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De Grote 
Rekendag 2009 
op c.b.s. “De Ark”
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Jeugd EHBO-A
op de J.C.P.
Salverdaschool

Win € 500 aan
instrumentarium
op Troanie`s
Rockbattle 2009

Uw huis op Funda?

Veel afval uit de Melkvaart bij de sporthal en uit
struikgewas tennisbanen  

Makkum – De eerste woensdag in april stond
weer de jaarlijkse Himmeldei in Makkum op het
programma. Dit jaar werd er voor gekozen om
de opening te laten plaatsvinden vanaf het school-
plein van o.b.s “It Iepen Stee”. Nadat wethouder
Wigle Sinnema van de gemeente Wûnseradiel
een openingswoord had gesproken gingen de
leerlingen van de drie basisscholen gewapend
met grijpers en vuilniszakken de strijd aan tegen
het zwerfvuil in Makkum.

Aangezien de leerlingen en de begeleiders maar
anderhalf uur de tijd hadden om de door de
gemeente beschikbaar gestelde vuilniszakken
te vullen, kon niet geheel Makkum aangedaan
worden. Daarom zou het prettig zijn dat de
inwoners van het dorp ook zelf kritisch naar hun
directe woonomgeving zouden willen kijken. Het
is tenslotte een kleine moeite om rondslingerende
rommel op te ruimen. Helaas hebben we vele
voorwerpen gevonden die absoluut niet in ons

milieu behoren voor te komen. Zo werden
toetsen-borden van computers aangetroffen.
Overige “vondsten” waren  o.a. stukken  tapijt
en grote stapels reclamefolders…Natuurlijk is
het niet reëel om al het rondslingerende rommel
te betitelen als bewust weggegooid vuil. Een
groot gedeelte van het zwerfafval ontstaat per
ongeluk. Toch moeten we er met ons allen voor
blijven waken dat vooral de afgelegen delen
(waaronder de groenperken aan de rand van
Makkum) niet op illegale dumpplaatsen gaan
lijken. Een goede sociale controle op dit punt is
van groot belang.

Namens Plaatselijk Belang Makkum wil ik de
gemeente Wûnseradiel en de begeleiders/
leerlingen van de drie basisscholen bedanken
voor hun inzet en prettige samenwerking, tot de
volgende Himmeldei in 2010.

Arjen Doedel

Makkum – Niet vergeten! Vrijdagmiddag start
de playbackshow voor kinderen t/m 12 jaar
van Makkum en omstreken. Wie is al druk aan
het oefenen maar heeft zich nog niet opgegeven?
Snel doen bij Mattie Terpstra, Bleekstraat 20,
Dina Koopmans, De Schar 9 of via de website

www.koninginnevereniging.nl Het begint om
16.00 uur en alle deelnemers krijgen een kleine
attentie en een gratis consumptie. 

Wie kan presentator Jetze Genee allemaal aan-
kondigen op het grote podium?

Oproep playbackshow 1 mei
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Info Agenda
Kerkdiensten   
zondag 19 april      

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk 
10.00 uur pastor S. Draisma                          

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers                          

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 Van Asperen Tandheelkunde, 
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, 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

donderdag 16 april
Makkum – Tuin woonzorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 17 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 18 april
Gaast – Doarpshûs De Fûke 20.00 uur 
Maatklaverjassen

Zurich – Vanaf 19.30 uur en zondag 19 april
vanaf 13.30 uur Maatbiljarten voor dames en
heren d.e.l. in HCR Steenen Man. Voor info en
opgave kunt u bellen naar tel. 0517-579282 

woensdag 22 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
voorlichting door het Reumafonds in het restaurant

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

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april
tot 26 juni, schilderijen van mevrouw E. Bouma-
Abma (vrouw van Hessel Bouma). Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp
van 1 april tot 15 juni, schilderijen van Joop
Masséus. Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1
april t/m 31 oktober, werken van verschillende
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Openings-
tijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 toto 17.00 uur

Expositie Helpende handen 
in habijt
Sneek – Vanaf vandaag tot 15 oktober exposeer
de Commissie Historie van het Antonius
Ziekenhuis weer interessant fotomateriaal. Het
thema is dit keer: “Helpende handen in habijt”.
Een reportage van de komst in het Sint Antonius
Ziekenhuis te Sneek van de Liefdezusters van de
Heilige Carolus Borromeus uit Maastricht, ook
wel “Zusters van Onder de Bogen” genoemd, in
1903. Foto’s uit het prille begin en ook van de
gehele periode dat de religieuzen in ons zieken-
huis hun mooie werk hebben verricht. 

U vindt de permanente expositie op de begane
grond achter de liftingang in de gang naar het
Stiltecentrum. De expositie is vrij toegankelijk
en dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur.

Uit eigen regio

Wist u dat...
* Het zwembad in Witmarsum weer open gaat 

op 27 april ’s middags 13.30 uur kunt u hier 
weer terecht om ene baantje te zwemmen, voor 
meer informatie www.zwembadmounewetter.com   

* De PvdA graag een cultuurfonds in de gemeente
wil hebben, ook ProWûn hier voorstander van is. 

* Zo het nu staat er geen meerderheid in de raad 
zal komen voor de uitgifte van een CD, die bij 
de herindeling moet herinneren aan de gemeente
Wûnseradiel.

* Wethouder Rein Boersma denkt tegen de wind 
in te fietsen met het voorstel CD, de TomTom 
de automobilisten over de Ald Mar stuurt, de 
gemeente liever ziet dat men de Gooyemerlaan
gebruikt.

* Plaatselijk Belang Makkum haar jaarvergadering
heeft gehouden, in onze volgende editie meer 
hier over.

Burgerlijke stand 
maart 2009

Geboren     
Esse, dv Hendricus L.M. van der Bles 
& Piertje Menage te Makkum;

Dion, zv Wilko Fokkema & Debora Boogaard 
te Arum.

Gehuwd     
Catrijnus Elzinga & Yvette M. Le Noble 
te Witmarsum;

Melle de Boer & Janke Vos te Gaast.

Overleden
Theresia M. Altena te Makkum, 96 jaar, 
wv Huite Genee;

Thijs Wind te Makkum, 71 jaar, 
ev Dieuwke Vrieswijk;

Jetsche Feenstra te Makkum, 81 jaar;

Tjitske van Dijk te Witmarsum, 75 jaar, 
ev Sikke Schippers;

Thomas H.J.C. van Malsen te Makkum, 80 jaar, 
ev Tietje Tuinier;

Willem F. Sligting te Makkum,51 jaar, 
ev Hinke I. de Vries.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 16/4 t.e.m. wo. 22/4

Every Day Koffiepads Regular, pak à 36 stuks...........€ 2.19
Every Day Rijstwafels, pak à 10 stuiks.......................€ 0.35
Every Day Douche Gel, flacon 400 ml........................€ 0.89
Every Day Sinaasappelsap, pak 1 liter.........................€ 0.99
Every Day Chocoladerepen, 2x200 gram....................€ 2.29
Every Day Toppie WC-papier, pak à 4 rol..................€ 0.79
Every Day Filterzakjes, pak à 100 stuks......................€ 0.65

Totaal: € 8.15

Profiteer van 16 t/m 18 april
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

magere Runderlappen
500 gram 4,98
Varkensvleesvoordeel

diverse Schnitzels
4 halen / 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel

100 gram Runderrookvlees +

100 gram Grillworst ham-kaas 2,80
Salade van de week

Vruchten-salade
100 gram 1,10
Specialiteit van de week

Gevulde Kipfilet
100 gram 1,40

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboer

Lytse Merke Pingjum 
op 17 en 18 april
Pingjum - Traditiegetrouw wordt in Pingjum in april
gestart met de Lytse Merke. Door het ontbreken
van een ruimte voor de toneeluitvoering heeft de
Kulturele Kommissie een aantal jaren terug besloten
om een feestweekend in april te organiseren. De
feesttent staat zoals elk jaar in april weer op de
Kleinhuisterweg. 

De start is op vrijdagavond 17 april met de toneel-
uitvoering van Bloody Mary. Het is een blijspel wat
in het Frysk wordt opgevoerd door 9 enthousiaste
Pingjumers. Zij zijn al een aantal maanden flink
aan het oefenen. Het stuk speelt zich af op een cruise-
schip en is voor jong en oud een aanrader. Na het
toneelstuk gaan de beentjes nog even van de vloer
met de band “the Change”. 
Op zaterdagochtend verzamelen de kaatsers zich
voor het tentkaatsen wat de gehele dag duurt.
Uiteindelijk zullen de winnaars van de 1e kaatspartij
rond 17.00 uur de kransen omgehangen krijgen
van de voorzitter. Zaterdagavond 18 april wordt de
Lytse Merke besloten met de feestband “Impact”
die tot in de kleine uurtjes zal spelen. We hopen dat
het 1e tentfeest in de regio een groot succes zal
worden en veel bezoekers zal trekken.

Computer-workshop
EXCEL in Bolsward
SeniorWeb Wûnseradiel/Bolsward geeft op don-
derdagmiddag 23 april om 14.00 uur in de
Openbare Bibliotheek te Bolsward de workshop
Kennismaken met Excel. In principe kan iedereen
van boven de vijftig jaar en ouder hieraan deelnemen,
met dien verstande dat men over kennis op minimaal
niveau van de cursus Windows moet beschikken,
zoals die door SeniorWeb wordt gegeven. I.v.m.
het beperkt aantal beschikbare computers kunnen
slechts 8 personen deelnemen. Men kan zich tele-
fonisch of per e-mail voor deze workshop aanmelden
bij de heer Syb de Jager, E-mailadres:sm.dejager@-
hetnet.nl. Telefoonnr. 0515-574529. Aanmelding/
inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de open-
bare bibliotheken van Makkum, Bolsward en
Witmarsum en Workum. 
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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 Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Babi Pangang
Kun Pao Kai
Mini Loempia’s
Witte Rijst

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

Toekomst strategie Essent
Witmarsum - Voor de commissieleden lag een
voorstel van het college, waarin ze toestemming
vroegen om als verkoper partij te worden bij de
verkoop van Essent aan RWE. Tot nu kreeg de
gemeente ieder jaar een leuk extraatje, doordat
men Essent aandelen had. In het verleden zijn
voor de verkoop hiervan al de nodige voorzetten
gegeven. 

De PvdA was dan ook van mening dat het een
achterhaalde zaak is om hierover nog te discus-
seren. Toch zijn ze van mening dat het verkopen op
de vrije markt risico voor de burgers mee brengt.
Energie is een eerste levensbehoefte en die moet
je zomaar niet uit handen geven. Het CDA was
dezelfde mening toegedaan, maar zei tevens,
”onze invloed hierop is nul”. Prowûn was fel
tegenstander van het geven van energie aan
private partijen. Dit moet publiek blijven. Het
gaat alleen om geld. Straks krijgen we energie

van Gazprom en dit voorjaar is gebleken dat die
om het minste de kraan dicht draaien. De VVD
was van mening dat het financieel een goede
keus was om aan RWE te verkopen. De FNP
was van mening dat het geen goede keus is en
was zelfs tot de ontdekking gekomen dat deze
firma niet erg goed op de milieulijst te voor-
schijn gekomen was. Het is een vervuiler. 

De principes van de leden van de commissie
vlogen door de raadszaal. Toch wist het college te
vertellen dat het besluit tot verkoop eigenlijk al
in 1997 genomen is. Als landelijk de verschillende
gemeenten in meerderheid, die aandelen Essent
hebben, besluiten tot de verkoop over te gaan dan
is het niet te keren. Twee leden van de FNP stem-
den tegen verkoop, evenals één lid van ProWûn
en het raadslid Hans Waterlander van de PvdA.
De meerderheid was overtuigd dat het niet meer
te keren is, hoe graag men dat ook zou willen.

Zendmast houdt gemoederen in Zurich bezig
Witmarsum - Er was weer een grote groep
bewoners van Zurich bij de commissie vergadering
aanwezig. De zendmast houdt de gemoederen nog
steeds bezig en naar aanleiding van een memo,
die enkele bewoners onder ogen gekregen hadden,
vond men het nodig hier nog eens de aandacht
op te vestigen. Verschillende partijen waren van
mening dat men toch eens moet kijken of de
mast van 40 meter hoogte niet beter op een andere
plaats kan. De bewoners van Kornwerderzand zijn
toen daar een mast geplaatst werd hiervan op de
hoogte gesteld. Voor de bewoners van Zurich
was het een grote verassing. Er was nooit met
niemand over de plaatsing gesproken. 

Communicatie schijnt nog steeds een moeilijk
punt te zijn. Ook verschillende commissieleden
waren van mening dat dit toch wel een zwakke
schakel van de gemeente is. Het niet informeren
van de bewoners komt over als arrogant.
Wethouder Rein Boersma denkt niet dat een
andere plaats nodig is. Er zijn geen fluittonen en
wat de gezondheid aspecten zijn, hiervoor zijn

geen argumenten. De eerder 68 ingediende ziens-
wijzen gaven geen reden om de vergunning te
verbieden. Tot 22 april kunnen bezwaarschriften
ingediend worden en deze zullen 18 mei behandeld
worden in de commissie bezwaarschriften.

Niet alleen de mast houdt de bewoners van Zurich
in de greep ook de slechte staat van de Ald Mar.
Deze weg is smal en de gemeente heeft in het
verleden als oplossing gekozen, het storten van
Doornikse breuksteen. Hierdoor ontstaan er tril-
lingen en dit is voor huizen etc. niet acceptabel.
De gemeente is van deze situatie op de hoogte
en heeft nu het voorstel om de weg op bepaalde
plaatsen met straatsteen te bedekken. Het bedrijf
dat veel gebruik maakt van de Ald Mar en met
zwaar vervoer over de weg gaat, denkt erover
om het bedrijf te verplaatsen. Hierdoor zou de
overlast behoorlijk af gaan nemen. Als actie
staat bij het stuk wat behandeld werd, Dorps-
belang informeren. Zou alle inspanning van de
bewoners er dan nu eindelijk toe leiden dat er
meer gecommuniceerd gaat worden?

Makkum - Het is een prachtig eiland: de
Makkumer Noardwaard voor de Friese IJsselmeer-
kust. Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken,
schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig.
It Fryske Gea houdt op zaterdag 18 april een
wandelexcursie door dit unieke gebied, dat niet
vrij toegankelijk is. De wandeling begint om
9.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
Laarzen en een verrekijker worden aangeraden. 

Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 17 april
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
0512-381448. Deelname is voor leden van It
Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas,
niet-leden betalen € 3.- en kinderen tot en
met 12 jaar € 2.- per persoon. Honden kunnen
niet mee.

Van zoet naar zout
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute
water werd zoet, het getijdenverschil verviel en
de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de
kust zandbanken permanent droog kwamen te
liggen. Geleidelijk kon de ontwikkeling van de
vegetatie op de Noardwaard een aanvang namen.
Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten
te vinden. Ook vogels hebben deze prachtige
broed- en rustgelegenheid ontdekt. Waaronder
moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje
en grote karekiet, maar ook typische bosvogels
als grote bonte specht en havik. Boven het riet
zweeft in de zomer bijna altijd wel een bruine
kiekendief. Een wandeling op dit unieke eiland
is zeker de moeite waard!

Toegang tot een eiland met bijzondere waarde
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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  . . . . . . . .€ 0.75

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

Mooie bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . .€ 1.00

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

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

Bij besteding boven € 5.-,
10 grote eieren voor  . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

De Grote Rekendag 2009 op c.b.s. “De Ark”

(eigen foto)
* Even kijken of het wel een echt bankbiljet is…

Makkum - Woensdag 8 april was het weer zover:
De Grote Rekendag 2009. Groep 1 t/m 8 deden
hier aan mee. Het thema was Geld. We gingen
naar de grote zaal en daar zat een politieman en die
had de schatkist bewaakt en we waren de sleutel
kwijt en we moesten in onze zakken voelen.
Maar er hadden een paar fietssleutel mee maar die
zochten ze niet dat zei de politieman. We vonden

de sleutel in een trofee. De schatkist ging open en
voor elke groep zat er iets in. Boekjes, pakketjes,
enz. Toen iedereen in de klas was, werd alles open
gemaakt en gingen we aan de slag. Sommige
groepen deden spelletjes (zoals monopoly) en
anderen gingen geld onderzoeken.En er waren
ook sommigen die gingen een eigen biljet ont-
werpen. 

Jeugd EHBO-A op de J.C.P. Salverdaschool

(eigen foto)
Vooraan zittend Dietmer Yntema, staand v.l.n.r.: Martha Tilstra, Klaas Folkertsma, Boukje Elgersma,
Garina Algra, Bauke Jan Feenstra en Remco Leijenaar Achterste rij;  De heer Sies van den Berg en
de dames A. Gietema en A. Nieuwenhuis

Wons – Onder de bezielende leiding van de heer
Sies van den Berg hebben de zeven leerlingen
van de groepen 7 en 8 van de Salverdaskoalle
zich de afgelopen maanden verdiept in de grond-
beginselen van de Jeugd EHBO. Maandag-
middag 6 april mochten ze mevrouw A.

Gietema, mevrouw A. Nieuwenhuis en de heer
S. van den Berg laten zien wat ze allemaal hadden
geleerd. Er moesten tijdens het examen bijvoor-
beeld vingers worden verbonden en er werden
slachtoffers in de stabiele zijligging gelegd. Alle
leerlingen zijn geslaagd. 
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LYTSE MERKE in PINGJUM
VRIJDAG 17 april aanvang 20.00 uur

• TONEELGROEP PENJUM speelt BLOODY MARY (entree € 5,=)
Na afloop dansen met THE CHANGE

ZATERDAG 18 april vanaf 22.00 uur

• DE TOPBAND “IMPACT” (entree € 10,=)

Locatie: Feesttent Kleinhuisterweg

De sport en evenementen stichting (SES) organiseert 
ook in 2009 weer een spetterend veldvoetbaltoernooi 

voor Horeca en bedrijven. 

Wanneer: zaterdag 23 mei 2009.
Waar: Voetbalveld "De Braak"in Makkum.
Inleg: € 50 per team.
Opgave: Uiterlijk 1 mei 2009. 
Contact: Rinze Koornstra - telnr. 0515-231667.

Zaterdag 23 mei "De nacht van Makkum"

Kijk ook op www.ses-makkum.nl 
voor het programma van het hele feestweekend. 

Stichting visserijdagen 
Makkum zoekt Kunstenaars

Makkum – De organisatie is weer volop met de
voorbereidingen bezig voor de visserijdagen,
zoals u wellicht begint te merken. Zo zijn we
ook het kunstproject weer aan het opstarten, en
daarvoor zijn wij nog op zoek naar amateur- en
professionele Kunstenaars. U krijgt van een
object  aangeleverd waar u uw creativiteit op los
kunt laten. Eind juni halen we deze weer bij u op
en tijdens de visserijdagen wordt er een veiling
van deze kunstobjecten gehouden. De opbrengsten
komen te goed aan de stichting Visserijdagen.

Even om het geheugen op te frissen, vorige keer
hadden we een veiling van beschilderde oliedrums.
Het object is deze keer kleiner! Als u interesse
heeft om mee te doen kunt u bellen met Yvonne
Visser, 06-20175758.

Voor het goede doel 
De collecte van ZOA-Vluchtelingenzorg in 2009
is een succes geworden. Dankzij de enthousiaste
inzet van collectanten is in Makkum en Piaam
een bedrag van 896.06 euro opgehaald voor het
werk van ZOA onder de vluchtelingen in Afrika
en Azie. De plaatselijke werkgroep van ZOA-
Vluchtelingenzorg wil alle gevers en collectanten
hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Met de opbrengst van de collecte kan ZOA-
Vluchtelingenzorg diverse projecten uitvoeren.
In 2009 heeft ZOA ondermeer schoon drinkwater-
en sanitaire projecten voor families in Liberia en
onderwijsprojecten voor kinderen in Liberia en
Thailand. Daarnaast worden in 2009 beroeps-
trainingen gegeven aan vluchtelingen in diverse
landen en gaat ZOA verder met haar hulp onder
vluchtelingen in Darfur (Sudan).
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Win € 500 aan instrumentarium op Troanie`s Rockbattle 2009

Wommels - Een flinke hoofdprijs dit jaar bij de
Troanie`s Rockbattle, waar “coverbands” het op
gaan nemen tegen “eigen nummer bands”. De
voorrondes van deze spectaculaire battle zijn op
vrijdag 15 en 29 mei in Café It Reade Hynder te
Wommels. De inzet van de voorronde is een
finaleplaats in oktober waar gestreden zal worden
om € 500,- aan instrumentarium. 

Stichting Troanie`s Rocknacht te Wommels orga-
niseert voor de tweede keer deze spetterende
Rock Battle welke in 2007 een groot succes is
geweest. Tijdens de voorronde op 15 mei strijden
5 coverbands om 2 finaleplaatsen. De jury en het
publiek kiezen de bands die in Rocktober
wederom hun kunsten mogen vertonen. Twee

weken later is het tijd voor de rockers met eigen
werk. Ook op 29 mei komen 5 bands in actie.
De “eigennummer” avond is een uitgelezen
mogelijk om de gitaren eens buiten de oefen-
ruimte hun meestal stevige klanken te laten
klinken. Speel jij in een rockband en durf jij
deze uitdaging aan? Geef je dan nu op voor
Troanie’s Rock Battle 2009.
Voorwaarde voor deelname is, dat een band uit
tenminste 3 muzikanten bestaat en dat een deel-
nemende band nog niet eerder een dergelijke
popprijs heeft gewonnen. Tevens zijn de finalisten
van Troanie’s Rock Battle 2007 uitgesloten van
deelname. Alle stromingen binnen de rockmuziek
zijn toegestaan, van ‘soft-rock’ tot ‘deaf-metal’.
Opgave en reglement op www.troanie.nl. 

(eigen foto)

Makkum - Logeerhuis Nei It Sin is bedoeld voor
kinderen van 4 t.e.m 12 jaar. Kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum, adhd en/of
een verstandelijke beperking kunnen bij Nei It Sin
een middag,weekend of vakantieweek logeren.
Het logeerhuis is een particulier initiatief van
Ingrid Weerstra en Paula Helfrich en ons motto
is: Kwaliteit van vrije tijd!

Nei It Sin biedt kleinschalige logeervoorziening,
tijdens logeerweekenden en vakanties zijn er
maximaal  vier kinderen welkom. Op de woens-
dagmiddag is er plaats voor zes kinderen. Er zijn
altijd twee vaste begeleiders aanwezig. Nei It Sin
heeft als doel een veilige omgeving te bieden
waarin het kind zich kan ontspannen en optimaal
kan genieten van de vrije tijd. Ouders/verzorger
kunnen met een gerust gevoel de zorg uitbesteden
en zelf van hun vrije tijd genieten. De logeer-
opvang wordt aangeboden in een kindvriendelijke
en vooral kindveilige vakantiewoning. De woning
bevindt zich op vakantiepark Beach Resort
Makkum. Op het park en in Makkum en omge-
ving zijn volop mogelijkheden voor ontspanning

en activiteiten: het strand op loopafstand, midget-
golf, speeltuin, bootje varen, zwemmen, vissen
bowlen, de kinderboerderij enz. Natuurlijk is er
in en rond de woning ook genoeg te beleven:
knutselen, spelletjes doen, relaxen op de bank,
barbequeen, in de tuin spelen enz. De activiteiten
worden binnen een duidelijke structuur aange-
boden. Er wordt bij aanvang van weekend/
vakantie met de kinderen doorgenomen wat we
gaan doen, en wanneer we dat doen. Nei It Sin
geeft ouders de mogelijkheid even bij te tanken
terwijl de kinderen een fijne tijd beleven waar ze
zich steeds weer op verheugen. Het verblijf bij
Nei It Sin kan volledig vergoed worden vanuit
een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Zaterdag 25 april van 14.00 tot 17.00 uur bent
u/jij van harte welkom op onze open dag. U kunt
rustig de woning van binnen en buiten bekijken
en kennis maken. Uiteraard kunt u dan meteen
de vakantiesfeer van het park ervaren en een
goede indruk krijgen van de omgeving. Kijk
voor verdere informatie en de routebeschrijving
op onze website: www.logeerhuismakkum.nl

Open dag logeerhuis Nei It Sin

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Volleybalvereniging Makkum
houdt weer een

Drie geraniums voor € 5,00

22 april 2009 is de dag 
om in te slaan

Tussen 18.30 en 20.00 uur 
komen de leden bij u langs.

 

De nieuwe trend 

Spring -
Summer 2009 
is binnen. 

Leuke make-up voor een leuke prijs! 

Wilt u een afspraak 
voor gratis make-up advies? 

Bel dan Berends Body & Beauty, 
tel. 0515 - 233505

Makkum - Koninklijke Tichelaar Makkum is
voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden
en toepassingen van keramiek. Vanuit het streven
op een vernieuwende manier vakmanschap en
specifieke vakkennis te continueren heeft het
bedrijf een reputatie opgebouwd met samen-
werkingsprojecten met onder meer Hella
Jongerius, Studio Job, Alexander van Slobbe en
Studio Makkink en Bey. 

Vorig jaar oogstte het Bloempiramideproject
internationaal veel waardering. Met deze exube-
rante pronkstukken werd het ambacht gevierd en
werd het publiek vakmanschap, zorg en aandacht
getoond als de “Nieuwe Luxe”. Tegenover de
zeer exclusieve, gelimiteerde tulpenvazen van
vorig jaar heeft Koninklijke Tichelaar Makkum
dit jaar gekozen voor de introductie van zeer
basale producten: een eenvoudig pottenbakkers-
servies, ontworpen door Atelier NL sluit aan bij
het Nederlands pottenbakkersgoed dat tot en
met de 19e eeuw in Makkum werd gemaakt.
Tegelijkertijd met de introductie van het servies
worden onder dezelfde titel twee door Dick
van Hoff ontworpen herinterpretaties van de tra-
ditionele tegelkachel getoond. Behalve de basic
versies worden van zowel het servies als van de
kachels een handbeschilderde versie geïntrodu-
ceerd. De resultaten worden voor het eerst
getoond tijdens de Salone del Mobile in Milaan
van 22 tot en met 26 april aanstaande. 

Veel is nagedacht over de vraag in hoeverre het
interessant en haalbaar is een nieuw servies in
Nederland te ontwikkelen en, belangrijker nog,
te produceren en het tegelijkertijd bereikbaar te
krijgen voor een breed publiek. Het duurde niet
lang voordat we ons realiseerden dat Lonny van

Ryswyck en Nadine Sterk (Atelier NL) met hun
afstudeerproject met de titel “Uit de klei getrok-
ken”, eigenlijk al een antwoord hadden op die
vraag. Nederland zien zij als een afzettingsgebied
waarvan de bodem bestaat uit afzettingen van
rivier- zee- en gletsjerklei. Door op verschillende
plekken in Nederland klei af te graven, deze te
vormen en te bakken, werd een schitterende
serie borden en kommen verkregen: een soort
gebakken landkaart in verschillende kleuren. Dit
concept sloot prima aan bij onze wens en er is
hard gewerkt aan het doorontwikkelen van het
concept naar producten. Het resultaat is een
prachtig, oer-Nederlands servies. 

Vanuit het genoemde streven de toepassing van
keramiek zo breed mogelijk te onderzoeken is
Dick van Hoff gevraagd na te denken over de
herformulering van de traditionele tegelkachel.
Juist vanwege een overtuiging zijn werk te con-
centreren op de bruikbaarheid van producten lag
de keuze voor Van Hoff voor de hand. Met hem
is eerder succesvol samengewerkt met het project
“Work”, en bovendien had hij laten zien zowel
de vormgeving als het technisch ontwerp van een
houtkachel te beheersen. Vanuit een gedeelde
waardering voor de kwaliteit van gebruiks-
producten, is het tegelkachel project opgezet
met ontwikkelend producent “Weltevree”. 

Koninklijke Tichelaar Makkum is het oudste
bedrijf in Nederland. Het neemt zijn lange
geschiedenis serieus, zonder zich door het verleden
te laten belemmeren. Klassiek vakmanschap,
hedendaags design en toekomstgericht onder-
zoek hebben in Makkum een duurzaam verbond
gesloten. Vanaf 17 mei 2009 in de winkel in
Makkum

Koninklijke Tichelaar Makkum presenteert
“FUNDAMENTALS OF MAKKUM” 

Makkum – En dat kan (bijna) iedereen zijn!
Zolang hij/zij de kwaliteiten van kinderen inziet
en deze naar boven wil halen en interesse heeft
in zelfverdediging & weerbaarheid. Mooi toch?!
De Kids Streetdefense Instructeur van toen is
namelijk verhuisd naar de Randstad. Zulke dingen
gebeuren, alleen 6 kinderen staan te popelen
weer te beginnen. Kids Streetdefense is een
recreatieve en vóóral vrolijke sport gericht op
zelfverdediding en weerbaarheid (fysiek en
mentaal). Het is voor alle kinderen te volgen –

dus bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsstoor-
nissen (adhd, pddnos, syndroom van asperger, etc.).
Kids Streetdefense richt zich op de leeftijden
van 3 t/m 14 jaar.

Wie o wie wil graag 1x in de week kinderen trainen
in de meest vriendelijke en vrolijke sport vecht
van Nederland? Neem dan contact op met Christian
van de Sande via kidsstreetdefense@gmail.com
of tel. 06-14558758. Je hoeft niet in je eentje les te
geven, want de vorige assistent wil je graag helpen.

Makkumer kinderen wachten op nieuwe instructeur
Kids Streetdefense

Makkum - O.b.s. It Ipen Stee organiseert haar
jaarlijkse fancy-fair/rommel markt op vrijdag 24
april van 18.30-20.30 uur met onder andere een
reuzensjoelbak, een kegelbaan, een springkussen

en een restaurant. Rommelmarktspullen kunnen
vanaf 16 april worden ingeleverd (geen grote
stukken), tel. o.b.s. 0515-2320270. 
U bent van harte welkom!

Fancy-fair/rommelmarkt o.b.s. It Ipen Stee
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Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
v.a. woensdag 22 april

t/m dinsdag 5 mei

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770

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

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

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

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

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Love Story (deel 1)
Het spel was begonnen, Anton van Romsel werd
wie hij had willen zijn. In de bus naar Makkum
ontmoette hij Elisa. Hij zag er slordig uit, overal
zaten verfvlekken. “Ben je schilder?’ vroeg ze
“Ik werk in de bouw,” loog hij. “O, kun je mij
helpen, goh dat is ook toevallig, bij ons thuis lekt
het dak, wilt u even kijken, we betalen zwart!” 

Anton klom op het dak, boog het lood recht en
vertelde dat de reparatie gelukt was. Elisa’s
ouders bedankten hem. ‘Ik ben blij dat Elisa u
gevraagd heeft, een onverwachte verrassing, wat
kost het?” “Niks.” “Maar u werkt toch in de bouw?”
Anton kreeg een kleur. Elisa zag het gezicht van
een lieve gevoelige jongen, ze trilde. “Ik werk
niet in de bouw, ik ……” “O, je wilde kennis-
maken met mijn dochter…..?” Anton bloosde.
“Ja, jjja,”stotterde hij. “Mijn naam is Veenstra,
dit is mijn dochter Elisa Veenstra! Wat voor werk
doet u? “Ik ben schilder.” “Dus toch in de bouw?”
“Nee, kunstschilder, om wat bij te verdienen
werk ik in de bibliotheek in Sneek!” Ze dronken
koffie, Anton vertelde zijn geschiedenis. “Ik heb
niks met moderne kunst,” bulkte Veenstra. “Ik ga
maar weer!” mompelde Anton. Elisa liet hem
uit, ze drukte een briefje in zijn hand. “Dag!”

Buiten las hij: ‘Sorry voor mijn vader, hij is
onbehouwen. Morgenmiddag om twee uur bij de
ingang van de Jumbo?? Ik zal er zijn, dag schilder!’
De tranen sprongen in zijn ogen. Die mooie Elisa
mat haar blonde haar, wilde met hem afspreken!
Hoe is het mogelijk! Bij de boekhandel in de
Kerkstraat kocht hij pen en papier. Beste Elisa,
Ik zal er zijn. Tot morgen. Anton van Romsel.

“Ik wist dat ik je zou ontmoeten, ik werd ermee
wakker.” “Dat is gelukt hoor, ik wil graag nog een
keer afspreken!” “Ga je mee naar mijn expositie
kijken in het gemeentehuis in Witmarsum” Samen
aanschouwden ze Antons werk. “Ik zie steeds
iets van mezelf, ik ben een gekke meid hoor!”
Bij het oorlogsmonument in Wons kusten ze
elkaar voor het eerst. De soldaten van de oorlog
keken naar de geboorte van de vrede. “Zullen

we zondag naar het strand gaan, in Makkum?”
Tussen de kleine duintjes gaf Anton zijn ziel aan
zijn geliefde. Het helmgras dekte hen toe, de
blauwe hemel sprak wijze woorden, Elisa huilde,
ze lag stil; haar hoofd op Antons schouder. Een
blonde zeemeermin rustte bij haar zeeman, haar
vingers krioelden door zijn baard. Zijn handen
boetseerden haar lichaam. De zon koesterde het
prille liefdespaar. Ze zwegen, dronken het mee-
gebrachte bier. “Een prima koelkast, dat zand!”
“Anton, wil je eens kijken, zijn mijn billen ver-
brand?” Hij snuffelde: “Ik ruik geen vuur, maar
voel wel de vlammen.

De blauwe zomerlucht getuigde traag van de
diepste liefde, die ooit op aarde was aangetroffen.
Tot laat in de avond lagen ze op hun nestplek.
Tegen middernacht nam Anton zijn bruid mee
naar huis. “Mam, dit is nou Elisa, we gaan
samenwonen!” Moeder Frieda sloot Elisa direct
in haar armen. “Anton is een lieve jongen, zul je
goed voor hem zorgen? Jullie passen bij elkaar,
dat zag ik direct, het geluk straalt van jullie af.
Hopelijk worden jullie net zo gelukkig als Nico
en ik.” Ze huilde, Elisa omhelsde haar. Minuten-
lang bleef het stil.

Diep in de nacht dronken ze rode wijn. Het bloed
van de liefde bracht de drie mensenkinderen
bijeen. Door een kier tussen de gordijnen zagen
ze een ster, die blij naar binnen keek. “Dat is
pappa,” zei Frieda trots. Het ontbijt werd gezellig.
Eieren, sinaasappelsap en sterke koffie  stemden
de reizigers tevreden. Een week later woonden
ze samen op een mooie etage in de oude binnen-
stad van Bolsward. In een stille zomernacht
omarmde de stad haar nieuwe bewoners: binnen
brandden de kaarsjes, nooit ruzie, nooit woorden,
Elisa en Anton knuffelden zich door het leven.
De verliefdheid bleef en is in feite altijd gebleven.

Als u door Bolsward loopt en u ziet twee ziels-
gelukkige mensen, dan weet u genoeg.

Dirk Smoor

Skuzum/Dedgum - De Boomplantdag is
gehouden als afsluiting van het project Wyk- en
Doarpsgrien. Tijdens de Boomplantdag heeft
burgemeester Theunis Piersma van gemeente
Wûnseradiel in Skuzum de eerste boom geplant.
Na het planten van deze boom planten de
dorpsbewoners bomen en hagen in het dorp.

Particulieren konden hun groen ophalen op het
parkeerterrein bij de kerk. Op de erven zijn
fruitbomen, laanbomen, hagen en struiken aan-
geplant. Wyk- en Doarpsgrien is een project van
Landschapsbeheer Friesland in samenwerking
met de Griencommissie Idsegahuizum en
gemeente Wûnseradiel. Het project heeft tot
doel om samen met de dorpsbewoners de woon-

en leefomgeving aantrekkelijker te maken door
het aanplanten van landschappelijke groen-
elementen zoals laanbomen, struiken, hagen en
hoogstamfruitbomen. 

De Griencommissie Idsegahuizum heeft samen
met Landschapsbeheer Friesland een Groenplan
opgesteld voor het dorp. Er is groen aangeplant
op het parkeerterrein tegenover de kerk, bij de
ingangen van het dorp op de Brekkerweg en de
Dorpsweg en bij 14 particulieren. Ook worden
twee bomen rond de kerk gekapt, wordt verharding
aangepast en worden er bloembakken geplaatst.
Ook in Dedgum hebben kinderen bomen geplant
in het kader van een groenproject in samenwerking
met de gemeente en landschapsbeheer Friesland.

Bomen geplant in Idsegahuizum en Dedgum
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht 

voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een pedicurekennismaking behandeling 

van € 18.50  Voor €€ 15.00

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Strijd om de beker tussen caravangroepen en jeugdsozen 
Makkum - De caravangroepen en jeugdsozen
van de gemeente Wûnseradiel hebben enkele
weken geleden een sportief zaalvoetbaltoernooi
gespeeld in sporthal Maggenheim te Makkum.
De teams bestonden voor een deel uit jongeren
die niet lid zijn van een voetbalclub. Op deze
manier werden jongeren gestimuleerd om te
sporten. Ook de dames waren goed vertegen-
woordigd. 7 teams hebben zondagmiddag 29 maart
tegen elkaar gestreden. Het voetbaltoernooi begon
om 13.00 en eindigde om 18.15. De teams speelde
ieder wedstrijd van een kwartier . Dit jaar was er
ook een meiden team gevormd die erg hun beste
hebben gedaan. Ondanks het mooie weer in de
middag zijn er doorlopend bezoekers geweest
die een kijkje kwamen nemen. 

Het doelpunten saldo was dit toernooi erg hoog.
In totaal zijn er door de 7 team 145 doelpunten
gescoord. Keet Nico was de ploeg met de meeste
doelpunten namelijk 38 in het hele toernooi. Zij

waren ook nog eens de ploeg die door niemand
verslagen is. Dit maakt dat Keet Nico net als
vorig jaar de eerste prijs behaalde. Keet US stek
met 24 doelpunten werd tweede en Jeugdsoos
Makkum werd derde met in totaal 29 doelpunten.
Helaas voor de Jeugdsoos die een hoger doel-
punten aantal heeft als US Stek maar minder
vaak de wedstrijden wist te winnen. Tijdens het
voetbaltoernooi was er ook ruimte voor educatie
namelijk door het alcoholbrein van VNN
(Verslavingzorg Noord Nederland) in de kantine
neer te zetten. Het alcoholbrein is een kennistest
waarin jongeren hun kennis over alcohol kunnen
testen doormiddel van vragen die de computer
stelt. Als attentie voor het meedoen kregen de
jongeren een sleutelhanger.

We kunnen terugkijken naar een sportief en
gezellig toernooi. Leerlingen van Sport, Dienst-
verlening en Veiligheid hebben een bijdrage
geleverd in de organisatie van het toernooi. 

PSV De Halsbanruters 
Pingjum - Zaterdag 4 april werd er in de manege
te Franeker de laatste van de 3 onderlinge wed-
strijden van de Halsbânruters /Welleruiters en de
Sjaerdema-Liauckemaruiters verreden van dit
seizoen. In de klasse B ging de 2e prijs naar
Sanna d/d Heide met Bennie met 193 punten 1
winstpunt. De 3e prijs ging naar Amanda Tulen
met Aurora met 190 punten 1 winstpunt. Melanie
Tjoelker reed een winstpunt met Kigali’s Tomba
met 181 punten. In de klasse L1 ging de 1e prijs
naar Bobbie Ydema met Artist met 192 punten 1
winstpunt. De 3e prijs was voor Sanna v/d
Heide met Minke v/d Blokken met 185 punten.
In de klasse L2 reed Corinne Huizinga met
Mirthe een winstpunt met 183 punten. De 2e
prijs ging naar Tineke Wietsma met Lisa Karna
met 185 punten 1 winstpunt. In de klasse M1
ging de 1e prijs naar Corinne Hiuzinga met Wise
Guy’s Joerie met 197 punten 2 winstpunten.

Krista Koomen reed een winstpunt met Watou
Mon Amie met 180 punten. In de klasse Z2 was
de 3e prijs voor Bobbie Ydema met Parlein met
207 punten 1 winstpunt. De competitieprijs in
de klasse B ging naar Annie Seerden van de
Sjaerdema-liauckemaruiters met een gemiddelde
van 185 punten over 3 wedstrijden. In de klasse
L ging deze naar Anja Oudendag met Odin fan e
Beyemastate met een gemiddelde van 186.7
punten en in de klasse M/Z ging deze naar
Jannie de Vries met Sydney met een gemiddelde
van 192,7 punten van de Sjaerdema-Liauckema-
ruiters. 

Louise Nieuwenhuis 5 april naar Anna-Palowna
om met Maaike-Yke fan Lutke Peinjum uit te
komen in de klasse L2. In beide proeven behaalde
zij de 1e prijs met 184 en 185 punten samen 2
winstpunten.

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 5 april werd er door de
Waardruiters een KNHS wedstrijd georganiseerd
voor de Poptaruiters, De Donia’s en de Waard-
ruiters. In de klasse B-dressuur was er succes voor
Coby Bruinsma met Rimke van de Alberinkhoeve.
Ze reed een prima eerste proef. Met 192 punten
behaalde ze een winstpunt en de 1e prijs. Ook
haar tweede proef was met een score van 186
een winstpunt waard. Paulien Wielsma startte 2
paarden in de klasse B, Zij stak in goede vorm

en haar beide paarden werkten uitstekend mee.
Met Mindert van de Terpen behaalde zij scores
van 190 en 187 punten wat haar 2 keer een
winstpunt en een 1e prijs opleverde. Met
Hiskelien II van Blessum scoorde ze 186 en 188
punten wat haar beide keren een winstpunt en de
1e prijs opleverde. Nynke de Boer startte met
Wancy voor het eerst in de klasse L-2 dressuur.
Met 183 punten voor haar eerste proef behaalde
ze gelijk haar eerste winstpunt in deze klasse.  

Stoeterij Beijmastate Arum   
Franeker 4 April Dressuur
Z1 Dressuur: Hanneke Hiemstra met Vivant
213 punten - tweede prijs
Anja Oudendag met Gitta fan e Beijemastate
205 punten. Gitta heeft nu het Sport Predicaat
behaald.

M1 Dressuur: Corrine Huizinga met Whise
Guy,s Joerie. 197 punten goed voor 2 winstpunten
en een eerste prijs. 
Wieke Zondervan met Hinrik. 188 punten

Miranda de Ruiter met On Time. 183 punten.
L2 Dressuur: Tineke Wietsma met Lisa k 185
punten tweede prijs, 
Corrine Huizinga met Mirthe 183  punten 

L1 Dressuur: Anja Oudendag met Odin fan e
Beijemastate 190 punten tweede prijs
Jessica Kuvel met Ritze 183 punten. 
Competitie over de 3 wedstrijden in de L1/L2
heeft Anja Oudendag met Odin fan e
Beijemastate een mooie fleece deken gewonnen.
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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

1 Opiumtafel 40x80x80 € 50.-; Racefiets
Batavus Course blauw/wit € 75.-; Leren jas
bordeaux rood m. 56 € 15.-, tel.0515-575756

Kopieerapparaat, zwart/wit werkt nog prima
prijs n.o.t.k. tel. 0515-336803

Eenpersoons grenen ledikant met 2 onder-
schuifladen, tel. 0515-231923

Terra cotta potten van groot tot klein voor in
de tuin met diverse schotels, steen en kunststof,
stuk of 15 bij elkaar voor € 20,-, 
tel. 0515-232272

Naaimachine merk Anker € 15.-, 
tel. 0515-232392

Scooter Yamaha Neo’s, bouwjr. ’99, met
kenteken, pr.n.o.t.k. Houtmolen 40 Makkum,
tel. 0515-856221

VERLOREN
Woensdagavond portemonnee met inhoud,
omgeving Kleiweg, Touwenlaan, Botterstraat,
tel. 0515-231546

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

TE KKOOP

Oostend 13
WITMARSUM

Karakteristiek 
gerenoveerd 

dorpsboerderijtje 
met voortuin.

Vraagprijs:
€€ 137.500,00 k.k.

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

3 gangen keuzemenu maand april

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

Voorgerechten

Groentensoep

of

Salade met geitenkaas

of

Salade Caesar

Hoofdgerechten

Spareribs

of

Zeewolf met botersaus

of

Schnitzel ‘De Prins’

Nagerechten

Koffie
met likeur van de maand

of

Coupe Romnov

of

Flensje met ijs

€ 19,50



GEZOCHT
Ik ben een dame van 23 jaar die op zoek is
naar werk in en om Makkum. Ik wil van alles
wel doen. Ik ben een flexibele en harde
werker. Diploma verkoopmedewerker behaald.
Ervaring in schoonmaak en productie (Rentex
Bolsward), tel. 0515-336899

Ik zoek een lieve gastouder voor een jongetje
van twee jaar voor waarschijnlijk 2 dagen in
de week, tel. 06-29494137

Vrijdag 17 april is er weer een viltworkshop
bij De Tûnkeamer 13.00 uur. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de website
www.detunkeamer.nl of tel. 06-51151716
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