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Na ”Koken 
met Koert” 
nu thuis ook 
lekker eten

5 11 14

Jaap Aukema uit
Makkum vertelt
over zijn werk 
op Bonaire (2)

Sies van den Berg
zet na 20 jaar
punt achter
kaatscarrière  

Zaterdag a.s. Landelijke
NVM OPEN HUIZEN ROUTE

zie pagina 8 en 9

Makkum - De Keukenhof is 19 maart weer
geopend en dit jaar is er een internationale hoeden
tentoonstelling. De origineelste en technisch best
uitgevoerde hoed krijgt 2e paasdag de felbegeerde
hoedenprijs uitgereikt. Het publiek kan ook zijn
of haar stem uit brengen. De Keukenhof viert haar
60e verjaardag en het thema is dit jaar ”Flower
Power”. De Makkumse hoedenmaakster van
Nuyen heeft ook dit keer weer genoeg inspiratie
om iets in te leveren. Met als thema ”make love,
no war” kwam ze langs de etalage van Koninklijke
Tichelaar en zag daar de MaMa vaas. Zij besloot
een MaMa hoed te maken. Uiteindelijk is de
MaMa vaas/hoed een teken van Love. 

Op Tweede Paasdag zal er in de Keukenhof een
hoedenshow gegeven worden die geheel in het
teken van de Flower Power sfeer staat. Tevens zijn
hoeden te zien van tien internationale hoeden
ontwerpers en deze worden door een officiële
veilingmeester geveild.(foto: Sjouke Hoeksema)

Makkumer hoed op Keukenhof

Jaarlijkse schoonmaakdag in Witmarsum

Witmarsum - Vrijdag 20 maart was het weer
zo ver, de jaarlijkse schoonmaakdag was weer
aan de orde. Met zo`n 50 kinderen waren
beide scholen goed vertegenwoordigd. Om
kwart over een gaf wethouder Wigele Sinnema

het startschot op het schoolplein, waarna de
kinderen gewapend met vuilniszakken en afval-
knijpers het dorp in gingen. Het was een zeer
geslaagde dag waarbij honderden kilo`s afval
zijn opgehaald.

(eigen foto)
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 26 maart
Makkum - k.c. ”Het Anker” 20.00 uur
Begrafenisvereniging Makkum jaarvergadering

vrijdag 27 maart     
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 tot
16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 28 maart 
Makkum - Stopera (achter Bibliotheek) v.a.
15.00 uur Speelgoed veiling Speel-o-theek

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen,
pastels en aquarellen van Makkum. Open van
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april

Piaam - Nynke Pleats Olieverf schilderijen van
Corrie van der Werff uit Makkum t/m 31 maart.
Open zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur.
Toegang gratis

Voor het goede doel
De Reumafonds collecte heeft in Makkum het
fraaie bedrag van € 1381.16 opgebracht. In de
dorpen Skuzum/Piaam heeft de reumafonds col-
lecte het mooie bedrag van € 115.60 opgebracht.
Collectanten en gevers hartelijk dank!

Kerkdiensten   
zondag 29 maart   

Van Doniakerk  
9.30 uur ds. J. van Olffen, Doopdienst

R.K. Kerk  
9.30 uur Parochievoorganger                         

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum    

Weekenddiensten Wûnseradiel
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 Tandartspraktijk Wiersma Tandheelkunde, 
Korte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418

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, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

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

donderdag van 08.45 tot 09.00 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 telefonische hulpdienst   

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

In plaats van kaarten

De strijd is gestreden,
je ogen vallen dicht.
Voor ons blijft in herinnering,
je vriendelijk gezicht.

Na een moeilijke tijd is van ons heengegaan,
mijn lieve man en onze lieve pa en pake

Thomas van Malsen
* 15 augustus 1928 20 maart 2009

Harlingen Makkum

5 november 1949

Makkum: Tiete van Malsen-Tuinier

Hoorn: Leen
Bejanke, Tom

Makkum: Jan in liefdevolle herinnering

Makkum: Gerard en Anika
Jari

De crematieplechtigheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Panwerk 2, 8754 BZ Makkum

Langs deze weg wil ik graag 
iedereen bedanken die hun medeleven 
en belangstelling hebben gegeven na 
het overlijden van mijn lieve vriend

Gooitzen Sjoerdsma
Ik heb dit bijzonder gewaardeerd

Franke Hoekstra

Makkum, 24 maart 2009

Sinds 1959
zijn jullie een paar

eens even rekenen...
dat is al 50 jaar!

25 maart 1959 - 25 maart 2009
Vandaag zijn onze ouders en
grootouders 50 jaar getrouwd.

Lieve (O)pa en (O)ma,
Van Harte Gefeliciteerd!

Exposities



BEDANKT!!

Zaterdag 14 maart jl. en in de week daarna zijn
wij als World Servants en als muzikanten van
muziekvereniging Hallelujah bij u aan de deur
geweest met zakken potgrond. Deze actie was
een groot succes. Alle 2000 zakken potgrond
zijn verkocht!! 

Hierbij willen we iedereen die potgrond van ons
heeft gekocht enorm bedanken voor het slagen
van deze actie. 

Rijbewijs ingevorderd 
Parrega - De politie heeft zondagmiddag op de
Angterperlaan het rijbewijs van een 28-jarige
man uit Witmarsum ingevorderd. Bij de man werd
een snelheid van 114 kilometer per uur gemeten,
waar 60 kilometer per uur toegestaan is. 

Poes moedwillig laten
verdrinken
Makkum - Wie weet welke held het is geweest die
afgelopen  zaterdagnacht onze poes verdronken
heeft. We hadden eens een herdershond maar die
moest afgemaakt worden. Maar gelukkig hadden
we onze poes nog, die bang was voor water en
nu zo aan zijn eind moest komen!

Reacties graag aan A.van der Meer-Keulen
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 26/3 t.e.m. wo. 1/4

Slankie Smeerkaas, 150 gram.....................................69 cent
Johma Rundvlees-salade, bak 500 gram............................1.49
Hero Cassis, 1.25 liter...................................................nu 1.29
De Ruijter Vlokken, melk of puur...................deze week 1.29
Lassie Toverrijst, 400 gram..........................................nu 1.09

Bij aankoop van 1 kilo kaas naar keuze

Luxe Geurkaars of fraaie Kookwekker GRATIS
op=op

Lanka Fudge Vanille, 225 gram....................................nu 1.19

Profiteer van 26 t/m 28 maart
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Sucadelappen
100 gram 1,05
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
100 gram 1,00
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden Rosbief +

100 gram Boterhamworst 2,40
Salade van de week

Ei-Bieslook-salade
100 gram 1,10
Specialiteit van de week

Gevulde Boeren Karbonade
100 gram 1,35

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboer
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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 A A R T
Babi Pangang
Roergebakken Kip Kerry
Tomaten soep
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

Subsidie voor Duurzaam recreatiepark ‘t Fliet in Witmarsum
Witmarsum - De provincie Fryslân stelt een
bedrag van 200.000 euro beschikbaar voor het
duurzame bungalow- en vakantiepark ‘t Fliet bij
Witmarsum. Dit park moet een voorbeeldfunctie
krijgen voor de recreatiesector en voor de gasten
in deze sector. Er komen drie duurzame model-
woningen en het hoofdgebouw wordt van zonne-
panelen, zonneboilers en een warmtekrachtkop-
peling voorzien.

Studenten van de NHL gaan voor bungalowpark
‘t Fliet een monitoringsprogramma opstellen om
het energiegebruik, het gedrag van recreanten en
het comfort in kaart te brengen. Kennis en ervaring
worden beschikbaar gesteld. Ook komt er een
belevingscentrum waar gebruik gemaakt wordt
van de 3D virtual reality techniek. Samen met de
mogelijkheden voor elektrisch varen en bezinnings-
toerisme, zwembad en restaurant ontstaat een
duurzaam recreatiepark dat bijdraagt aan seizoens-
verlening en het vergroten van het aantal toeristen.

De provincie Fryslân subsidieert twee innovatieve
projecten met een bedrag van 300.000 euro uit
het programma ‘Fryslan Fernijt II’. Naast ‘t Fliet
gaat het om een nieuw inzamelingsysteem van
vuilwater en getest in de jachthaven Enjoy Sailing
te Lemmer. De pilot met een nieuw inzameling-
systeem voor vuilwater van de pleziervaart en
het opzetten van een duurzaam bungalow- en
verblijfsrecreatiepark zijn twee voorbeelden die
passen in de ambitie van het College van
Gedeputeerde Staten om een duurzaam en schone
provincie te realiseren. Het provinciale programma
‘Fryslan Fernijt II’ heeft voor de periode 2008-
2009 € 4,15 miljoen subsidie beschikbaar voor
projecten van samenwerkingsverbanden van Friese
bedrijven en organisaties. Hiermee wil het pro-
vinciaal bestuur innovatie, kennisoverdracht en
samenwerking stimuleren. Er kunnen project-
voorstellen voor subsidie worden voorgedragen
binnen de thema’s duurzame energie, water,
recreatie en toerisme.

UMTS mast te Zurich
Zurich - De inwoners van Zurich hebben ver-
baasd gereageerd toen ze in de krant ontdekten
dat de gemeente vrijstelling gegeven heeft voor
het plaatsen van een UMTS mast in het dorp.
Deze mast moet komen naast het tunneltje en
veel inwoners vinden dit veel te dicht op de
bebouwing van het dorp. Op 31 maart 2008
heeft Plaatselijk Belang Zurich haar zienswijze
bij de gemeente ingediend en afgesproken was
wanneer 50% van de bewoners negatief was, dit
nog eens nader onderzocht zou worden. In Zurich

was 75% tegen en als antwoord kregen deze
mensen een brief waarin vermeld werd dat een
bouwvergunning was verleend op 3 maart 2009.
De inwoners van Zurich zijn van mening dat rond-
om Zurich genoeg plaatsen te bedenken zijn waar
de mast zou kunnen komen. Zij denken hierbij
o.a. aan de omgeving van het wegrestaurant. Bij
de raadsvergadering van 30 maart 2009 zal Plaat-
selijk Belang Zurich vragen om in te mogen
spreken en zal de vraag gesteld worden om dit nog
eens in een commissievergadering te behandelen.

Rijvaardigheidsdag voor senioren
Witmarsum - Op woensdag 15 april aanstaande
organiseert de gemeente Wûnseradiel in samen-
werking met de Stichting Bevordering Verkeers-
veiligheid een rijvaardigheidsdag voor senioren.
In drie uur tijd wordt de rijvaardigheid flink bij-
gespijkerd. De rijvaardigheidsdag is bedoeld voor
mensen van vijftig jaar en ouder. Vaak is het lang
geleden dat men het rijbewijs gehaald heeft. In
de loop der jaren zijn er nieuwe verkeersregels
en nieuwe verkeerssituaties gekomen. Daarnaast
wordt het steeds drukker in het verkeer. Op deze
dag wordt met behulp van dia’s de nieuwe ver-
keersregels en de gedragsregels voor het verkeer
besproken. Speciale aandacht is er voor nieuwe
verkeerssituaties. Verder gaan de deelnemers met
de eigen auto op pad, samen met een ritadviseur.
Dat zijn ervaren rij-instructeurs. De ritadviseur
beoordeelt de rijvaardigheid, de kennis van de
verkeersregels en uw rijtechniek. Na afloop
bespreekt de ritadviseur zijn bevindingen met de
deelnemer. Daarnaast zijn er verschillende stands
met informatie. Zo kunnen de deelnemers hun ogen

en hun reactievermogen laten testen. Niemand
hoeft bang te zijn dat aan het eind van de dag het
rijbewijs moet worden ingeleverd. Deze dag is er
juist voor om iedereen plezierig te laten autorijden.

Meedoen
Er is deze dag ruimte voor 60 mensen: 30 voor
de ochtendbijeenkomst en 30 voor de middag-
bijeenkomst. De cursus bestaat uit drie uren:
- een uur verkeerstheorie
- een workshop met onder andere 

een ogen- en reactietest
- een rijvaardigheidsrit met uw eigen auto 

met nabespreking
De cursus wordt gegeven op het gemeentehuis
te Witmarsum.

Kosten
De rijvaardigheidsdag kost € 12.50 per deelne-
mer. Aanmelden kan tot 31 maart. Kijk voor
meer informatie op de website van de gemeente:
www.wunseradiel.nl

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Goudgele Hollandse andijvie
1 pond voor maar  . . . . . . . .€ 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . .€ 1.00

Mooie grote Hollandse Komkommer
2 stuks voor maar  . . . . . . . .€ 1.00

Zoete grote Blauwe druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . .€ 0.80

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.85

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Na ”Koken met Koert” nu thuis ook lekker eten

* Pietje van Dijk, Tjitske Tymstra, Sandra Tymstra, Hillie Nagel, Tineke Kalsbeek en Koert Oostenveld.

Makkum - Het NUT Makkum organiseerde work-
shops ”Koken met Koert”. Deze goed bezochte
avonden waren keurig verzorgd. De deelnemers
werden aan het werk gezet in de keuken van
Hotel De Prins waar chef kok Koert de leiding
heeft. Met eenvoudige middelen en nuttige tips

werden smaakvolle gerechten verzorgd die
natuurlijk ook werden genuttigd. Aan het einde
van de avond gingen alle deelnemers met een
kookboekje naar huis. Gezien de positieve
reacties wil het NUT deze workshop volgend
jaar weer op haar programma zetten.

Makkum - Wie kruipen dit jaar in de huid van
een favoriete artiest of groep mee? Op vrijdag 1
mei is er weer een playbackshow in de feesttent
voor kinderen uit Makkum en omstreken tot en
met 12 jaar.  Er wordt in 2 groepen opgetreden;
een jongste groep en een oudste groep. De opgave
bepaalt hoe de groepen worden verdeeld. Het
begint om 16.00 uur met de jongste groep en
deelname is gratis! Zoek een leuk nummer,
artiest of groep en geef je snel op! 

Je kunt je alleen of per groep opgeven en je moet
je eigen CD meenemen die middag. Opgave kan
tot 27 april bij, Mattie Terpstra - Bleekstraat 20,
Dina Koopmans - De Schar 9 of via de website
www.koninginnevereniging.nl. Iedere deelnemer
krijgt een kleine attentie en een gratis consumptie!
Er is weer een 3-koppige jury en alles staat onder
leiding van de vaste presentator Jetze Genee. 

Voor meer info: info@koninginnevereniging.nl

Playbackshow 1 mei 2009

Makkum - Weet u het nog, vorig jaar, het bezoek
van Hare Majesteit Koningin Beatrix en de
Koninklijke Familie aan Makkum? Wat een
geweldige gebeurtenis was dat, iets dat we niet
licht zullen vergeten!! 
En het is alweer bijna 30 april, een jaar is omge-
vlogen en de voorbereidingen voor de viering

van de verjaardag van onze Koningin zijn in volle
gang. Elders in de Makkumer Belboei ziet u het
totale programma en ook de adressen waar men
zich op kan geven voor de diverse programma-
onderdelen.  En dan is er ook nog de website van
de Koninginnevereniging waar van alles op te
lezen is www.koninginnnevereniging.nl

Playbackshow 1 mei 2009

Makkum - Toeristeninformatie bureau het Friese
Hart opent vanaf  30 maart weer haar deuren.
Loop eens binnen in het Waaggebouw voor
informatie over de regio of als u een evenement
o.i.d wilt melden. 
Een tip voor fietsliefhebbers: nieuw!!! net binnen,
de bikepointer + bijbehorende kaartjes, erg handig
om thuis een route, op basis van de knooppunt-

kaarten, samen te stellen en dan vervolgens de
bikepointer op je fiets te plaatsen en dan zonder
problemen een tour te maken. 

Openingstijden in maart: ma. di. do. en vr.:
10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur. 
www.hetfriesehart.nl | info@hetfriesehart.nl
tel. 0515-233940.

Het Friese Hart is weer klaar voor het nieuwe seizoen
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Weight Loss Challenge
winnaars kunnen euro’s verdienen
voor verloren kilo’s

Makkum - De Weight Loss Challenge bestaat uit
12 wekelijkse bijeenkomsten die verzorgd worden
door professionele welzijncoaches. De deelnemers
komen wekelijks samen om te worden gemeten
en gewogen. Daarnaast wordt elke week een
ander onderwerp besproken, zoals bijvoorbeeld:
- Het belang van eiwitten 
- Calorieën inname 
- Gezonde spijsvertering/Stofwisseling
- Wat zijn goede en slechte Koolhydraten 
- Het belang van water 
- Het begrijpen van vet
- Uit eten gaan 
- De belangrijkheid van bewegen 
- Een gezond hart hebben.

De kosten van deelname aan de 12 weken Weight
loss Challenge zijn laag gehouden en bedragen
slechts € 50, = dat is maar € 4,15 per week. Het
grootste gedeelte van de inleg gaat terug naar de
deelnemers in de vorm van een drietal geldprijzen,
die worden uitbetaald aan diegenen die het meeste
zijn afgevallen aan het einde van de 12 weken.
De hoogte van het uit te keren bedrag is afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. Daarnaast zijn
er ook wekelijkse beloningen, in de vorm van
kleine cadeautjes, voor tussentijdse winnaars.
De deelnemers mogen hun eigen dieet volgen.
Indien men nog geen eigen dieet volgt is er de
mogelijkheid om kennis te maken met de pro-
ducten waar de welzijnscoaches mee werken.
Het belangrijkste is, dat het heel leuk zal zijn en
wij zullen er alles aan doen om iedereen  zo
comfortabel mogelijk te laten voelen in een
vriendelijke atmosfeer. Met elkaar volgen we het
afslankproces, delen we kennis en wisselen we
ervaringen uit. We geven waardering en sommigen
verdienen een mooie beloning, die met dit finan-
ciële klimaat wel goed gebruikt zal kunnen worden.
Dus wat heeft u te verliezen? Meldt u snel aan en
doe mee met de sportieve strijd tegen de kilo’s. 

U kunt zich alvast aanmelden bij: Fitty Buzz
(naast Jumbo) Josiena Buxton info@fittybuzz.nl
tel.0515-232144 / 06-12604211. Let op de adver-
tentie die binnenkort in deze krant verschijnt
wanneer de bijeenkomsten van start gaan!!!

Fryske Boeken!
Kimswert - Op 16 maaie is der yn Kimswert wer
in grutte boekemerk fan Fryske boeken. Tûzenen
boeken foar in prikje! De opbringst is ornearre
foar it oprjochtsjen fan in doarpsargyf. Set it al fêst
yn jim bûsboekjes: Fryske Boekemerk.16 maaie
fan 10.00 oere oant 15.00 oere, yn it nije doarpshûs
fan Kimswert. Mochten jim gjin boeken ha wolle,
mar kwyt wolle foar it goede doel, dan soenen
jim ús skilje kinne: Anny Hettinga, telefoan:
0517 641958 / Meindert Bylsma, telefoan: 0517
641532  Lykas alle jierren is der ek wer in ten-
toanstellinkje by de boekemerk, diskear oer
Grutte Pier. Wa’t noch wat nijsgjirrichs hat oer
dy grutte man, lit it ús witte. Wa’t sels wat witte
wol oer dy grutte man? Komme!
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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

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Lente over land en water

Makkum - Op de eerste woensdagmiddag van
dit jaar verscheen de jeugd tussen de doelpalen.
De Huntelaars, Roorda’s, Ronaldo’s en óók de
Ronaldina’s kwamen in actie. Wat een talent.

Daarvoor hoef je niet naar de Arena. De peuters
op de achtergrond draaiden hun voorjaarrondjes
en wie weet huppelen de lammetjes mogen ook
op de zeedijk, dan is de lente compleet.

Makkum - Dit jaar zullen opnieuw rond de tijd
van Pasen, door een projectkoor van zangers uit
Makkum en omgeving, enkele koorstukken, die
betrekking hebben op de Paastijd, worden uitge-
voerd. Op Goede Vrijdag wordt het projectkoor
versterkt met het klein koor van CBS ”de Bron”
uit Bolsward. De uitvoeringen worden muzikaal
begeleidt door Jan Sterenberg op het orgel, op
dwarsfluit Rianne Stellingwerf en Marga Meijerink. 
Uitgevoerd worden op Palmzondag 5 april 2009
het gedeelte van Palmzondag uit het Oratorium
voor de 40 dagentijd en Pasen: ”Als de graankorrel
sterft”, met tekst van Marijke de Bruijne. De
muziek is van Anneke Plieger-van der Heide,
Peter Rippen en Chris van Bruggen.

Het projectkoor zingt voor de tweede keer een
gedeelte uit het genoemde Oratorium. Vorig jaar
werd het gedeelte van Goede Vrijdag gezongen
en gesproken. Marijke Bruijne schreef ruim tien
jaar geleden dit Paasoratorium voor gebruik in
de Pepergastkerk in Groningen. Het oratorium
besteedt aandacht aan drie thema’s: het verhaal
van Jezus, aanvaarding van lijden en sterven in
het leven van de mens en elementen die verwij-
zen naar Pasen, zoals verlossing, opstaan uit de
duisternis en opnieuw geboren worden. Het ora-
torium bestaat uit 6 delen die bestaan uit schrift-
lezingen, andere teksten en liederen.

Op Goede Vrijdag 10 april 2009 wordt de Mattheus
Passie, geschreven en gearrangeerd door Anne
Kalkman, gezongen. De Mattheus Passie is een

half uur durend muziekwerk, waarin op eigen-
tijdse tekst het verhaal van het lijden van Jezus
wordt verteld. Dit muziekstuk werd geschreven
door Anne Kalkman, naar aanleiding van het
feit, dat het schoolkoor in de jaren 1980 - 1990
meewerkten aan de uitvoering van de Mattheus
Passion van Bach in de Martinikerk te Bolsward.
De kinderen, inmiddels ouders geworden,  reali-
seerden zich dat dit eigenlijk wel heel bijzonder
was geweest. Dit bracht Anne Kalman op het
idee om dit werk te componeren. In 2003 was de
eerste uitvoering door het kinderkoor van ”de
Bron” en in 2004 is het ook uitgevoerd door een
projectkoor uit Makkum. Bijna ieder jaar is het
herhaald, inmiddels met een vierstemmige zetting.
Voor de tweede keer zal het klein koor van ”de
Bron” haar medewerking verlenen. De kinderen
komen uit de  groepen 5 tot en met 8. Sommigen
van hen kunnen de Mattheus Passie helemaal uit
hun hoofd zingen.

De leiding van de uitvoeringen is in handen van
Anne Kalkman. Hij is organist van de Protestantse
Gemeente te Makkum en dirigeert het groot
koor (ongeveer 100 kinderen) en het klein koor
(ongeveer 30 kinderen) van CBS ”de Bron” uit
Bolsward. Hij is in het bezit van de diploma’s
voor cantor-organist, koordirectie en de akte voor
muziekonderwijs. De vieringen vinden plaats in
Kerkelijk Centrum  ”het Anker” te Makkum op
zondag 5 april ‘s morgens  9.30 uur: ”Als de
graankorrel sterft” en op Goede Vrijdag 10 april
‘s avonds 19.30 uur: De Mattheus Passie.

Koormuziek rond Pasen 2009
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De informatieve boeken staan sinds eind februari anders in de kast. De bibliotheek heeft gekozen
voor een nieuw systeem. De informatieve boeken zijn opgedeeld in 27 rubrieken, bijvoorbeeld de
rubriek ”Eten en drinken” of  ”Natuur en milieu”. Elke rubriek heeft een eigen gekleurd pictogram.
Binnen de rubriek staat op elk boek een woord, dit staat op het rugetiket. In de kast staan boeken
met hetzelfde pictogram bij elkaar. Alle boeken met hetzelfde pictogram staan alfabetisch op tref-
woord op de plank. U vindt deze woorden ook terug als u in de catalogus een boek zoekt en wilt
weten waar het in de kast staat.

Aanwinsten
Dvd’s 27 dresses- Jane heeft de bruiloften van haar vriendinnen perfect gereld, maar heeft zelf
minder geluk in de liefde; Miss Pettigrew’s Finest Hour- Zij wordt ontslagen als au-pair en weet door
te bluffen persoonlijk assistente te worden van een beroemde zangeres en actrice; Snuf de hond-
en de jacht op de Vliegende Volckert; The Eagles- New Zealand concert.

Informatief
Faber, J.- Wat bezielde Volkert van der G.; Koolstra, C.- Beleef toen nu (de leukste plekken in
Nederland die geschiedenis schreven); Mason, P.- Tatoeages (informatie over tatoeages in allerlei
landen en culturen); , Preston, D.- Het monster van Florence (een waargebeurd misdaadverhaal);
Roken met Peter De Clercq- Leidraad voor beginners voor het roken van levensmiddelen (met
recepten); Ryan, J.- Landleven (interieurideeën voor een Franse plattelandsstijl); Wall, E.- Het
begon toen ik 14 was (mijn jeugd en gedwongen huwelijk in een sekte).

Romans
Ahern, C.- Ik zal je nooit vergeten (na een bloedtransfusie kent ze het verleden van haar donor);
Bagshawe, T.- Room service (passie, glamour en intriges); Berenson, A.- Het Beijing complot (het
groeiende China daagt de VS uit); Boyne, J.- De scheepsjongen (een 14 jarige jongen kan na zijn
arrestatie in 1787 kiezen tussen de gevangenis of een baan als kajuitjongen); Cussler, C.- Het
goud van Kamtsjatka (ijzingwekkende avonturen op volle zee); Egeland, T.- Het heksenbord (bij het
onderzoek naar een 25 jaar geleden gepleegde moord heeft iedereen wat te verbergen); Graaf,
A.d.- Wie wacht op jou? (hun oudste dochter wil contact met haar biologische vader houden);
Graham, C.- Moord achter de coulissen (Midsomer murders); Harrison, S.- De rode jurk (de
omzwervingen van een droomjurk); Hollander, l.d.- Loslaten (bundel spannende verhalen);
Johansen, I.- De schedel (zij is forensisch beeldhouwer en reconstrueert schedels); Kingsbury, K.-
Elke nieuwe morgen (hun tijd samen is slechts kort...); Lackberg, C.- Zusje (het zag eruit als een
ongeluk, maar is een moord); Luiten, H.- Verdwenen op IJsland (een reisgezelschap wordt besto-
len van geld en waardevolle papieren); Noble, E.- Wat ik mijn dochters nog wilde vertellen (hoe
moet je het redden in een wereld zonder je moeder?); Zeno- De heksenketel van Arnhem (een
indringend en persoonlijk verslag).

Openbare Bibliotheek

Bibliotheeknieuws 
Bibliotheek Makkum en Witmarsum

Opheffing Speel-o-Theek
Makkum - Wegens opheffing van de Speel-o-
Theek te Makkum organiseert zij een veiling van
het speelgoed op zaterdag 28 maart a.s. vanaf
15.00 uur. De veiling vindt plaats in de Stopera
te Makkum (achter de bibliotheek). De opbrengst
van de veiling is bestemd voor verenigingen ten
bate van kinderen in Makkum en goede doelen
voor kinderen in het algemeen. Komt dus allen,
want voor kleine prijsjes koopt u de leukste
spulletjes!

Tryater spilet En ik dan? 
fan Annie M.G. Schmidt
In bitterswiete komeedzje oer fatsoensrakkers

Makkum - Op 4 april spilet Tryater En ik dan?
yn Maggenheim yn Makkum. De oanfang is om
20.00 oere. Kaarten binne te krijen by Slagerij
Brattinga op till. 0515-231578. En ik dan? is in
komeedzje sa’t allinne Schmidt dy skriuwe koe,
fol pikante humor. En ik dan? is it earste toaniel-
stik van Schmidt en is ek wol bekend as de
Sweedske siktaresse.(Oersetting Gerrit Tasma)
Tryater spilet neist En ik dan? de bernefoarstelling
Stamppot Smyt fan Annie M.G. Schmidt mei har
gedichten in it Frysk. 

Regisseur Karina Kroft (Trije susters, 11 Stêde-
tocht) giet yn foarmjouwing en muzyk werom
nei begjin jierren ‘70. En ik dan? is oersetten yn
it Frysk troch Tryntsje van der Zee. Spilers binne:
Aly Bruinsma, Marijke Geertsma, Nynke Heeg,
Hans Kroodsma en Joop Wittermans.  ”Komedie-
spel is een vak apart, maar dat vak verstaan de
acteurs prima” (8weekly.nl) En ik dan? is in
komeedzje dêr’t net elkenien is wa’t er seit en
timing it toverwurd is. Yn it stik wurdt net allinne
spile, mar der wurde ek in pear bekende ferskes
songen út ‘e jierren ‘70. Grutte panyk by de stif-
ting Nij Posityf: de foarsitter is ferstoarn en har
oare helte besiket de boel draaiende te hâlden.
Yntusken hat de boekhâlder f 30.000 fertsjuste-
re en is der in akkountant op kommende wei! As
wie dat net slim genôch, komt de bemuoisike
mem fan de boekhâlder ek noch op besite om
har soan te rêden. Idealen út de jierren sechtich
en oerâlde driften soargje foar spanning, humor
en benammen grutte gaos. Foarmjouwing is dien
troch Nelly Blessinga, kostúms: Ellis op ‘t Landt.
De pruken binne fan Pilo Pilkes

Tryater spilet En ik dan? Rûnom yn Fryslân.
Om elkenien de gelegenheid te jaan om de foar-
stelling goed te folgjen, hat Tryater der foar keazen
om in tal jûnen (6 april, 7 april, 18 april, 22 april
en 25 april) in boppetiteling yn it Nederlânsk
meidraaie te litten. Sjoch foar de spyllist op
www.tryater.nl

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Tryater yn Makkum 
mei 

En ik dan? 
Datum: sneon 4 april 2009

Oanfang: 20.00 oere
Lokatie: Sporthal Maggenheim

Tagongsprizen: € 12,50/€ 11,25/€ 10
(normaal/freonen en 65+/CKV)

foarferkeap fanôf freed 20 maart 
by slachterij Brattinga yn Makkum 

of by Fokje Lutgendorff, 
till. 06-12229896. 

Der binne noch kaarten!

TE HUUR per 1-4

Gemeubileerd appartement
in centrum van Makkum

Inl.: 0515-231273

Jaap Aukema uit Makkum vertelt over zijn werk op Bonaire (2)

* Bij toeval  trof Aukema  een drietal steekwapens
in een cel aan

Bonaire - Hier kwam ik twee gasten tegen die wij
op Bonaire hebben gehad en waarvan er eentje
zelfs in Nederland. Als een zielig figuurtje zat hij
domino te spelen met zijn celmaatje, ongeschoren
en smerig. Heb drie woorden met hem gewisseld.
Stom om het bij ons te verprutsen dacht ik nog.
Later ben ik doorgelopen richting de Foba afde-
ling. De forensische afdeling. Eerst zag ik een
bekend gezicht, een jochie van 16 jaar die in
oktober bij ons heeft gezeten. Ik schrok hoe hij
er uit zag. Hij herkende me niet of wou me niet
meer herkennen. Het haalde bij mij een bittere
smaak naar boven. Later in een cel zag ik een
kinderbadje staan, daarin zwommen drie grote
vissen. In het bad stond een tafel met één poot in
het water omdat het anders niet in het celletje past.
Op mijn vraag waarom hij een kinderbadje mocht
hebben was het antwoord, ”deze man moet nog
27 jaren uitzitten van de 30 jaren die hij heeft
gekregen, zodoende heeft hij iets om voor te zor-
gen. Dit was hij ook gewend voor zijn detentie”.
Wat heeft hij gedaan? Bij een ruzie is zijn vrouw
en dochter omgekomen.....op de tafel een foto van
zijn dochter en vrouw, ik blijf even ijskoud staan,
ik schat dat het kind rond de 7 jaar moet zijn
geweest. Ik loop verder. Een andere cel waarin
een kerel op een stoel zit, zit me aan te staren.
De deur zit op slot en er hangen extra boeien aan
het etensluik. Het zijn dus geen celdeuren zoals
bij ons. Wij hebben dichte deuren met een luikje
erin. Hier heb je open deuren met tralies of schuif-
hekken met in het midden een opening waardoor
je het eten naar binnen kunt schuiven. Op mijn
vraag waarom deze man opgesloten zit en niet
zoals de rest vrij rond kan lopen op de afdeling was
men duidelijk, deze man was levensgevaarlijk
en wordt begeleid naar buiten gebracht waar hij
dan een paar rondjes kon lopen onder toezien
van bewapende Riot leden en daarna weer wordt
opgesloten.

Weer even later zie ik in een reflex een gozer zijn
cel uitlopen, recht op ons of mij af. Het was Ryan
Pieters de verdachte van de moord op Marlies.
Ik herken hem meteen. Niet dat ik daarvoor ooit

een woord met hem heb gewisseld maar wel
gezien op Bonaire. Ik besef dat dit mijn enigste
kans is in mijn leven om met deze verdachte te
spreken en probeer dan ook om met hem in
gesprek te raken. Ik verafschuw hem zoals een
ieder ander maar ben voldoende opgeleid om die
knop even om te zetten. Ik heb ongeveer een 15
minuten met hem kunnen spreken, waarover? Ik
wil daar niet inhoudelijk op in gaan, dat gaat boven
mijn integriteit. Maar als ik hem voor me zie met
die kille blik in zijn ogen, de uiteen spatting die
als een rode lap voor zijn ogen werkt als hij
alleen al een vrouw ziet lopen is mijn conclusie
duidelijk......
Na deze ontmoeting ben ik richting de kantoren
gelopen en kennisgemaakt met alle medewerkers
die op dat moment aanwezig waren en ook de
directeur maakt even tijd voor me vrij. Natuurlijk
is er uitbundig gesproken over Nederland, de
ontsnapping uit het HVB Bonaire en over mij.
Wel weet ik dat ik per direct aan de slag mag in
deze gevangenis maar of ik daar gelukkig van zou
worden? Mijn CV hebben ze van me, ze mogen
me altijd bellen.

Terug naar de afdelingen heb ik een gesprek
gemaakt bij een wachter in de schietgang. Dit is
de centrale gang waar personeel en gedetineerden
door heen lopen als men van de ene afdeling naar
de andere afdeling moet gaan, de post schietgang
is een vierkant stalen hok met schietgleuven.
Men houdt mij als bezoeker constant in de gaten
door met een karabijn iedere beweging die ik
maak te volgen. Een veilig gevoel zal ik maar
zeggen. Tot slot nog een gang ingelopen waar de
computerzalen en werkzalen liggen. Hier kan
men werken als stoffeerder en kleding naaien.
Alle gedetineerden lopen in kaki broek en shirt wat
hier wordt gemaakt door de gedetineerden zelf.
Buiten gekomen zijn we om het gebouw heen
gereden met de auto waar we bij een paar oude
barakken kwamen, deze zaten vol met illegalen
die hier waren ‘aangespoeld’ om het zomaar te
zeggen, een miezerig en troosteloze blik wat zo
in een film mee kon doen, verder gereden op
een heuvel een garage waar gedetineerden auto’s
konden repareren, beneden lag nog een geiten-
kamp wat er erg netjes uitzag. Deze beesten
verkopen ze om te consumeren. Weer een stuk
verder gereden kom ik in het half open gedeelte en
de vrouwenafdeling. Ook op deze twee afdelingen
ben ik binnen geweest en rondgeleid door het
uiterst vriendelijke vrouwelijk personeel. Een
paar dames vroegen of ik kwam solliciteren...tja
je kunt het op verschillende manieren interpreteren
en volgens mij niet om te werken....

Weer buiten zijn we weer naar de inkomstenaf-
deling gereden waar het allemaal begon. Daar wat
gedronken en de mensen bedankt voor de rond-
leiding. Ja maar Jaap wacht even, we brengen je
naar Willemstad zodat we je ook nog een rond-
leiding door de stad kunnen geven. Nou dat was
helemaal geweldig natuurlijk. Dus heerlijk door
de stad gereden en een broodje gekocht. Daarna
ben ik weer op het vliegveld afgezet na nog een
stad te hebben bekeken en weer terug gevlogen
naar Bonaire waar ik in de avond doodmoe weer
thuis kwam. Een fantastische dag die enorm veel
impact op me heeft gemaakt door o.a Ryan
Pieters. Het zal nog even zijn tijd nodig hebben
om alles een plek te geven. 

Truste....
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

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

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Verzuchting van een 65-plusser

Omdat ik niets meer heb te doen......

Ik heb veertig lange jaren
Hard gewerkt, als een paard.
Ik verdiende een pensioentje
En ik heb nog wat gespaard.
Ik woon nu in een kleine villa
Met een tuin als een plantsoen.
En daar ga ik heerlijk rusten
OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN!

”Ik werk door”, zei toen mijn vrouwtje.
”Ik wordt nooit gepensioneerd,
‘t Is niet meer dan recht en billijk,
dat je mij wat assisteert”.
En nu kan ik koffie zetten en ik was, 
ik strijk, ik boen.
Dek de tafel en was kopjes
OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN!

En ons allerliefste tuintje
Dat moet worden uitgebuit.
En m’n vrouw zei: ”Doe dat zelf maar,
Want dat spaart een tuinman uit”.
En nu sta ik maar te spitten.
Ik plant wortels en meloen.
Ik heb blaren op mijn handen,
OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN!

Als mijn kleinzoons zich vervelen
Doen ze niets dan kattenkwaad.
Dan zegt mama: ”Ga naar Opa,
Die weet met zijn tijd geen raad”.
Ma en Oma gaan de stad in
En verteren mijn pensioen.
En dan speel ik indiaantje
OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN!

Ik heb een kippenhok getimmerd
En fok mijn kippen met geduld.
Maar de eitjes zijn niet lekker
En mijn vrouw zegt: ”dat is jouw schuld”.
‘s Avonds lees ik nu een boekje:
De verzorging van het doen.
Tot ik doodvermoeid in slaap val
OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN!

Ik ben daghit, ik ben tuinman,
Wasvrouw, werkster, keukenmeid.
Kippenboer en gouvernante.
Alles voor de aardigheid.
Ik loop te werken en te zwoegen
Met een kleur als een pioen.
Ik ben ziek en overspannen
OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN!

* De poëet van deze tekst is ombekend.

Koninginnevereniging Makkum

Jaarvergadering
31 maart 2009

19.30 uur  Het Anker
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P R O G R A M M A (onder voorbehoud)

KONINGINNEFEEST 2009

Woensdag 29 april

Donderdag 30 april

Vrijdag 1 mei

Zaterdag 2 mei

Zondag 3 mei

19.45 uur: Bingo 

10.00 uur:  Start rondgang Hallelujah naar het Plein, 
spelen van het Wilhelmus: start Beachvolleybal
Jeugd met versierde fietsen e.d. ”achter de muziek aan”, 
eindpunt Feesttent                    

10.00 uur: Beachvolleybaltoernooi
11.00 uur: Kanonschoten op de haven
11.00 uur:  Kinderspelen in de feesttent

ca. 13.30 uur: Paardenmarathon rondom Makkum

10.00 - 12.00 uur: Voor de jeugd: in de feesttent: vliegers maken
16.00 uur: Playbackshow,aansluitend Karaoke

10.00 - 12.00 uur: Voor de jeugd: in de feesttent: vliegers maken
16.00 uur: Playbackshow, aansluitend Karaoke

10.00 - 16.00 uur: Jaarmarkt + kinderrommelmarkt 
‘s avonds in de feesttent de band: Impact

10.00 uur: Oecumenische kerkdienst met koffiedrinken
11.30 uur: Oranjeconcert Hallelujah
15.00 uur: Puzzel-opdracht-tocht door Makkum: ”Ontdek je Vleckje”.

v.a. 17.00 uur: Matinee in de feesttent met: Two for the Show

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 28 maart 
Makkum 1 - QVC 1     14.30 uur
Makkum 2  - Ouwe Syl 2  12.30 uur
Foarut 2    - Makkum 3  14.00 uur
Makkum 4   - Tzummarum 2 12.30 uur
Oeverzw. A1 - Makkum A1 10.30 uur
Makkum B1   - SDS B1 14.30 uur
Jv Bolsward C1 - Makkum C1 10.30 uur
Makkum D1   - Oldeboorn D1 9.00 uur
DWP F1       - Makkum F1 9.30 uur
Makkum F2  - Jv Bolsward F3 9.30 uur
Irnsum F2    - Makkum F3    9.00 uur
Makkum F4   - Jv Bolsward F7 10.30 uur  

NeVoBo-competitie
vrijdag 27 maart

20.15 uur ZJMC 
Makkum MC 1 - Heecherop MC 2
20.15 uur D2P
Makkum DS 3 - CoVos DS 4
21.30 uur H4P
Makkum HS 2 - Staveren HS 1
21.30 uur D4Q 
Makkum DS 5 - S.V.W. DS 4

Jeu de Boules
Makkum - 55 Plussers opgelet, donderdagmiddag
2 april om 14.00 uur starten we weer met de jeu
de boules in de tuin van Avondrust. Na afloop
drinken we koffie en/of thee tegen een kleine
vergoeding. U hoeft niet lid te zijn en de entree
is gratis!

Meisjes C 
volleybalvereniging 
Makkum kampioen 2009
Makkum - Meisjes C van volleybalvereniging
Makkum zijn vrijdag 13 maart 2009 kampioen
geworden! Er moeten nog wedstrijden gespeeld
worden, maar na een seizoen vol winnen konden
de meiden nu al kampioen worden. Afgelopen
vrijdag was er een thuiswedstrijd die gewonnen
moest worden met 3-0 om kampioen te worden.
Dit moest gaan lukken gezien de vorige wed-
strijd tegen Oeverzwaluwen. Dit werd dan ook
gedaan met grote voorsprongen tijdens de sets.
Omdat het team dispensatiespeelsters hebben,
krijgen zij geen beker van het rayon. Maar voor
ons zijn ze natuurlijk de echte kampioenen! 

Namens de volleybalvereniging van harte
gefeliciteerd meiden, coach en trainers!

Sporthal
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Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang zoekt z.s.m.
een gastouder in Makkum

* Voor een meisje van vijf jaar
Minimaal één dag en maximaal

drie dagen per week.
De dagen en uren zijn d.m.v. 
een rooster vooraf bekend.

Heeft u belangstelling? 
Bel dan  vrijblijvend voor meer
informatie het gastouderbureau
in Witmarsum, tel. 0517-532084

tuinwoeler

tuingereedschap, bloembakken
en Wolf elektro-grasmaaiers

tuinwoeler  van € 12,95 
voor € 6,95 op=op

voetbal - Makkum pakt punt, maar verdient meer!
Makkum - Zaterdagmiddag trad het vlaggenschip
van de plaatselijke voetbalvereniging aan tegen
de gasten uit Idskenhuizen (VVI). Het eerdere
treffen in deze competitie tussen beide teams
leverde Makkum nog een 1-3 overwinning op.
Waar VVI bezig is aan een goede reeks van
wedstrijden (12 uit 4 met een doelsaldo van 18
voor en 4 tegen doelpunten), zit Makkum in een
mindere fase van het voetbalseizoen. Waarbij het
verlies vorige week tegen Mulier het dieptepunt
vormt. Aangezien deze wedstrijd bij menig speler
en toeschouwer de tenen nog doet krommen en
zorgt voor de nodige krampen in het lijf, wordt
hierover geen woord meer gerept! 

Voordat de Makkumers zaterdag in de vertrouwde
4-4-2 opstelling de wedstrijd kon beginnen, was
er eerst een prominente rol weggelegd voor leider
Nico Altena. In opdracht van scheidsrechter Van
der Meijden werd op heel vakkundige wijze een
klein gedeelte van het veld voorzien van een verse
graszode. Natuurlijk schandalig voor een veld
dat eigenlijk het predicaat ”nieuw” moet dragen.
Degene die verantwoordelijk is voor de aanleg
van de velden op sportpark ”de Braak” heeft
weinig geleerd van de blamage van het hoofdveld,
want het net nieuw aangelegde B-veld ligt er
nauwelijks beter bij. Hopelijk vindt er nog een
vorm van renovatie plaats, want een fatsoenlijke
wedstrijd spelen op deze velden is welhaast
onmogelijk. Toch wisten de spelers van Makkum
met name in de eerste helft een meer dan ver-
dienstelijk strijd te leveren. In deze helft was het
ook Makkum die na afloop van de wedstrijd
wellicht het minst tevreden kan zijn met het
behaalde resultaat. Makkum zette direct vanaf de
aftrap de toon van de wedstrijd  en dat was spelen
om het maken van een doelpunt. Bijna was
Reimo Tjeerdema dichtbij de openingstreffer,
maar zijn corner spatte na een kwartier spelen
op de bovenkant van de lat uiteen. Na een half

uur spelen eindigde een snelle uitval via Daniel
Kleiterp en Reimo Tjeerdema voor de voeten
van Lennart Adema. De inzet van de met een
mooie traptechniek gezegende Adema, werd
ternauwernood gered door de keeper Pieter
Sijbesma. Een minuut later kreeg Makkum weer
een goede mogelijkheid om de score te openen,
maar in de scrimmage voor de doelmond van
Sijbesma raakte Jan Hiemstra dusdanig gebles-
seerd dat deze het veld moest verlaten. 

Ook in de eerste fase na de rust waren de
Makkumers op zoek naar een verdiende treffer.
Jelle Hiemstra was dichtbij, maar zijn schot in
de korte hoek werd andermaal gepakt door
Sijbesma. Dezelfde Hiemstra stond na een
kwartier spelen in de tweede helft aan de basis
van een mooi opgezette aanval. Met een cross-
bal werd Bouke de Vries bereikt en uit zijn voor-
zet was het Reimo Tjeerdema die een vrije
kop kans kreeg aangeboden, maar zijn inzet
miste de juiste richting. Het restant van de tweede
helft was een minder boeiend schouwspel. Waar
bij de Makkumers de pijp aardig leeg begon te
raken, kon het tegenvallende VVI ook geen
vuist meer maken. Toch leek het er nog op dat
Makkum met lege handen achter zou blijven,
maar mede door attent vlagwerk van Jacob
van der Weerdt werd aan het eind van de wed-
strijd een tegendoelpunt wegens buitenspel
afgekeurd. 

Ondanks dat het scorebord deze middag onver-
anderd is gebleven kunnen de Makkumers terug-
kijken op een acceptabele wedstrijd, waarbij de
weg omhoog wellicht weer is gevonden. Alhoewel
één zwaluw nog steeds geen zomer maakt, kan
met het vertoonde spelbeeld de resterende 5
wedstrijden met vertrouwen tegemoet worden
gezien. Te beginnen zaterdag in de thuiswedstrijd
tegen QVC uit Stavoren. 

Sies van den Berg zet na 20 jaar punt achter kaatscarrière  
Witmarsum - Op de algemene vergadering van
de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum
op donderdag 12 maart j.l. in de Roskam te
Witmarsum stond als punt 10 op de agenda de
bestuursverkiezing, waarbij Sies van den Berg
uit Zurich aftredend was en niet herkiesbaar.
Sies vond het na 20 jaar welletjes en werd op
gepaste wijze in het zonnetje gezet. Sies begon
in 1989 in het bestuur met als taak ”diversen”.
Na een paar jaar werd dit veranderd in ”algemene
zaken”. Sinds 2006 was Sies voorzitter van de
federatie tot aan de algemene vergadering van
dit jaar. Toen vond Sies het tijd worden voor
vernieuwing, echter een opvolger voor Sies is
nog niet gevonden. Het bestuur bedankte Sies met
een kaatstelegraaf gemaakt door glasblazerij ‘t
Quakeltje en een bos bloemen voor zijn vrouw.
KNKB-voorzitter Theunis Piersma speldde Sies
daarna het bondsinsigne op voor zijn verdiensten
voor de kaatssport.(eigen foto)
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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

Aanbiedingen vanaloe vera kom snel dan is er vast
nog wat van drinken tot omega etc., tel. 0650277112

Mussennestkast voor 3 nesten met dakbedekking
en scharnierdak 30x33x14 cm. € 20.- p.st.;
Koolmees en Pimpelmees nestkastjes met dakbe-
dekking en scharnierdak 28x12x12 cm. € 8.50 p.st.,
tel. 06-30715064

Tuinhuisje, grondopp. 3.25 bij 2.10 m. Voorzijde
voorzien van deur en twee ramen € 32.77; Zwaar
ijzeren fietsstandaard voor 6 fietsen € 10.-, 
tel. 0515-335855

Het voorjaar is nog fris, maar het wordt zeker een
zoele zomer. Een plafondventilator, 6-bladig, 3 snel-
heden, met lamp als nieuw € 15.-, tel. 0515-231814

Ruim konijnenhok + nachthok 160x70 cm. € 25.-,
tel. 0515-579312

Grote vrieskist met 7 lades van Liebherr premium
€ 140.-; Zonnebank met frame € 40.-, 
tel. 0515-233380

Groot Winkler Prins Encyclopedie in 20 delen € 50.-
tel. 0515-231377

Jam en groentepotjes met deksel (geen plastic),
Bleekstraat 7.

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.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

GEVRAAGD



Met spoed huishoudster voor 2 keer in de week, ik
zoek iemand die erg handig is in het huishouden
en van aanpakken houd mijn telefoonnummer is
06-50277112

Nette, verkoopbare zomerkleding voor verkoop van
de Peuterspeelzaal in Makkum op 8 april a.s. De
helft van de opbrengst is voor de inbrenger! Voor
meer informatie of het brengen van kleding kunt u
bellen met: Gretha (233515), Sylvia (425507) of
Titia (232644).

Roborovski dwerghamsters 5 wkn., tel. 06-43015090

Vrijdag op de weg Angterperlaan (Parrega-richting
Fockemaoord) bril in een etui. Inl. tel. 0515-231599

In de Brouwerssteeg ,gouden armband met 3
bedeltjes 1 hartje en 2 hoofdjes met inscriptie Jesse
en Senna. Tel.0515 232082

Cabaretgroep ”Krekt wat oars” zoekt muzikanten.
Gitarist, toetsenist. Eventueel bas. Voor meer info
kunt u contact opnemen met Cor Croonenburg, tel.
0515-231881

Scholier (liefst tuinbouwschool) of bijv. vutter/
gepensioneerde die 1x in de veertien dagen een
paar uur in de tuin van mijn woning (in Makkum)
wil onderhouden (voornamelijk schoffelen). Ver-
goeding nader over een te komen, tel. 06-27591324 
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Zoekertje
GEVRAAGD

GEVONDEN

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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


