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Kinder Kook Club vol enthousiasme aan de slag
in keuken bij CC-Catering
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Skuzum - Een Kinder Kook Club wie wil dat
nu niet, natuurlijk zijn kinderen hier enthousiast
over. Zaterdagmorgen is voor het eerst CCCatering in Skuzum gestart met zo’n kook club.
Tien kinderen -het maximum aantal - in de
leeftijd van zeven tot en met tien jaar gaan op
vier zaterdag ochtenden de kookkunst leren.
Het is ruiken, proeven, koken en dan zeggen
wat je zelf maakt en lekker vindt is gewoon
heerlijk.
Toen wij van de MB zaterdagmorgen de keuken
van CC-Catering aan de Dorpsweg 4 binnenstapten, snoven wij direct al de heerlijke geuren
op van het te bereiden menu. De kinderen
droegen schorten en witte kokkies mutsen heel
hygiënisch. Ze wilden graag hun ervaringen
van het koken vertellen aan de medewerkers
van de MB. Steeds minder ouders nemen of
hebben nog tijd om samen met de kinderen

gezellig te koken en te gaan tafelen. De tendens
is ook dat men vaker fast food producten op tafel
zet, dit vraagt minder voorbereiding en vraag
minder tijd zegt Cecilia Bos, eigenaresse van
CC-Catering. En je hoort ook geregeld, mijn
kind lust niets en zeker geen groente. Door zelf
met de kinderen te koken, krijgen de kinderen
hier ook plezier in, ze doen hiermee ervaringen
op en gaan dan vanzelf experimenteren met
de verschillende ingrediënten. Mijn visie is
dan ook zegt Cecillia ”koken doet eten”.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip

Dorpsweg 4 - 8755 JH Idsegahuizum
Tel. 0515 - 233370 - www.uwsmaak.nl

Mededeling
Van vrijdag 29 februari t.e.m. maandag 3 maart
is het redactie-adres op de Blazerweg gesloten,
alle copij/nieuws, familieberichten en advertenties

kan bezorgd worden bij Truus Rienstra,
Kofstraat 3 in Makkum, tel.0515 - 231648.
Het e-mailadres is: rienstra@makkum.nl

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 2 maart
Van Doniakerk
9.30 uur mw. S.H. Boorsma, Sneek en Jeugdkerk

Na een intens leven is veel te vroeg overleden
mijn maatje en Friso zijn topper

Jan Brink

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. v. Spelden, Den Helder + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur Oecumenische vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Tot ons verdriet is, na een korte periode van
ernstige ziekte,

It is goed...

* 23 februari 1964
Terwispel

18 februari 2008
Sneek
26 juli 1989

Cornwerd: Swaentsje Brink-van Dijk
Friso
Correspondentieadres: Sotterumerdijk 15A
8753 JA Cornwerd

Jan Brink
op de nog zo jonge leeftijd van bijna 44 jaar,
overleden. In hem verliezen wij een zeer
gewaardeerd lid van onze rijvereniging.
Ons medeleven gaat uit naar Swaen en Friso,
zijn moeder en alle andere familie.
Wij wensen hen heel veel sterkte toe.
De leden en het bestuur van
L.R./P.C. de Waardruiters
Je hebt je leven geleefd
Op jouw manier gedaan
Een uniek mens is van ons heengegaan

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

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
zaterdag 23 februari j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Vaak zullen we je nog tegenkomen
Met wat je was en wat je zei
Je bent wel van ons weggenomen
Maar een stuk van jou blijft altijd heel dichtbij

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk Tandartsenpraktijk de Witte Heren
N.C. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980

Tige ferslein binne wy no’t Friso syn leave heit

Stil zijn wij na het overlijden van onze vriend

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Jan Brink
Wy winskje Friso, syn mem Swaentsje en famylje
treast en stipe ta en libje mei harren mei.
Bern, masters en juffen
skoallekommisje en mr
CBS ’De Ark’, Makkum
Ver. CBO Wûnseradiel

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur

Makkum, febrewaris 2008

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

Hier in De Ark,
zijn we dikke maatjes.
We houden allemaal van elkaar,
en blijft het niet bij mooie praatjes.

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Dit ferske sjonge wy faak meiinoar op De Ark.
Wy binne der foar dy, Friso no’t dyn leave heit

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. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Jan Brink

sa jong al misse moat.

Jan Brink
der net mear is.
Groep 4
Sophia
Thimo
Jornt
Lisa
Dooitze
Gerben

Anja
Kim
Emiel
Aron
Rens
Anne

Renè
Patrick
Jelmer
Abe
Jennifer
Peter

Bram Tseard
Yara
Maike
Nynke
juf Hinke
meester Gosse

Nei in tiid fan siikwêzen is ferstoarn ús
doarpsgenoat

Jan Brink
Wy winskje Swaentje, Friso en de famylje in soad
sterkte mei it ferwurkjen fan dit grutte ferlies.
Doarpsgenoten fan Koarnwert

We wensen Swaen en Friso, zijn moeder en alle
andere familieleden heel veel sterkte toe.
Pieta & Herald
Fleur & Eus
Willeke & Robert
Hinke & Arnoud
Ingrid
Kristiaan
Pieternel

Joke & Kees
Alice & Stephan
Marijke & Harmen
Susanna & Hidde
Esther
Melanie

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 1 maart wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vrijdag al in de Klipperstraat ter
hoogte van het tenniscomplex en kaatsland.

Makkumer gewond
bij eenzijdig ongeval
Bolsward - De politie heeft vorige week dinsdagmiddag op de Weersterweg een eenzijdig ongeval
afgehandeld, waarbij een 32-jarige automobilist
uit Makkum gewond raakte. De bestuurder was
door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig
te water geraakt. Twee omstanders bedachten
zich geen moment en sprongen in de sloot om de
bestuurder uit het voertuig te halen. Het slachtoffer
is voor controle per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis in Sneek.
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Agenda
donderdag 28 februari
Makkum - Sporthal 9.30 uur
VV Makkum/jeugd toernooi

vrijdag 29 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS

zondag 2 maart
Makkum - Sporthal 13.00 uur Ny Engwier

maandag 3 maart
Makkum - Stopera 19.30 uur
Jaarvergadering muziekvereniging ‘Hallelujah`
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Nazorgvergadering Vogelwacht Makkum e.o.
Witmarsum - Gemeentehuis 20.00 uur
Bijzondere raadsvergadering over de toekomst
van Wûnseradiel / u bent van harte uitgenodigd

DONDERDAG 28 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 1 MAART

500 gram

BOOMSTAMMETJES
heerlijk gevuld met ham/kaas

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.50

RUNDER
500 gram

HEET SPEK

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.75

DONDERDAG 28 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 5 MAART
RUNDERHAM
100 gram

€ 2.-

WOENSDAG GEHAKT DAG
BOERENMETWORST
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.10

KOOKWORST
100 gram

€ 0.90

woensdag 5 maart
Makkum - Sporthal 13.00 uur
Kaatsver. Makkum / jeugdpartij

donderdag 6 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
Optreden van de ”Boalserter Skotsploech” in het
restaurant. Consumpties voor eigen rekening.
Info zie 29 februari

zaterdag 8 maart
Makkum - Vigilante 19.30 uur
Buurtvereniging It Fintsje, Bowlen alleen voor
leden, leeftijd t/m. 15 jaar.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenbeenham, per pakje..........................5

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 5 maart
expositie van: aquarel en potloodtekeningen
(stillevens, landschappen, fantasie en abstract)
van Maaike Boonstra-Poog. Vrij te bezichtigen
tijdens kantooruren. Een aanrader! Voor meer
info: Maaike Boonstra-Poog, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

zegels extra
Unox Knaks, blik 400 gram...............................................1.15
Page Toiletpapier, 8 rol.................................................nu 2.19
Shiwa Rijstwafels, pak à 10 stuks.........................nu 35 cent
Fresh Douchegel, 300 ml.......................................nu 85 cent
uit Blom’s Slagerij

100 gram Kookworst.............................................nu 95
van de Warme Bakker

Kadetten, zak à 6 stuks...................................nu 5+1
* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

gratis

pakje Honig Groentesoep......................................nu 69
Aanbiedingen geldig van do. 28/2 t.e.m. wo. 5/3

cent

cent
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De opgave voor Leugenbollepop 2008 start vanaf vandaag!
Makkum - De inschrijving van het 19e Leugenbollepop is weer geopend! De tijd is weer rijp
om een nummer uit te zoeken voor het festival wat
op vrijdag 29 augustus 2008 wordt gehouden.
Hoe geef ik mij op? Haal bij diverse horeca of de
kantine van de Sporthal een opgave formulier of
geef je op via de website www.leugenbollepop.nl.
Gebruik je een opgave formulier dan kun je deze
inleveren bij van der Weerd elektronica in de
Bleekstraat te Makkum. In deze winkel is de DVD
van 2007 op vele schermen te zien dus dat moet
de potentiële deelnemer enthousiast maken! Kom
gerust eens langs om op tv te zien hoe de optredens
op Leugenbollepop verlopen. Tevens zijn er nog
enkele DVD’s te koop.
Stichting Leugenbollepop wil dit jaar net als vorig
jaar een mooie avond muziek programmeren.
Dit is geheel afhankelijk van de vrije opgave door
de deelnemers. Wat dit jaar hoog op het lijstje
staat zijn nummers gemaakt in de Rock ‘n Roll
periode. Denk aan Elvis en Chuck Berry en alle
andere artiesten die dit genre een tijdloos karakter
hebben gegeven. Dit jaar kan iedere deelnemer weer
een drietal nummers opgeven in 3 categorieën.
Kies een nummer in de categorie feestmuziek, een
nummer in de categorie klassiekers/Rock ‘n Roll
en een nummer in de categorie huidige hits. Kies
in alle categorieën je favoriete nummer. Afhankelijk
van het aantal deelnemers mag je dan 1 van de drie

nummers of meer gaan instuderen en uiteindelijk
zingen. Stichting Leugenbollepop Makkum wil op
deze manier een mooi en gevarieerd programma
neerzetten met meest ongetrainde amateur zangers
en zangeressen. Zie het als een presentatie van
onbekend talent zonder jury en sms stemmen
maar mét 1.500 man publiek en een ijzersterke
Superband! De Superbands bestaan dit jaar uit
de vertrouwde gezichten net als vorig jaar. Het
blijft geweldig om te zien hoe zij zich vrijwillig
inzetten voor een muzikaal feest van formaat!
Het is een tijdrovende hobby die zij samen met
de deelnemers ieder jaar weer oppakken.
Leugenbollepop is een unieke happening die
onervaren zangers en zangeressen een kans
biedt te zingen op een groot podium voor veel
mensen en met een prima band. Denk alvast na
over een mooie meezinger, een kneiter van een
hit of een Rock ‘n Roll klassieker en sta dan op
29 augustus 2008 klappertandend te stralen op
het podium. Op de website en op het opgave
formulier meer informatie en tips over de opgave.
Dit jaar weer een professioneel podium in het
centrum van Makkum! Vanaf 19.00 uur klinken
de eerste tonen over het Plein. Dit jaar een nog
onbekend voorprogramma. Later meer hierover
op de website en houd ook vooral de Makkumer
Belboei in de gaten. Einde inschrijfdatum is dit
jaar twee weken na de kroegentocht op 4 april!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00

Politie houdt verdachte aan voor overtreding
Flora- en Faunawet
Gaast - De politie heeft vrijdagmiddag in Gaast
een 44-jarige inwoner van de gemeente Wûnseradiel
aangehouden op verdenking van overtreding
van de Flora- en Faunawet en dierenkwelling. Bij
de politie was informatie binnengekomen dat er in
een weiland nabij Gaast een aantal dode knobbelzwanen lagen. Deze zwanen waren vermoedelijk
door verstikking om het leven gekomen. Na onderzoek werden er vijf aangetroffen. De vijf dieren
bleken verstrikt te zijn geraakt in dunne draden,
die zo’n 70 á 80 centimeter boven het weiland
waren gespannen. De dieren hebben vermoedelijk
behoorlijk geleden en moeten een zeer wrede
dood zijn gestorven. De bedrading op het weiland,
een soort vliegertouw, bleek te zijn aangebracht
als een akoestisch verjagingsmiddel voor ganzen.
Een dergelijk verjagingsmiddel wordt vaker gebruikt
en wordt zingdraad genoemd. Deze bedrading

maakt bij enige wind een soort fluitend geluid,
waardoor ganzen worden verjaagd. Het aangetroffen touw in het weiland maakte echter geen
enkel geluid in de wind. De eigenaar van het
weiland, de 44-jarige inwoner van de gemeente
Wûnseradiel, kreeg vrijdagmiddag bezoek van
de politie. Op het erf van de man stond ook een
werkend gaskanon. Dit kanon werd volgens de
eigenaar gebruikt om ganzen, maar ook spreeuwen,
meeuwen en zwanen te verjagen. Dit terwijl de
weilanden van de 44-jarige waren aangewezen
als ganzen opvang-gebied. Het kanon is ook in
beslag genomen. Tevens kreeg de verdachte proces-verbaal voor overtreding van de Flora- en
Faunawet en de Welzijnswet voor dieren.
Daarnaast moet de eigenaar van het weiland
de draden verwijderen en de dode zwanen
opruimen.

Stipe lotterij grut sukses

Stipe loterij groot succes

Fiif kear hat de krite Makkum yn de Zwaan
it stik ”TWA” mei in soad sukses spile. Even
sa’n sukses wie de stipelotterij die by eltse foarstelling plakfûn. Eltse kear wurde der ien lotsje
lusten foar de haadpriis. Nei fiif foarstellings
wienen der dus fiif nammen bekend, die kans
makken op die Haadpriis. De leste jûn is út die
fiif nammen de winner lutsen en dat is wurden
B. Altena út Makkum. Hij hat ”It miel foar TWA”
wûn. (wearde fan € 75.- te besteden bij café/
restaurant ”De Zwaan”) En ta beslút, wij wolle
de besikers fan it stik ”TWA”, tige tankje foar it
ôfnimmen fan ‘e lotsjes.

Vijf keer heeft Krite Makkum het stuk ”TWA”
succesvol gespeeld. Evenzo succesvol was de
Stipe loterij die bij elke voorstelling plaatsvond.
Elke keer werd er één lootje getrokken voor de
hoofdprijs. Na vijf voorstellingen waren er dus
vijf namen bekend, die kans maakten op die
hoofdprijs. De laatste avond is uit die vijf namen
een winnaar getrokken en dat is geworden B.
Altena uit Makkum. Hij heeft ”Het diner voor twee”
gewonnen. (t.w.v. € 75.- te besteden bij café/
restaurant ”De Zwaan”) En tot besluit, wij willen
de bezoekers van het stuk ”TWA” hartelijk
bedanken voor het afnemen van de lootjes.

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
z Babi Pangang
z Droge Gebakken
Kip Kerrie met ui
z 2 st. Saté Ajam
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Concert van Hallelujah in Avondrust

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Goudgele Hollandse andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Heerlijke sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Makkum - Voor ruim veertig bewoners en
bezoekers, speelde vorige week maandag 18
februari jl. het orkest van Hallelujah, een concert
in Avondrust. Walsen, marsen, een gedeeltelijke
symfonie, meezingers en zelfs het ‘lang zullen
ze leven’ voor de jarigen, werden gespeeld. In

de pauze en na afloop had Avondrust gezorgd
voor lekkere hapjes en drankjes. Het geheel was
een waar feest en een groot succes.
Namens de bewoners van Avondrust en de vrijwilligers van de ‘Koffiebar”, hartelijk dank.

Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Wûnseradiel Weryndieling?
Bijzondere raadsvergadering over de toekomst van Wûnseradiel
Witmarsum - Op maandag 3 maart aanstaande zal
de gemeenteraad van Wûnseradiel in een bijzondere
raadsvergadering een besluit nemen over de toekomst van de gemeente. Zonder meer een historische
avond. Deze avond zal de gemeente-raad een
beslissing nemen over herindeling of verder
samenwerken. Op 4 februari jl. heeft de gemeenteraad van Wûnseradiel gesproken over de toekomst
van Wûnseradiel. De basis voor de discussie
was het rapport over de campagne Wûnseradiel
Weryndieling? De gemeente Wûnseradiel heeft

zeven discussieavonden gehouden waarbij de
toekomst van de gemeente centraal stond.
Daarnaast is er een telefonische enquête gehouden
onder 750 inwoners uit de gemeente. De uitkomsten
van de avonden en de enquête zijn verwerkt in het
rapport. Zowel het rapport als de uitkomsten van die
discussie kunt u nalezen op www.wunseradiel.nl
(via Wûnseradiel Weryndieling?).
De vergadering begint om 20.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! De
koffie staat vanaf 19.30 uur.

Gemeentelijke Herindeling en Bolswards Belang
Bolsward - De gemeenteraad van Bolsward heeft
zich vorig jaar unaniem uitgesproken open te staan
voor een fusie. Dit is begrijpelijk, gezien de
beperkte omvang van onze gemeente, zowel in
bevolking als oppervlak. Voor Bolswards Belang
is een optimale dienstverlening voor onze inwoners
een essentiële voorwaarde. Deze dienstverlening
komt in onze gemeente, in een tijd dat steeds
meer taken aan de gemeente toegewezen worden,
gezien haar beperkte omvang, in gevaar. Ook
zien wij door de vele samenwerkingsverbanden
door de bomen het bos niet meer, laat staan dat wij
daar nog veel invloed op hebben. Daarom staat
Bolswards Belang achter een fusie van Bolsward
met andere gemeenten in de omgeving.
Bolswards Belang is echter geen voorstander
van een zogenaamde supergemeente, die de hele
zuidwesthoek van Friesland omvat. Onze partij

is er van overtuigd dat er in de Zuidwesthoek van
Friesland plaats is voor twee goed levensvatbare
gemeentes, die voor de komende decennia in de
behoeften van hun inwoners kunnen voorzien.
Wel zal flexibel omgegaan moeten worden met de
huidige gemeente grenzen. Fusies met gemeenten,
aangrenzend aan de Zuid Westhoek, of delen
daarvan, mogen niet op voorhand uitgesloten
worden. Bolswards Belang spreekt dan ook haar
voorkeur uit om te komen tot een zodanige fusie
met naburige gemeenten, dat stad en land goed
in evenwicht zijn, bij een grootte tussen de 30 en
50.000 inwoners. Tussen deze grenzen kan de
dienstverlening, het democratische gehalte en de
belangen van de inwoners van Bolsward en van de
verdere fusiepartners goed gewaarborgd worden.
Het ‘gouden driehoek’ concept is dan ook wat
onze partij betreft een voor de hand liggende
keuze, zo zegt het Bestuur Bolswards Belang.
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LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl
(eigen foto)

* De juf op de o.b.s. "It Iepen Stee" met de kinderen van de klas in caranavals tenue en stemming!.....

Saksisch Tafelen
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen.
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze.
Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren.
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.
Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd.

Vooraf
Warm brood
roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep

Garnituren
Warme groente van de dag
Salade
Gebakken aardappelen
Appelmoes
Patates frites

Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus
Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus
Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons
Stoofpotje van rundvlees

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

tro
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Rechter vindt Pingjumer protest tegen mestzak terecht Zing Mee
Pingjum - De bezwaren in Pingjum tegen de
veelbesproken aanwezigheid van de mestzak aan
de rand van het dorp zijn terecht. De Leeuwarder
rechtbank is van oordeel dat de gemeente
Wûnseradiel niet duidelijk maakt dat de ‘strontsek’
op het land van de boerenmaatschap Van Goslinga
thuishoort. De 30 meter lange, vaalwitte zak met
een inhoud van 1800 kubieke meter, omgeven
door een aarden wal, past niet binnen de regels
van het bestemmingsplan, stelt bestuursrechter
Pieter Wijtsma. De riekende mestzak ligt 130 meter
van de dorpsrand. De gemeente heeft daarvoor
een bouwvergunning afgegeven. De protesten vanuit het dorp daartegenlegde zij naast zich neer,
evenals die van de eigen commissie beroeps- en
bezwaarschriften en de provinciale welstandscommissie Hûs en Hiem.
Alle bezwaren komen op hetzelfde neer: de zak
hoort niet in het open landschap. De rechtbank

deelt die mening en vindt dat de bouwvergunning
moet worden ingetrokken. De gemeente meende
dat de bezwaren van Dorpsbelang Pingjum niet
ter zake deden, aangezien die organisatie geen
direct belang bij de zaak zou hebben. De rechter
vindt dat dit inderdaad geldt voor de leden van
de vereniging die verder van de boerderij weg
wonen. Omwonenden, in totaal 26, zijn door
hem wel degelijk als belanghebbenden erkend.
Twee van hen hadden bovendien nog een eigen
bezwaarschrift opgesteld. Ook dat is door de
rechter toegewezen.
De gemeente dubt nog over de vraag of zij tegen
de uitspraak bij de Haagse Raad van State in
beroep zal gaan. Voor eind maart moet
Wûnseradiel hierover hom of kuit geven. De
boer is bereid de mestzak naar een meer
beschikte plaats over te brengen. Maar hij vindt
dat de gemeente dan financieel moet bijspringen.

Beroepenwedstrijd Praktijkopleiding Bouw wint aan populariteit
Vakmannen in spe strijden om titel
Dertig leerlingen van verschillende vmbo-scholen
in Friesland zijn momenteel druk aan het oefenen
voor de negende beroepenwedstrijd van de Praktijkopleiding Bouw. Ze hopen donderdag 6 en vrijdag
7 maart het huzarenstukje van Johan van der Pas
uit Bolsward na te doen. Hij won vorig jaar de
landelijke beroepenwedstrijd in Nijmegen. ,,Wij zijn
ontzettend trots op het feit dat Johan van der Pas
van het Marne College in Bolsward vorig jaar zo
succesvol was”, vertelt directeur Fred de Jong
van Praktijkopleiding Bouw. Het winnen van de
landelijke Zilveren Troffel van het Koninklijk
Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten
(KNB) is illustratief voor het populairder worden
van de bouw en de beroepenwedstrijden in Friesland.
,,Het aantal deelnemers aan de wedstrijden is nog
nooit zo groot geweest. Bijna alle vmbo-scholen
leveren wedstrijdleerlingen voor de beroepenwedstrijd.” Veertien metsel- en zestien timmerleerlingen strijden dit jaar weer om respectievelijk
de Gouden Troffel en de Gouden Hamer. De deelnemers, allen vierdejaarsleerlingen van zestien
vmbo-scholen in de provincie, krijgen vooraf
hetzelfde gereedschap en werkkleding, zodat ze
gelijke kansen hebben. Het enthousiasme van de
vmbo-scholen stemt De Jong tevreden. ,,Het is de
kweekvijver. Zonder hen doen we niets.” Volgens
De Jong waren de voorwedstrijden op de scholen
al heel succesvol. De winnende leerlingen bereiden
zich momenteel voor op de wedstrijd in Leeuwarden.
De metselaars oefenen nog een week in de
werkplaats in Heerenveen. Zoals elk jaar wordt
de opdracht voor de wedstrijd geheim gehouden.
Gezelligheid boven spanning
Bij de beroepenwedstrijden is de doelstelling
‘leuk, gezellig en spannend’. ,,Natuurlijk zijn de
leerlingen gespannen, maar de hoofdmoot is de
gezelligheid. Zo gaan we samen eten om de saamhorigheid te vergroten.” Op donderdag 6 maart
verschijnen alle deelnemers aan de start in het
gebouw van Praktijkopleiding Bouw aan de
Archimedesweg in Leeuwarden. Pas dan wordt
de opdracht bekendgemaakt en kan de wedstrijd
beginnen. De deelnemers hebben twee dagen tijd
om hun klus uit te voeren. Op vrijdag 7 maart,
de belangrijkste en meest spannende dag van de
wedstrijd, worden ‘s middags om half vijf de

prijzen uitgereikt. De winnaar van de timmerwedstrijd wint de Gouden Hamer en de beste
metselaar neemt de Gouden Troffel mee naar
huis. De grootste pechvogel, meest nauwkeurige
werker en grootste talent worden tijdens de
prijsuitreiking ook niet vergeten. De vrijdag is
ook de dag van het open huis. ,,Het is een soort
kijkmiddag met verschillende activiteiten. ,,We
hebben dit jaar een heuse theateract met vlinders
op stelten. Ook is er een poffertjeskraam. Cartoontekenaar Dennis van Laar, die onze eigen opleiding
volgt, maakt portretten van alle deelnemers. Het
wordt een bijzonder gezellige dag.” Het open
huis trekt altijd veel publiek. Medeleerlingen,
ouders en docenten van de leerlingen die aan de
wedstrijd meedoen, zullen aanwezig zijn. ,,Wij
hopen dat er dit jaar ook wat meer aannemers
van bouwbedrijven komen kijken. Hier is de
toekomst immers aan het werk. Wij hopen dat de
beroepenwedstrijd en het open huis zo’n duizend
belangstellenden trekt.”
Organisatie
De Praktijkopleiding Bouw organiseert de wedstrijd.
Dienstverlener in de bouw Fundeon levert de
voorzitter van de jury en de andere juryleden.
Daarnaast wordt de beroepenwedstrijd voor het
eerst georganiseerd in samenwerking met een
aantal sponsoren uit de bouwsector. Hout- en
plaatmaterialenhandel Pontmeyer, mortelverwerker Remix Droge Mortel BV, ijzerhandel
Raadsma en leverancier Raab Karcher Bouwstoffen Nederland steunen de wedstrijd. Vorig
jaar werd voor het eerst een film gemaakt van de
beroepenwedstrijd in Leeuwarden. Leerlingen van
ROC Friese Poort maakten de fraaie dvd. Dit was
volgens Fred de Jong van de Praktijkopleiding
Bouw succesvol en daarom wordt dit jaar
opnieuw een film gemaakt.
Lustrum
Volgend jaar wordt de beroepenwedstrijd voor de
tiende keer georganiseerd. Fred de Jong kondigt
al aan dat dan groots wordt uitgepakt. In welke
vorm dit gebeurt, is nog niet bekend. ,,We hopen
in ieder geval dat de wedstrijdleerlingen die vanaf
jaar één tot en met negen mee gedaan hebben,
bij het jubileum aanwezig zijn.

Makkum - Op zondagavond 2 maart a.s. is weer
de maandelijkse Zing-Mee-Avond, in de grote
zaal van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen
66. Er worden veel liederen gezongen uit de
bundel van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding de
Heer A. Couperus, de leiding is in handen van
de heer D. Tamminga. Een ieder is van harte
welkom, de avond begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 20.30 uur.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Actief met diabetes
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert
vanaf 18 maart as. het programma Actief met
Diabetes. Dit programma bestaat uit een praktische
en theoretische begeleiding van 5 bijeenkomsten
en een beweegprogramma van 24 keer gedurende
3 maanden. Het programma wordt begeleid
door een diabetesverpleegkundige, een diëtist
van Thuiszorg Zuidwest Friesland en een fysiotherapeut van een BAG-vestiging.
Hebt u diabetes type 2 en wilt u werken aan een
gezonde en actieve leefstijl? Dan is dit programma
”Actief met diabetes ” iets voor u! Het programma
is gericht op gezonde voeding, voorlichting en
bewegen om goed om te gaan met diabetes en de
kwaliteit van leven te verbeteren. De naam van
het programma ”Actief met diabetes” geeft aan
dat er een actieve houding van de deelnemers wordt
verwacht. In dit programma worden activiteiten
samen met de groep beleefd, besproken en individueel afgesteld op uw mogelijkheden. U leert
veilig en verantwoord om te gaan met inspanning,
voeding en ontspanning. Er is in dit programma
ruimte voor uw eigen vragen. Dus.....kom en
geef u op!
Opgave en informatie t/m 5 maart as. bij het cursusbureau, tel. 0515-461298, tussen 8.30 - 17.00 uur.

Groot Feest
in vernieuwde Smidte
Workum - Na een interne verbouwing te hebben
ondergaan is Stadscafé De Smidte te Workum,
weer helemaal klaar voor de grote feestavond op
zaterdag 1 maart. Stadscafé De Smidte heeft een
vernieuwde indeling gekregen. Dit keer een grote
feestavond met de bekende Rob(bie) Ronalds
van TV Oranje en bekend van het TV programma
AB Normaal. Zijn bekendste hit is wellicht wel
"Kleine Blonde Mariandel" en zijn nieuwste single
"Och was ik maar bij moeder thuisgebleven".
De tweede artiest die wij deze avond verwelkomen
is Roy Raymonds. Hij werd bekend door het
TROS programma "Een ster in 40 dagen" en
scoorde een grote hit met "Ik heb een knal rooie
rubberboot" en ook zijn après ski medleys weet
een ieder mee te zingen. Roy zal de zaal laten
bruisen met zijn zang en show! Naast deze twee
zangers komt de uit Sneek afkomstige Feest DJ
Remco mee naar Workum. Remco maakt sinds
kort deel uit van het Crazy DJ Team. Zaterdag 1
maart vanaf 21.30 uur groot feest in de vernieuwde Smidte, dit mag je niet missen!
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Interessant rapport over
gemeentelijke heffingen
Witmarsum - Op de afdeling Financiën van de
gemeente heeft Ina Engwerda studente Bedrijfskunde & Agribusiness onderzoek gedaan naar
de hoogte van de gemeentelijke heffingen. In
de Leeuwarder Courant kwam de gemeente
Wûnseradiel daar als een van de hogere gemeenten uit. Voor Ina een leuke klus om eens te kijken
hoe dit ten opzichte van de omliggende gemeenten
nu eigenlijk kwam.
Met name de afvalstoffenheffing en het rioolrecht
vroegen om een nader onderzoek. De studente ging
naar de gemeenten Bolsward, Franekeradeel,
Harlingen, Littenseradiel, Nijefurd en Wymbritseradiel. Alle gemeenten gaven hun volledige
medewerking en gaven openheid van zaken, zoals
de berekening van de lasten. Niet alle gemeenten
hebben dezelfde berekening. Zo zijn er gemeenten
die maar twee tarieven hebben. Wûnseradiel heeft
drie tarieven. Dit is al een verschil. Ook blijkt
dat de kosten van het afvoeren van afval niet
overal gelijk berekend worden. Wûnseradiel heeft
een kostendekking van 100%. Bij andere
gemeenten kan dit aanzienlijk lager zijn. Wel is
gebleken dat het ophalen van het afval door
Omrin/Fryslân milieu niet duurder is dan wanneer
dit door de gemeente zelf gedaan wordt. Zeker
opvallend uit dit onderzoek is dat in de gemeente
Wûnseradiel het grootste aantal kilo’s afval aangeleverd wordt. Harlingen is de gemeente met de
grootste oppervlakte, daarna komt Wûnseradiel.
Logisch dat een kleinere gemeente voordeliger
uit is met het ophalen van afval. Dit geldt ook
voor het riool. Toch blijkt dit niet uit het rapport.
Ook de berekening is verschillend. Bij verschillende
gemeenten worden bepaalde kosten voor de riool
en reinigingsheffingen uit andere afdelingen van
de gemeente bekostigd. In Littenseradiel wordt de
btw niet meegenomen in de berekening. Ook de
kwijtschelding wordt niet door alle gemeenten
meegenomen bij de berekening. Alleen in
Bolsward, Franekeradeel en Wûnseradiel is dit
wel het geval. Na alle cijfers op een rijtje gezet te
hebben blijkt dat Wûnseradiel hoge verwerkings
en afvalkosten per huishouding heeft. Het is een
interessant rapport geworden wat na het lezen
nog zeer veel vragen oproept.
Ina Engwerda heeft twintig weken de tijd gehad om
haar bevindingen aan het papier toe te vertrouwen
en heeft onvoldoende tijd gehad om nader in de
materie te duiken. Voor de gemeenten is het een
uitdaging om naar aanleiding van dit rapport nog
eens kritisch te kijken naar eventuele veranderingen
in het systeem, die tot verlaging van de tarieven
kunnen leiden of in ieder geval niet tot hogere
kosten voor Wûnseradiel kunnen leiden.

Gevraagd
Schoonmaakster voor luxe charterschip in Makkum.
Op vrijdag namiddag en zondag namiddag
tijdens zeilseizoen.
tevens zoeken wij voor één dag in de week
een schoonmaakster voor thuis.
Tel. 06-53922490 of 06-53665564

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding
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Voorlichting en schoolkeuze

(eigen foto)

Makkum - Bootreis groep 7 en 8 van o.b.s. It Iepen
Stee in het kader van beroepenvoorlichting en schoolkeuze. Na een tijd gevaren te hebben werd er een

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

bezoek gebracht aan de zeevaartschool te Harlingen,
waar de kinderen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld kregen. Het was een leuke en leerzame dag!

Graffitiworkshops voor de jongeren uit Wûnseradiel
Witmarsum - Jongeren kunnen een echt kunstwerk
van graffiti leren maken.... Voor alle jongeren
van 12 tot en met 18 jaar worden graffitiworkshops
door een professionele graffitikunstenaar aangeboden. In vijf lessen leren de jongeren de kneepjes
van het vak, ze leren de verschillende spuittechnieken, gaan echt aan het werk onder begeleiding
van de workshopleider en binnen de kortste keren
leren ze hun eigen kunstwerk maken. Er wordt
een speciale techniek toegepast waarbij het voor
alle jongeren mogelijk wordt om iets moois te
maken. Deze techniek heb je al binnen een paar
uurtjes oefenen onder de knie. Jongeren komen

zo op een positieve en creatieve manier met graffiti
in aanraking en ervaren dat ze met graffiti ook
echte kunstwerken kunnen maken.
De workshopavonden vinden plaats op de donderdagavonden 20 en 27 maart, 3, 10 en 17 april
vanaf 19.30 uur. Er kunnen maximaal 15 jongeren
aan de workshops deelnemen, om er bij te kunnen
zitten moet je er dus snel bij zijn! De workshops
worden gegeven in jeugdsoos de Doofpot te
Witmarsum. Er wordt een kleine bijdragen van
de jongeren gevraagd. Opgeven kan uiterlijk 10
maart bij het jongerenwerk, via email L.statema
@timpaanwelzijn.nl of telefonisch 06-46157141.

Thuishotel organiseert een cursus ‘Positief omgaan met pubers’
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Sneek - De cursus start op donderdagavond 27
maart as. van 20.00 - 22.00 uur. Deze cursus is voor
ouders/verzorgers van pubers in de leeftijd van
12-17 jaar. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.
Daarna is er de mogelijkheid om in een vervolg
van 5 bijeenkomsten bepaalde thema’s verder
uit te diepen. Voor aanmelding en/of inlichtingen
kunt u t/m 12 maart as. bellen met het secretariaat
van het cursusbureau, telefoon (0515) 461 298
of surf naar www.thuishotel.nl. Leuk zijn ze, die

pubers! Maar soms ook moeilijk om mee om te
gaan. Eigenzinnig; op komen voor zichzelf of
juist helemaal niet; uitdagend, spankelend of juist
in zich zelf gekeerd; grenzen verleggen; opgaan
in de groep waar ze bij willen horen; losmaken van
het ouderlijk huis; heftige emoties. Wanneer u dit
herkent is dit een cursus voor u. Het kan voor ouders/
verzorgers zeer ondersteunend zijn om onder
begeleiding van een pedagogisch medewerker het
te hebben over de ontwikkelingsfase van uw puber.

Voorlichting Winkeldiefstal
Makkum - Dinsdagavond 19 februari j.l. werd
door de buurtagent van de gemeente Wûnseradiel
Jeroen van de Wouw aan 35 personeelsleden van
supermarkt Jumbo Kooistra voorlichting gegeven
over winkeldiefstal. Aanleiding is dat de politie
het winkelpersoneel wil betrekken in het opsporen
en voorkomen van winkeldiefstallen. Doel hiervan
is de burger betrekken bij de directe opsporing.
De politie wil de burger op deze manier laten weten
wat zij voor de politie kunnen betekenen. Maar
ook wat de politie voor hen kan betekenen. Door
het winkelpersoneel meer kennis te geven in hun
bevoegdheden ter bestrijding van winkeldiefstallen,
proberen wij het veiligheidsgevoel te stimuleren
en het zelfvertrouwen bij het winkelpersoneel te

doen toenemen. Ook wordt het observeren, het
maken van netwerken, en het maken van telefoonketen gestimuleerd, zo zegt buurtagent Jeroen
van der Wouw.
De avond zag er als volgt uit. Er werd eerst een
enquête formulier uitgedeeld die door de aanwezigen werd ingevuld. De uitkomst hiervan wordt
met de winkeleigenaar besproken, waarop deze
er op kan investeren. Aan hand van een film werd
kenbaar gemaakt waar door winkelpersoneel
juridisch fout werd opgetreden. Hierna werd met
behulp van een powerpoint presentatie de strafvordering, (bevoegdheden) welke voor de burger
van toepassing zijn, besproken.

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 27 februari 2008

De ”Nacht van Lollum”

www.makkumerbelboei.nl

Lollum - Op zaterdag 8 en zondag 9 maart wordt
in de Gereformeerde Kerk van Lollum de tweede
”Nacht van Lollum” gehouden. Stond ”de nacht
van Lollum” vorig jaar in het teken van de film,
dit jaar is er 24 uur lang muziek te horen, te zien
en te beleven. Het evenement begint zaterdagmorgen om 11.00 uur, en wordt op zondagochtend
afgesloten met een korte kerkdienst.
Op het programma staan dan ook een zeer grote
diversiteit aan muzikale stijlen zodat er voor
iedereen wat te beleven valt. o.m. het muziekkorps
ASAF (jeugd en volwassenen), liedjes van Hindrik
van der Meer door de Lollumer schooljeugd,
barokmuziek van Thâ Thrîa, een orgelbespeling
door Jan Mulder, volksdansmuziek met Ferdivedûnsje, orgelspel en samenzang uit de bundel
van Joh. de Heer onder leiding van Sipke Eringa,
bluegrass van Omke Durk en Dy, pop en rock
met Black Rose, de Travellin’ Band en Blue and
Black, meezingers van de Wytmarsumer Merke,
luisterliedjes in het holst van de nacht met Daan
van Meerdervoort en bij het aanbreken van de
dag het Gregoriaans koor Schola Cantorum
Mistúra. De kerkdienst wordt opgeluisterd door
het Burgwerder korps Excelsior. Tussen de
bedrijven door is de populaire DJ Echo te horen.
De ”nacht van Lollum” wordt afgesloten met
een kerkdienst en een gezamenlijk kopje koffie.
Meer informatie over de programmering wordt nog
bekend gemaakt. Een voorlopig programma is al te
raadplegen via www.freewebs.com/nachtvanlollum.
De opbrengst van dit benefietconcert is voor
het Tadzjikistan-projekt dat de gemeente in
samenwerking met de stichting Sviatoslav uit
Scharnegoutum op touw heeft gezet. Vorig jaar
zijn 20 jonge gemeenteleden naar Tadzjikistan
getrokken om daar zelf mee te bouwen aan een
tehuis voor gehandicapte kinderen. Het succes
van deze onderneming en het succes van de
filmmarathon van vorig jaar vindt zijn vervolg
in de ”Nacht van Lollum”. De entree voor het
gehele programma bedraagt € 5,00. Donaties
worden op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
www.freewebs.com/ynnad1
dava@dava.demon.nl
(Dan van Aken, 0517-469221)
liuwe.westra@mensa.nl
(Liuwe Westra, 0517-469245)

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

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

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

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Kazemattenmuseum werft vrijwilligers op informatiedag
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
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Zing mee...

”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 2 maart.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618

* Luchtfoto bruggencomplex Kornwerderzand op de Friese Kop van Afsluitdijk met bovenaan de
bestaande Spuisluzien en links een gedeelte van het Kazemattenmuseum.
Kornwerderzand - Door de jaarlijkse groei van
het aantal bezoekers, de uitbreiding van de collectie
en activiteiten is het Kazemattenmuseum op zoek
naar vrijwilligers. Om geïnteresseerden te informeren omtrent het "museumwerk" wordt op
zaterdag 15 maart een informatiedag georganiseerd
in het bezoekerscentrum van het museum. Belangstellenden krijgen dan uitleg inzake de verschillende
taken waarvoor men zich kan aanmelden. Er is
behoefte aan mensen die een rondleiding kunnen
verzorgen, die de kassa's kunnen bedienen, dienst
doen in het bezoekerscentrum, meewerken aan
onderzoek en registratie. Natuurlijk vraagt ook
het onderhoud van de gebouwen en de collectie
de nodige aandacht.De introductiecursus wordt

Nieuw in onze Bistro

Tafel-B
Barbecue
vanaf 2 personen, iedere dag mogelijk.
Ook voor feestjes en partijen

Geserveerd met diverse vlees-, en vissoorten,
sla, patat, sauzen en stokbrood met kruidenboter

gegeven door het Hoofd van het Verzetsmuseum
in Leeuwarden, Hans Groeneweg en de conservator
van het Kazemattenmuseum, Herman Proper.
Daarnaast is er een aantal vrijwilligers aanwezig om
algemene informatie uit de praktijk te verstrekken.
Het museum is een officieel Geregistreerd Museum,
is aangesloten bij de Museumfederatie Fryslân,
telt ca. 55 vrijwilligers en ontving in 2007 bijna
14.000 bezoekers.
Voor deze vrijblijvende oriëntatiedag van 9.30 uur
tot 16.00 uur (voor een lunch wordt gezorgd ) kan
men zich telefonisch aanmelden op telefoon
0515-542565 of per e-mail: 1985kwz@planet.nl.
Ook de website verschaft al veel informatie:
www.kazemattenmuseum.nl
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag
op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 4 maart 2008 van 13.30 – 15.15 uur

RK DALTONSCHOOL
VOOR
BASISONDERWIJS

OPENBARE
BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE
BASISONDERWIJS

“St. Martinus”

"It Iepen Stee"
Toegankelijk
voor
iedereen

"De Ark"
Schoolgemeenschap
Als collectief voor
ouders, kinderen en leraren

Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515-232424

Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515-232070

Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 86
8754 ZP Makkum
0515-231561

Dhr. J. Altenburg dir.
dalton@martinusmakkum.nl

Dhr. H. Boonstra dir.
info@obsiepenstee.nl
www.obsmakkum.nl

Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
post@arkmakkum.nl

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.
De volgende open middag is op dinsdag 28 oktober 2008.
Met vriendelijke groet,
OBS
‘It Iepen Stee’
dhr. Hans Boonstra

CBS
‘De Ark’
mw. Letty Loerts-Bakkes

KBS
‘St. Martinus’
dhr. Jan Altenburg
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Drie meiden geplaatst voor Fries Kampioenschap

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

afwezig van
3 maart t/m 7 maart
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Balk - Op 16 februari vond de tweede wedstrijd
plaats voor de vier turnsters van gymnastiekvereniging. In de eerste wedstrijd van Junior
niveau 12 behaalde Esther Hiemstra de 3e prijs
met 32.50 pnt., Marjan de Jong behaalde in
dezelfde groep de 2e prijs met 33.60 pnt. In Senior

niveau 12 won Tineke de Jong de 1e prijs. In de
tweede wedstrijd keuze oefenstof niveau 10 werd
Karin de Jong vierde met 33.10 pnt.
Marjan de Jong, Esther Hiemstra en Tineke de
Jong mogen naar de Friese kampioenschappen
op 12 april.

Voor de Jeugdkaatsers van Makkum, Cornwerd en Gaast
Makkum - De Kaatsvereniging Makkum organiseert op woensdagmiddag 5 maart a.s.een zaalkaatspartij voor de jeugd in sporthal ”Maggenheim”
te Makkum. Deze wedstrijd is voor de competitie
spelende Welpen, Pupillen en Schooljeugd. In voorgaande jaren werd deze wedstrijd georganiseerd
tijdens de voorjaarsvakantie, dit jaar is er bewust
voor gekozen om dit evenement een week later in
te plannen, zodat de ‘vakantiegangers’ nu ook mee
kunnen doen. De jeugdleden van de verenigingen
uit Cornwerd en Gaast kunnen ook deelnemen.

De aanvang is om 13.00 uur. Je kunt je voor deze
wedstrijd opgeven via je eigen kaatsvereniging.
Makkum
Elly Otten, tel. 0515-231915 of tom.otten@hetnet.nl
Gaast
bij Marten Hoekstra, tel. 0515-543325,
Cornwerd
bij Trijntje Tilstra, tel. 06-13282616.
De opgave is mogelijk tot en met zondag 2 maart.
Meer info op www.kvmakkum.nl

PSV De Halsbanrûters
Pingjum - In de uitslagen van vorige week van
de Friese Kampioenschappen springen in Sneek
zat een fout. Niet Regina Leeuwen werd Frieskampioen met Orchid’s Balisto in het Z springen
cat.D maar haar zusje Tonny. Tonny werd ook
reserve kampioen met Orchid’s Maxime in het
M cat.D. Regina werd Fries Kampioen met
Honky Tonk Woman in het M cat.D.

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

Nico Morien v.o.f.

Zaterdag 23 februari werd er in de manege Het
Spant te Franeker een onderlinge wedstrijd voor
winstpunten gereden voor de Sjeardema-Liauckemaruiters/Welleruters en Halsbânruters. In de
klasse Z1 ging de 2e prijs naar de Halsbânruter
Bobbie Ydema met Parlein met 206 punten 1
winstpunt. In de klasse B ging de 3e prijs naar
Anne-jels Brouwer met Tretapoda KH met 186
punten 1 winstpunt. In de klasse L1 ging de
gedeelde 2e plaats naar Tanja Kooistra met Lutske
fan de Oergong met 184 punten 1 winstpunt. In
de klasse L2 ging de 1e prijs ook naar een
Halsbânruter Sharona Vallinga met Versace met
201 punten 2 winstpunten. De 2e prijs ging naar
Martina Bos met Hinne met 190 punten 1 winstpunt. Anna Goinga met Whisper reed een winstpunt met 184 punten.

Zondag 24 februari werd er voor de leden van de
Halsbânruters een onderlinge dressuurwedstrijd
gehouden in de rijbak van Juliën Beersma te
Witmarsum. In de klasse B paarden ging de 1e
prijs naar Tineke Wietsma met Lisa met 195 punten.
De 2e prijs ging naar haar zus Annemarie Wietsma
met Sake fan Arum met 194 punten. De 3e prijs
was voor Sanna v/d Heide met Watou Mon Amie
met 193 punten. Bij de pony’s ging de 1e prijs
naar Emmy Kroeger met Misty met 181 punten.
In de klasse L2/M1 was er 1 prijs en deze ging naar
Sharona Vallinga in de klasse M1 met 195 punten.
We kunnen terug zien op een geslaagde middag
met veel toeschouwers. Sierella van Slageren
ging vandaag naar Blokker om daar mee te doen
aan een dressuurwedstrijd met haar pony Gold
Fire. Zij kwam voor de 1e keer uit in de klase L1
cat.D. In de 1e proef reed zij 181 punten bijeen
en in de 2e proef 182 punten wat haar in beide
proeven de 1e prijs opleverde en 2 winstpunten.
Yvonne Philipse ging naar Middenmeer om uit te
komen in de klasse Z2 met haar paard Just do it. In
de 1e proef scoorde zij 203 punten net geen winstpunt en in de 2e proef 211 punten wel een winstpunt. In beide proeven werd de 2e prijs mee naar
huis genomen.

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Actielied Gertjan Verbeek moet blijven
Heerenveen - Spreekluiter heeft met de gelegenheidsformatie De Hageknippers een `Gertjan moat
bliuwe actielied` uitgebracht. Dit is en nieuw
hoofdstuk in de actie Gertjan moat bliuwe. `Een
echte stamper`. We hebben de afgelopen week
druk geoefend met onze driemansformatie De
Hageknippers. Uiteindelijk waren we een hele
dag bezig in de studio om het nummer op te
nemen zegt Spreekluiter. Het lijflied is vanaf
donderdag in mp3-formaat te downloaden op

www.spreekluiter.nl. De vorige week op internet
gestarte actie `Gertjan moat bliuwe` is een initiatief
van columnist van de Heerenveense Courant
Spreekluiter De website is door het publiek enthousiast ontvangen. De internetsite www.spreekluiter.nl
werd op de eerste dag duizenden keren bekeken;
`Vooral op de column is veel gereageerd` aldus
de Spreekluiter. 86% van de bezoekers van de
site willen dat Gertjan Verbeek hoofdtrainer
blijft bij Sc Heerenveen.

Oud-Makkumer op zoek naar eigen plekje
Makkum - Ja, ik wil graag af en toe een paar
dagen en soms ook wat langer in Makkum
verblijven en zoek daarom een eigen plekje;
kan een caravan, deel van een huis(je) of nog

iets anders zijn. Huren of kopen zijn beide een
optie. Wie heeft iets of heeft een tip?
Reacties graag naar 072-5113319
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 1 maart
senioren
Makkum 3
Makkum 4

- Flamingo SC 2 14.30 uur
- Franeker SC 8 14.30 uur

junioren
JV Bosward C1
- Makkum C1
10.30 uur
S’goutum ‘70 MC1- Makkum MC1 13.30 uur
pupillen
JV Bolsward D2
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
CVVO E7
Makkum E4
Makkum F1
LSC 1890 F8
Mulier FD2
Makkum F4

- Makkum D1
- ONS Sneek D4
- SDS E3
- CSC E6
- Makkum E3
- CVVO E6
- Robur F1
- Makkum F2
- Makkum F3
- Sneek F4

10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Wist u dat...
* er tijdens de nazorgvergadering van Vogelwacht
Makkum e.o., 3 maart a.s. nog enkele inlegvellen
voor de nazorgpas af te halen zijn.
* er namens de Speel-o-theek over enkele weken
weer overheerlijke paaseitjes zullen worden
verkocht.
* muziekvereniging Hallelujah op 7 en 8 maart
een mega potgrondactie gaat houden?
* u hierdoor voor het komende tuinseizoen de
deur niet uit hoeft om potgrond te kopen?
* er over deze actie nog nadere informatie volgt
* Heeft u spullen voor de rommelmarkt van
”actie kerkenwerk” die gehouden wordt op
24 mei a.s. dan kunt u kontact opnemen met
Titia van der Heide, tel. 0515-232834
* Het Friese Hart ook op makkum.nl klopt.
* De belboei ook op makkum.nl kunt lezen.
* De Koninginnevereniging ook op makkum.nl
staat
* er een buienradar actief is
* u de bui kunt zien hangen op makkum.nl
* dit in de rubriek algemeen is ondergebracht
* u de post tarieven daar ook kunt vinden
* u zelfs de telefoongids kunt raadplegen op
makkum.nl

Voor het goede doel
Makkum - De gehouden collecte voor Amnesty
International heeft in totaal € 1609,67 opgebracht. In Makkum was dit € 1121,80,
Witmarsum € 339,80, Wons € 148,07.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

voetbal -

Makkum kansloos in Idskenhuizen

Idskenhuizen - In een koud en winderig
Idskenhuizen is het eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum afgelopen zaterdag volledig
weggespeeld door een als een ware kampioenskandidaat spelend VVI. Na een 3-0 ruststand
hielden de oranjehemden van trainer Niek van
der Werf het bij 7-1 voor gezien. Slechts 1
nederlaag had de thuisclub in het kalenderjaar
2007 geleden. Op 22 september 2007 werd met
2-1 verloren in en van.. Makkum.
De revanche mocht er zijn voor de thuisclub.
Vanaf het eerste fluitsignaal van de uitstekend
leidende scheidsrechter De Klein uit Surhuisterveen
werd Makkum, dat tot zaterdag slechts 8 goals
tegen had, onder druk gezet. Na in de beginfase
al een zeer grote kans te hebben gemist, keeper
Simon Adema redde bekwaam, was het na een
kwartier spelen Johannes Kuperus die in de
omschakeling een viertal Makkumers omspeelde
en beheerst afrondde. Tien minuten later was het
dezelfde Kuperus die zijn directe tegenstander
zoals meestal deze middag te snel af was en de
bal keurig breed speelde op spits Durk Hoekstra
die simpel de 2-0 kon aantekenen. Daar waar de
thuisclub de bal makkelijk in de ploeg hield en
via gevarieerd aanvalsspel continu dreigend was,
kwam Makkum niet verder dan pogingen met
lange ballen de twee spitsen te bereiken. Tegen
een overmacht aan VVI-spelers kwamen de

volleybal -

gebroeders Hiemstra echter amper aan de bal.
Aangezien ook de middenvelders van de gasten
het moesten afleggen tegen hun directe tegenstander kwam Makkum vrijwel geen moment
aan voetballen toe. En nadat aanvoerder en laatste
man Andries Smink kort voor rust slordig balverlies leed waardoor de thuisclub op 3-0 kwam
was de wedstrijd feitelijk al na 45 minuten gespeeld.
Diezelfde Smink kreeg na een minuut of 10 spelen
in de tweede helft zijn tweede, ook in dit geval
terechte gele kaart en kon gaan douchen.
Vreemd genoeg was het niet VVI maar Makkum
dat gedurende een korte periode na het wegzenden
van Smink enkele malen gevaarlijk voor het doel
van de tegenstander verscheen. Na goed doorzetten
was het invaller Jouke de Jong die zelfs de 3-1
op het scorebord zette. Blijkbaar het sein voor
de thuisclub om toch weer even gas te geven.
Een seconde of 8 na de aftrap lag de bal alweer
achter keeper Adema en was het verschil weer 3.
Dat met name de eerder genoemde Johannes
Kuperus en Durk Hoekstra van de thuisclub zich
hierna nog even flink uitleefden (gezamenlijk
waren beide spitsen deze middag goed voor 5
doelpunten) was voor de statistieken. Waar VVI
met 4 spelers met hoofdklasse-ervaring in de
gelederen een grote kanshebber is voor het kampioenschap zal Makkum het zo spelend nog
moeilijk krijgen aansluiting te houden bij de top.

Verlies en winst Makkum dames 1

Verlies in Leeuwarden
Op 09/02/2008 18.30 uur stond op het NeVoBoprogramma VC Leeuwarden D 2 - Makkum D 1
in Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden. Uitslag
4-0, 25-13, 26-24, 25-15, 25-21.
Het was in een woord een drama! Denk je zonder
tom tom de sporthal te bereiken maar dit mocht
niet baten. Dat heb je als je dames in de auto
hebt die zonder punten en komma’s praten.
Vervolgens kwam de helft te laat in de sporthal
omdat de nicotine gehalte niet op peil was. En er
waren ook nog een paar ziek zwak en misselijk.
Gelukkig hadden we versterking van Elly Smink
en Esther Postma. Ze kwamen alle twee nog aan
spelen toe. Tijdens de wedstrijd kon Makkum de
draai niet te pakken krijgen. 4-0 uit de pocket.
De dames wilden na de heftige wedstrijd een
heerlijke snack eten om alle drama te vergeten.
Helaas was dit ook in een woord drama! Ten
eerste was het koud vervolgens was het te hard.
Het duurde ook nog eeuwig! Gefrusteerd verlieten
de dames de sporthal!
Een week later....winst in en voor Makkum
16/02/2008 17.00 uur Makkum D 1 - VoVeSa D 1
in sporthal Maggenheim te Makkum. Gelukkig
was iedereen er. Helaas is Francis Koornsta nog
steeds niet opgeknapt. 1. Susanne Hellendoorn;
2. Vollie Oostenveld; 3. Martine Roorda; 4. Hilde
Lutgendorff; 6. Elske Vermaning; 8. Eva Lantinga;
10. Mirjam Adema. (de nummers voor de namen

zijn de spelsternummers)
De eerste set begonnen in de basis: Susanne
Hellendoorn, Vollie Oostenveld, Martine Roorda,
Hilde Lutgendorff, Elske Vermaning, Eva Lantinga
en op de bank Mirjam Adema. De wedstrijd was
iets anders dan de week ervoor. Het ging geweldig!
De dames van VoVeSa konden joelen wat ze
wilden maar konden niet veel in brengen. De
tweede set bleven de dames zo staan. De tegenstanders begonnen nog meer lawaai te maken.
Maar de dames van Makkum vonden het allemaal
wel prima en bleven hun eigen spel spelen. De
opslag ging goed. De derde set kwam Mirjam
Adema erin en Hilde Lutgendorff kwam op de
bank te zitten. De derde set ging ook weer vliegend,
zoals de coach altijd zegt we laten ons geen kaas
van het brood eten. Nou ja dat zal wel geholpen
hebben. want de pass lag goed en er werd door
de aanvallers weer flink wat ballen in geslagen.
De vierde set bleef Makkum hetzelfde staan. De
dames van VoVeSa kwam wat dichter bij Makkum.
Uiteindelijk kon Makkum over ze heen walsen,
met 4-0 25-12, 25-13, 25-11, 25-20.
Makkum staat nu op een derde plaats met 57
punten. Het scheelt met de tweede maar 1 en
met de eerste 5 punten.
De volgende wedstrijd is vrijdag 7 maart om
20.15 uur Reva D 1 - Makkum D 1 in De Skans
te Gorredijk. Hopelijk tot dan wij kunnen de
supporters niet missen!

www.makkumerbelboei.nl
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Zoekertje
Gratis geplaatst. Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Surround Sound Speakerset, 5 metalen speakers +
act. subwoofer i.z.g.st. € 15.-, tel. 0515-852821
1 Racefiets g.o.h. merk Batavus Course frame h.
59 cm € 225.-; 1 Racefiets Gazelle Champignon
frame h. 59 cm € 75.-; Elektrisch kacheltje beige
Ø 39cm € 15.-, tel. 0515-575756
4 Velgen VW Golf; 4 Pits gasstel; KTV met
afstandsbediening zeer geschikt voor op slaapkamer,
tel. 0515-852771
Amerikaanse lounge bank 4 zits kleur koffieverkeerd,
alle hoezen zijn machine wasbaar, tel. 0515-232733
AEG afwasautomaat € 150.-; AEG Turnemat wascombinatie € 100.-, tel. 06-14064482

TE KOOP

Konijnenren met nachthok € 20.-; Kast voor in de
garage h. 170, br. 80 cm, d. 40 cm € 10.-,
tel. 0515-579312
Gaskachel met TB, dru maistro kleur zwart € 175.Computertafel € 30.-, tel. 06-50403955
Baby-peuterzwemvestje merk Helly Hansen 5-15 kg
i.g. en nette staat € 20.-, tel. 0515-852821
GEVRAAGD

Arumerweg 41
WITMARSUM
Ruime gezinswoning
met karakteristiek
(winkel)pand.
Vraagprijs:
€ 229.000,00 k.k.

Door Hotel de Vigilante afwashulpen voor de
weekenden, vakantietijd en de avonduren, leeftijd
vanaf 16 jaar, tel. 0515-231772

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

Colofon
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
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Zoekertje
TE KOOP
Wie kan voor ons op korte termijn een klein stukje
stukwerk doen (ca m4)? En een paar tegels
plakken. Graag contact opnemen met Centrum
Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169
Meubelen, huisraad voor een nieuwe kringloopwinkel, tel. 06-14064482
AANGEBODEN
Man voor timmer- en tuinwerk, straten en schilderen,
tel. 06-49827051
Oppas voor kinderen, zowel overdag als ‘s avonds,
tel. 0515-852771
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de
Skûmkoppen race met 11 luxe charterschepen.
Van 4- t.e.m. 4 april. Info: tel. 0515-233291 /
06-53922490
GEVONDEN
Wit konijn met bruine oren in de omgeving van
De Greiden, tel. 0515-233952
Een knuffel (rose konijn), ‘s morgens bij de
Doniakerk op 21-02-2008, tel. 0515-232356
DIERENLIEFDE
Vorige week zakte op het dunne ijslaagje in de
Melkvaart aan de Zalm een rood/witte poes door
het ijs. Het dier is door een bewoner uit de benaderde
positie gered. De vraag is van wie is deze poes!
Info: tel. 0515-232345

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

