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“Laat het voor de ondernemers rinkelen 
en blijf in Makkum winkelen”

Makkum – De slagzin op Krystwilledei van
de puzzel rally, “Laat het voor de ondernemers
rinkelen en blijf in Makkum winkelen”, was
toonaangevend voor de commissie, mevrouw
Dyann Gerritsma van de Gearen in Makkum
haar inzending werd gewaardeerd in en dat
leverde haar een prijs op. Er was ook een stand
waar men mee kon doen aan de “Doe een
Wens”, hier werd druk gebruik van gemaakt.
Uit de vele inzendingen werden twee wensen
beloond. De heer Siepie Postma (Harlingerdijk)
zijn idee werd beloond met “Meer kerst-
versiering voor Avondrust”. En Audrey Genee
(Bleekstraat) zelf actief betrokken bij de Loop-
groep Makkum haar inbreng werd gehonoreerd
met het voorstel: “Een gezellige middag met
snert en warme chocolademelk voor de organi-
satoren van de Loopgroep Makkum waarbij
Jan Hendrik Hartman en Jan Goemaat in het
zonnetje gezet worden”. Voor de jeugd was er
een kleurplaat wedstrijd de prijzen bestonden
uit waardebonnen. 

De traditionele December puzzelactie, is een
jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Gedurende
zes weken was er een puzzelactie uitgeschreven,
met elke week een andere slagzin. De auteur
al acht keer de persoon met een rijke fantasie
om dit jaarlijks te organiseren, wil liever niet
bij name genoemd worden, maar hij kan er
wat van! Er waren rond de 600 inzendingen,
gemiddeld elke week een honderdtal. Als men
bewoner van verzorgingscentra Avondrust is,
dan is men in de regel niet de jongste deelnemer
meer. Maar mevrouw G. Postma-Breemer won
een waardebon met de oplossing van haar
inzending. 

Vorige week donderdagavond werden in
Gasterij “Hennie fan Richt”, de gewonnen
waardebonnen uitgereikt. De Decemberactie
is georganiseerd onder auspiciën van de
Ondernemers Vereniging Makkum (OVM),
Theo Adema was deze avond de spreekbuis
namens de organisatie.
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 7 februari 

K.C. Het Anker 9.30 ds. J. Finnema, jeugddienst

R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum + HA

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. F. Visser-v. Enkhuizen, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

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
Tandartsenpraktijk Dentwork, Hammole 1, Workum. 
tel. 0515-541345    
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen – 

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 9.00 tot 9.15 uur   

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

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901

www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Optimistisch tot het laatste,
niet moeilijk voor je naasten.
Gesloopt van al je krachten,
bleef je op betere dagen wachten.
Wij waren je geluk en je leven,
helaas is ons geen tijd meer gegeven.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor
alles wat hij voor ons heeft betekend,
laten wij u weten dat van ons is heen-
gegaan myn leave man, ús heit en pake

Jelle van der Meer

* 24 maart 1931  25 januari 2010
Makkum Makkum

55 jaar

Makkum: Ans van der Meer-van Dijk

Trijnie en Jappie
Jurjen
Antina en Jilles

Rienie en Titia
Björn
Jesper

Reino en Rein Peter
Annelies
Jildau

Correspondentieadres: 
Ds.L. Touwenlaan 31
8754 BR Makkum

De rouwdienst en de begrafenis 
hebben zaterdag j.l. plaatsgevonden
te Makkum.

Na een langdurig ziek zijn is rustig heengegaan
onze sympathieke buurman

Jelle van der Meer
We wensen buurvrouw Ans, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte met dit verlies.

Fam. P. de Vries
Fam. H. Bosma

Makkum, 25 januari 2010

Na een moedige strijd, vol wilskracht is van ons
heengegaan, onze bridgevriend

Jelle van der Meer
Wij wensen Ans, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Joepie en Suke Hibma
Heimen en Marjanne van der Wal

Ons bereikte het droevige bericht 
dat na afnemende gezondheid is overleden

Jelle van der Meer
al sinds de oprichting trouw lid van onze bridge-
club. Wij wensen zijn vrouw Ans en verdere
familie veel sterkte toe de komende tijd.

Bestuur en leden Bridgeclub Makkum.

Bedroefd zijn we na het overlijden van onze
medeoprichter

Jelle van der Meer
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.

Vereniging “Us Leane”

Makkum, 25 januari 2010

Dankbaar voor  alles wat hij voor ons heeft
betekend, hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons bestuurslid 

Jelle van der Meer
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe.

Bestuur IJswegencentrale
Bolsward - Wûnseradiel

Geschrokken en aangedaan zijn wij door het
plotselinge overlijden van de heit, skoanheit
en pake van onze vrienden

Lolke Bergsma

Wij wensen Jantsje, André, Cornelis, Simone
en hun familie heel veel sterkte toe

Sybrand en Durkje
Rik

Hanna

Rudy Nienke
Marike

Linze en Helga Irene  

Edwin en Arnolda
Annick
Dyann

Sneek, 1 februari 2010
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zacht & Luchtig.................................................1.39

Schwarzwalder Shinken, 100 gram....................................1.39

Almhof Vanille kwark, 500 gram.......................................1.49

D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram......................................1.89

Gesneden Ontbijtkoek, 400 gram...............................99 cent

Maggi Opkikker, diverse soorten.......per pakje 1.19 79 cent

Peynenburg Gember- of Rozijnenkoek, 475 gram.......nu 1.29

Aanbiedingen geldig van do. 4/2 t.e.m. wo. 10/2
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Dit famke wurdt 6 febrewaris 
30 jier

Hertlik  Lokwinske!
De 3 famkes en dyn mantsje

Familieberichten

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 6 februari wordt weer het oud
papier opgehaald door de leden van muziekvereniging
Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hier-
mee wordt ’s morgens 9.00 uur gestart. Het verzoek
is om het papier goed gebundeld of in dozen aan de
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Het restaurant
is van

1 t/m 18 februari
gesloten

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

Gemeenteraad Wûnseradiel
Witmarsum - De actievoerder tegen de herin-
deling van de gemeenten vroegen bij de raads-
vergadering financiële steun voor hun werkzaam-
heden. Namens de vereniging deed Joep Bergsma
het woord. Hij vertelde de raadsleden en het
college dat zij al veel geld geïnvesteerd hebben
in actie voeren. Andere actie voerende groepen
krijgen vaak subsidie, waarom wij niet, was zijn
vraag. Vanuit het college en de raad had hij
weinig steun te verwachten. Dit valt niet onder
de zorgplicht was de mening van de PvdA.

Burgemeester Piersma was van mening dat de
inwoners alle mogelijkheden gehad hebben om
de avonden te bezoeken, die in alle dorpen
gehouden zijn en waar de burger zijn of haar
mening kon geven. Voor alle inwoners was de
mogelijkheid ruimschoots aanwezig, daar hebben
ze niet gebruik van gemaakt. Alle partijen, zelfs
de tegenstander van de herindeling de FNP,
waren van mening dat financiële steun absoluut
niet mogelijk is. De financiën moeten komen
van de mensen, die de actie steunen.

Vogelmuseum Piaam gaat dicht
Witmarsum - Bij alle raadsfracties was bericht
binnen gekomen dat het vogelmuseum in Piaam
te koop staat. Aan het college werd gevraagd hoe
en waarom. Ook het college had deze berichten
binnen gekregen en zou in het collega overleg
hier uitgebreid over praten. Het schijnt dat er
niet voldoende bezoekers meer komen, de uit-
stalling is ouderwets en de vrijwilligers, die
voorheen het museum open hielden zijn gestopt.
Het gebouw staat nu te koop voor  192.000,-

Een hoog bedrag vinden verschillende raadsleden.
In het verleden is door de gemeente veel geld
gestopt in aanpassingen en verbeteringen en
men is dan ook verbaasd. De laatste investering
is gedaan in 2002. Het Fryske Gea zou wel geïn-
teresseerd zijn, maar vindt dit bedrag veel te
hoog. Het is jammer dat een slecht weer voor-
zienig verloren gaat en het gebouw valt onder de
Aldfaers Erf route en zij zijn uiteindelijk degene
die er over beslist. 

3 Klant Contact Centra in Súdwest Fryslân
In de nieuwe gemeente komen drie Klant
Contact Centra, in Bolsward, Sneek en Workum.
Dit zijn een soort gemeentewinkels waar inwoners
terecht kunnen voor het aanvragen van bijvoor-
beeld paspoorten, rijbewijzen en vergunningen.
De inwoners van de nieuwe gemeente bepalen
zelf op welke wijze zij hun vraag stellen: digi-
taal, telefonisch, schriftelijk of aan de balie.
Doel is om zoveel mogelijk vragen direct te
beantwoorden. Meer complexe vragen worden
doorverwezen naar medewerkers verder in de
organisatie (back office). De nieuwe gemeente
is van 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereik-
baar. Klanten worden dan persoonlijk te woord

gestaan, dus geen keuzemenu of een computer-
stem. De gemeente is 24 uur per dag en 7 dagen
per week digitaal bereikbaar. 

De gemeente Súdwest Fryslân streeft naar een
moderne en klantgerichte dienstverlening waar-
bij de klant centraal staat. Dit uitgangspunt vormt
een centraal thema in de voorbereiding van de
dienstverlening die de nieuwe gemeente met
ingang van 1 januari 2011 voor haar inwoners
wil realiseren. De gemeentelijke organisatie komt
dicht bij de burgers te staan. Betrouwbaarheid,
klantgericht en flexibel zijn kernbegrippen die
de nieuwe gemeente als uitgangspunt hanteert.

Koopovereenkomst De Dôle 2 getekend

Witmarsum - Maandag 1 februari tekenden
burgemeester Teunis Piersma en bestuurder Alex
Bonnema van Elkien, de koopovereenkomst
voor 20 kavels in het uitbreidingsplan De Dôle
2 in Witmarsum. In een tijd waarin de bouw-
activiteiten toch enigszins stagneren, is dit een
positieve ontwikkeling voor de gemeente
Wûnseradiel en Elkien. Begin april volgt de start
van de bouw van 20 woningen. Elkien bouwt in
Witmarsum 6 levensloopbestendige huurwoningen

bestemd voor senioren, zorgbehoevenden en
kleine gezinnen, en 14 eengezinswoningen. Alle
woningen zijn duurzaam en heel energiezuinig.
De woningen krijgen geen gasaansluiting en
worden verwarmd door middel van aardwarmte.
Ook worden er andere maatregelen getroffen die
ervoor zorgen dat de woningen zeer energiezuinig
zijn. Hiermee voldoen zij ruimschoots aan de
nieuwste eisen op het gebied van energiezuinig
bouwen.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!

Mooie Hollandse hotel spruiten
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.35

Sappige Doyenne de Commies
of heerlijke Elstar handappels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75

Mooie broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.60

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.25

Altijd puikbeste aardappelen:
Bildtstar, Eersteling, Dore,

Borgers of Irenes

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u kijken

Minister begint werkbezoek Friesland 
in Kazemattenmuseum Kornwerderzand

* Minister van der Hoeven ontvangt uit hondenbaan voorzitter van de Stichting Kornwerderzand,
Teye ter Wisscha het boek “Blitzkrieg ! Halte Kornwerderzand”

Kornwerderzand - Op maandag 25 januari j.l.
werd de Minister van Economische Zaken,
mevrouw Maria van der Hoeven in het Kaze-
mattenmuseum ontvangen door de burgemeeste
van Wûnseradiel, Theunis Piersma en gedepu-
teerde Sjoerd Galema. Zij begon hier aan een
werkbezoek aan Friesland, dat haar later op de
dag zou leiden naar een scheepswerf in Makkum en
een bijeenkomst van zakenlieden in het WTC in
Leeuwarden, om tenslotte die avond nog een bij-
eenkomst van het CDAin Leeuwarden bij te wonen.

In het Bezoekerscentrum werd ze verwelkomd
door de voorzitter van de Stichting Kornwerder-
zand, Teye ter Wisscha, die het historisch belang
van de verdedigingswerken op Kornwerderzand
benadrukte. In dit verband memoreerde hij het
25-jarig jubileum van het museum op 16 april
van dit jaar en de voorgenomen uitbreiding van

het Bezoekerscentrum en overhandigde haar een
exemplaar van het succesvolle boek “Blitzkrieg!
Halte Kornwerderzand” .

De minister was in gezelschap van een groot
aantal medewerkers van  provincie, gemeente
Wünseradiel, Rijkswaterstaat en het Kazematten-
museum. Zij liet zich door Joost van de Beek,
projectmanager van Rijkswaterstaat uitvoerig
informeren inzake de toekomstplannen voor de
Afsluitdijk, terwijl Henk Kroes een verhandeling
hield over de instelling van een Duurzaamheid-
centrum. In haar afscheidswoord bedankte de
minister het Kazemattenmuseum voor de genoten
gastvrijheid en, de sprekers voor hun inleidingen
en gaf tenslotte het belang aan van de instand-
houding van bestaande zaken, terwijl ook de
nodige aandacht aan innovatie en duurzaamheid
dient te worden besteed.

(eigen foto)

Makkum - Fan 25 oant en mei 28 febrewaris
Brûst it yn Makkum. Tryater is dan te gast by it
NUT yn Nij Maggenheim mei It Brûst: In festival
fan meardere dagen op ien plak, mei trije foar-
stellingen (Diplodocus Deks, Moof en Dixi) en
in râneprogramma. Om publyk yn it foar waarm
te meitsjen foar It Brûst komt Tryater mei in spe-
sjale Brûst-mobyl yn de wiken foarôfgeand oan
it festival nei de Brûstplakken ta. By de Brûst-

mobyl, in auto dy’t te finen is op bygelyks merken
en pleinen op keapjûnen en winkelsneonen, is
ynformaasje oer it festival te finen. Frywilligers
diele flyers en programmaskema’s út en meitsje
potensjeel publyk waarm foar It Brûst.
De Brûstmobyl stiet op woansdei 10 febrewaris
fan 9.30 oant 12.00 oere op de Merk en op sneon
14 febrewaris fan 14.00 0ant 16.30 oere foar de
Jumbo yn Makkum.

Tryater komt 10 en 14 febrewaris nei Makkum
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Makkum - De discussie over de herindeling in
Súdwest Fryslân nadert zijn apotheose. De discussie
tussen voor- (in mindere mate) en tegenstanders
(in overvloedige mate) tenminste. Vrijdag 29 januari
2010 bezocht de 2de Kamercommissie voor Binnen-
landse Zaken Zuidwest Fryslân om ter plaatse
polshoogte te nemen van de situatie in de herin-
delingsgemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek,
Wûnseradiel en Wymbritseradiel. En natuurlijk
om een openbare hoorzitting te houden. Op dit
laatste fenomeen hadden de tegenstanders van de
herindeling zich gericht. Toen duidelijk werd, dat
alleen maatschappelijke organisaties aan het
woord zouden worden gelaten, is een stortvloed
aan verenigingen ontstaan.

Waar het verzet tegen de herindeling begon in
Nijefurd met de Vereniging “Fan Underen Op” en
in Wûnseradiel het “Actiecomité Herindeling Nee”
actief was, blijken er nu tal van verenigingen
actief te zijn. Helaas werden ze door de griffie van
de 2de Kamercommissie ook allemaal toegelaten
tot het spreekgestoelte. En dat terwijl alleen de
vereniging “Us Strân” formeel ingeschreven is als
vereniging. Ik vermoed dat de anderen straks weer
snel zullen verdwijnen.

Zo is daar de Vereniging ‘’De erfenis van 1989
Nijefurd” waarvoor de heer K. J. Semplonius zal
spreken. Inwoner van Skarsterlân, maar ondernemer
in Nijefurd. Welk doel deze vereniging heeft is
mij onbekend, maar de inzet van de spreker zal
duidelijk zijn: geen herindeling. Daarnaast gebruikt
de medestander van Semplonius van het eerste uur,
de heer D. Visser de “Vereniging tot behoud van
Us Strân” nu om tegen de herindeling te ageren.
Beide heren zaten eerst in “Fan Underen Op”,
maar horen daar niet meer bij? Samen runnen ze
nog wel de website nijefurdkiest.nl.  Fan Underen
Op wordt aangevoerd door mr. Leenstra. Diens
medebestuurslid D. Kuipers (zie artikel in de LC
van 16 januari jl.) is nu opeens spreekbuis van de
“Verenigde enquêteerders in de gemeente Nijefurd”.
Een afsplitsing? Daarnaast was de heer Kiers
actief binnen F.U.O. maar die spreekt nu namens
Senatus Populesque. Spreekt hij nu namens de
volksvertegenwoordigers (senatus) of namens het
volk (populesque)? Ik vermoed het laatste, vanuit
zijn optiek.

In Wûnseradiel heeft het “Actiecomité Herindeling
Nee” statenlid Ad van der Kolk van de SP bereid
gevonden om voor de 2de Kamercommissie nog
eens het verhaal te doen, waarmee hij in de
gemeente, maar ook in de Statenvergadering geen
succes heeft geboekt: herindeling nee! Uit dat
actiecomité heeft woordvoerder J. Bergsma, die
afgelopen maandag het nog aandurfde om namens
het comité van de gemeenteraad van Wûnseradiel
een financiële bijdrage te vragen voor het vele
werk (en dus vele kosten) van het comité, nu zijn
duikersclub “Dûker Noardsee” gebruikt om spreek-
recht te krijgen. Ach ja, die club zit in Harlingen
en daar wil het comité graag mee samengaan,
vandaar. De andere duikers zullen het wel goed
vinden….. Een ander prominent lid van het actie-
comité in Wûnseradiel is Jeh. Dykstra. Deze heeft
er voor gekozen om de vereniging “Behoud taal
en cultuur Tjerkwerd en Parrega” te gebruiken om
zijn mening naar voren te brengen. Nooit geweten
dat taal en cultuur van Tjerkwerd en Parrega zo
bijzonder waren, dat er een “vereniging tot behoud

van” moest komen, overigens. Bergsma is actief
lid van de FNP en Dykstra is zelfs voorzitter van
de afdeling Wûnseradiel van de FNP.

Nu de FNP in de gemeenteraad geen medestanders
heeft gevonden, probeert men het met een publieks-
actie gericht op emoties. En dat terwijl diezelfde
Dykstra op de eerste de beste publieksbijeenkomst
in Wûnseradiel in Piaam over de herindeling zei:
De heer Dijkstra (FNP) sluit zich bij aan bij het
plan tot het vormen van een grote Zuidwesthoek-
gemeente. Nu voor omvang te kiezen, geeft de
komende decennia zekerheid en rust. Een goed
inwonertal, waardoor de voorzieningen weer terug-
gebracht kunnen worden naar de mensen. Ook op
agrarisch gebied sluit deze samenstelling goed aan.

Blijkbaar had de FNP Wûnseradiel toen nog geen
eensluidend antwoord op de herindeling discussie
of waren de instructies/argumenten vanuit de pro-
vinciale FNP nog niet uitgevaardigd. Uit het voor-
gaande blijkt duidelijk, dat de tegenstanders
omwille van de spreektijd bij de 2de Kamer-
commissie tijdelijk zijn ge-herindeeld. Daar is men
toch zo op tegen? En als al die tegenstanders nu
gerichte argumenten hadden tegen de herindeling,
maar helaas die hoor je niet. Oprispingen over
verdwijnende kleine scholen, alle voorzieningen
die naar Sneek zouden gaan, de burger die niet
gehoord is en als klap op de vuurpijl meineed door
volksvertegenwoordigers. Dat zijn de emotie-
argumenten waarmee men de strijd aangaat. Als
oprecht volksvertegenwoordiger heb je het er
maar mee te doen.

Ik mag hopen dat de 2de Kamercommissie de 90
minuten (!) die de tegenstanders zich op de hier-
voor geschetste wijze hebben toebedeeld, weet uit
te zitten en door de emotie-argumenten heen prikt.
Ik mag ook hopen, dat de belangenvertegenwoor-
digers uit de steden en dorpen en namens de
bedrijven en instellingen eenzelfde positieve
insteek hebben tegenover de herindeling als zij
eerder hadden in de vele inspraak- en discussie-
avonden die in de 5 gemeenten zijn gehouden.
Jawel, diezelfde avonden waar de tegenstanders
niet waren. De meeste tegenstanders zijn immers
pas later wakker geworden. Vaak niet eens zozeer
vanuit politieke overtuiging (zoals de FNP-
leden), als wel vanuit persoonlijke motieven. En
ja, handtekeningen zijn snel gezet, zelfs al zijn het
er dan en paar duizend van schoolkinderen tot
bejaarden

Laten we hopen, dat de herindeling in Súdwest
Fryslân op basis van argumenten beoordeeld
wordt en dat op basis van argumenten besluit-
vorming plaatsvindt in de 2de en 1ste Kamer. Op
eenzelfde wijze waarop de gemeenteraden in de 5
gemeenten op basis van argumenten een welbe-
wuste keuze hebben gemaakt om over te willen
gaan tot een fusie van gemeenten. Want, zo stelt
het redactionele commentaar van de LC van
zaterdag 16 januari 2010 terecht: Van de 82 raads-
leden hebben er 67 voor de fusie gestemd. Zo’n
score, van meer dan 80 procent, laat weinig twijfel
bestaan over de wenselijkheid van één grote
gemeente.

Jan Lutgendorff,
Fractievoorzitter PvdA Wûnseradiel 
(inderdaad: vóór-stemmer)

De oppositie heringedeeld?
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“Doe een Wens” 
Makkum –  Ter gelegenheid van de gehouden
Krystwilledeï 2009, was door het bestuur van de
OVM een “Doe een Wens” kraam op deze markt
gezet, net als vorig jaar. Deze actie van de
O.V.M heeft vele “Doe een Wens” inzendingen
opgeleverd met een grote verscheidenheid aan
wensen. Uit deze inzendingen zijn er 2 gekozen,
en het bestuur van de O.V.M. heeft de volgende
“Doe een Wens” inzendingen beloond;

“Meer kerstversiering voor Avondrust”  van de
heer S. Postma, Harlingerdijk 26, Makkum.

“Een gezellige middag met snert en warme choco-
lademelk voor de organisatoren van de Loop-
groep Makkum waarbij Jan Hendrik Hartman en
Jan Goemaat in het zonnetje gezet worden.” van
Audrey Genee, Bleekstraat 36, Makkum.

Uitslagen Sint & Kerst - November-December Puzzelactie
Ondernemers Vereniging Makkum (OVM)

Puzzel nr. 1,  Belboei nr.1314 
van 18 November, met de puzzelspreuk; 
De O.V.M. is weer paraat 
nu het om leuke prijzen gaat.
Gewonnen door,  mevr. Janet Mulder,
Tichelwerk 16 te Makkum

Puzzel nr. 2, Belboei nr.1315 
van 25 November, met de puzzelspreuk; 
Loop eens langs de etalages 
want Sint heeft alles in zijn bagage.
Gewonnen door,  mevr. G. Postma-Breemer,
K206 Avondrust te Makkum

Puzzel nr. 3, Belboei nr.1316 
van 2 December, met de puzzelspreuk; 
Ondernemers maken naam
in hun zaak en in de kraam.
Gewonnen door, de heer  A. Otter,
Sielansreed 1 te Gaast

Puzzel nr. 4, Belboei nr.1317
van 9 December, met de puzzelspreuk; 
Wij vinden allen onze draai 
en pieken op Krystwilledei.
Gewonnen door,  mevr.G.E.W.  Baalman-Weits,
Pibemalaan 16 te Pingjum

Puzzel nr. 5, Belboei nr.1318 
van 16 December, met de puzzelspreuk; 
Ons volkje is wakker in elk seizoen. 
Daar kan de criticus het mee doen.
Gewonnen door, mevr. A.M. Bakker, 
Schans 13 te Makkum

Puzzel nr. 6, Belboei nr.1319 
van 23 December, met de puzzelspreuk; 
We kunnen het samen zo versieren 
dat we in vrede Kerstmis vieren.
Gewonnen door, mevr. I. Hiemtra, 
Trasmolen 17 te Makkum

Krystwilledei 
kleurplaat wedstrijd
Makkum – Op 13 januari j.l. heeft de jury
bestaande uit mevrouw Obama (els lowe), de
heer T. Piersma (hennie de vries) en mevrouw
Twietstra (greetje twijnstra), zich bezig gehouden
met het  jureren van de vele Kleurplaten, welke
waren ingestuurd gedurende de  periode, december
en 1e week januari, deze moesten  voor 11 januari
2010 zijn ingeleverd. 

De prijswinnaars zijn door de O.V.M. - (de com-
misje van 11e Krystwilledeï) gefeliciteerd en
hebben inmiddels hun waardebon thuis-gestu-
rd gekregen. De volledige uitslag heeft u kunnen
lezen in de Belboei (nr. 1322) van 20 januari j.l.

Krystwilledei Puzzel Rally
Makkum – De Krystwilledei Puzzel Rally; was
dit jaar iets nieuws op de Kerstmarkt, deze
Puzzel Rally was ook een van de vele acties
rond de 11e Krystwilledeï op 12 December 2009
in Makkum. Uit de vele inzendingen, welke ont-
stond door bij elke kraam langs te gaan en te
zoeken naar 1 of 2 letters, welke werd begeleid

en opgevrolijkt door de twee vrolijke Letter-
Narren. Wanneer u de juiste nummering en
volgorde heeft gehanteerd ontstond de volgende
zin: “Laat het voor de ondernemers rinkelen en
blijf in Makkum winkelen.”
De jury heeft de volgende prijswinnaar uitgeloot,
mevr. Dyann Gerritsma, De Gearen 15, Makkum.
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Schitterend uitzicht vanuit dit verbazing-
wekkend leuk appartement (2006), 
ideaal voor starter/(jong)stel, gelegen 
in gezellige centrum vlakbij de sluis. 
Met berging op begane grond, centraal 
trappenhuis en lift. Indeling woonverdieping:
royale woonkamer met Frans balkon, open
keuken v.v. apparatuur, badkamer met
dakkapel en v.v. douche, wastafel en 
toilet, ruime slaapkamer met dakkapel,
berging/bijkeuken.

Vraagprijs:  129.500,- k.k.

In centrum, aan doorgaand vaarwater
gelegen, volledig verbouwde, karakte-
ristieke en sfeervolle woning met tuin op
zowel oosten als westen. Eigen grond 190
m². Ind. o.a.: woonkeuken met fraaie
schouw, kelder, woonkamer met bedstede
wand, schouw, Makkumer tegelwand en 2
openslaande tuindeuren. 1e Verd: ruime
overloop met dakkapel, 3 slaapkamers,
complete moderne badkamer. Vlizotrap
naar vliering.

Vraagprijs  289.500,- k.k. 

Sfeervolle, leuke vrijstaande woning met
CV, achteruin op O aan kloostertuin 
gelegen. Eigen grond 297 m². Ind.:
entree/gang met inloopkast, toilet met
fonteintje, woonkamer met schouw v.v.
elektrische haard, balken plafond, open 
L-vormige keuken v.v. inbouwapp. en
openslaande tuindeuren, aangeb. 
bijkeuken en garage. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers, complete badkamer.
2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs  188.000,- k.k.

Aan de haven en in het centrum gelegen
vrijstaande woning met aanbouw, bestraat
terras op het ZW en schitterend uitzicht
over de haven en het natuurgebied
"Noordwaard". Onderdeel beschermd
dorpsgezicht, totaal 88 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, woonkeuken
en woonkamer. 1e Verdieping: overloop, 
2 slaapkamers, badkamer oa met douche.
V.v. C.V. Vergunning voor dakkapellen
aanwezig.

Vraagprijs  135.000,- k.k.

Leuke, omstreeks 2002 geheel verbouwde
hoekwoning met verrassende ind. op 1e
verd., vrijstaande stenen garage en tuin
met achterom (Z). Aan rand van centrum
gelegen op 202 m² eigen grond. Ind.:
entree/hal, toilet, L-vormige woonkamer
met schuifpui naar achtertuin (Z), 
c.v.-kast, keuken v.v. app. en buitendeur. 
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en
badkamer. Vlizotrap naar 2e verd.: 
zolderberging.

Vraagprijs  165.000,- k.k.

Vrij gelegen halfvrijstaande woning met
royale tuin op zuiden, gesitueerd in een
kindvriendelijke omgeving. De woning
heeft op de b.g.g. o.a. een woonkamer in
L-vorm, luxe half open keuken v.v.
inbouwapp., bijkeuken en kantoor.
Op de 1e verd. zijn o.a. 3 slaapkamers 
en een badkamer o.m. met ligbad en 
2e toilet. Vaste trap naar de 2e verd. 
met kantoorhoek en bergkamer. 
Totaal 275 m² eigen grond.

Vraagprijs  219.500,- k.k.

Deze karakteristieke, gezellige en goed
onderhouden woning met tuin wordt 
verkocht via een vrijwillige internetveiling.
De genoemde prijs is de vanaf prijs. Deze
nieuwe verkoopmethode geeft potentiële
kopers de kans om op een transparante
manier op de woning te bieden.
Oorspronkelijke vraagprijs  143.500,-
k.k. Voor meer info waaronder de veiling-
datum en -voorwaarden zie onze site:
"www.kingmawalinga.nl"

Inzetprijs  130.000,- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

Witmarsum, MMauritsstraat 115

Makkum, DDe PPôlle 116

Vrijstaande, vrijwel geheel verbouwde en
verrassend ruime gezellige woning, 
gelegen in de dorpskern met diepe tuin
(ZO). Goed onderhouden, totaal 345 m²
eigen grond. Ind.: entree/gang, keuken
v.v. inbouwapp., woonkamer met eethoek
en zitgedeelte, hal met buitendeur en 
toilet. 1e Verd.: overloop, badkamer v.v.
2e toilet, wastafel en douche, slaapkamer
en grote bergruimte (2e slaapkamer
mogelijk).

Vraagprijs  153.500,- k.k.

KOOP

SUBSIDIE

Makkum, KKerkstraat 22e Makkum, BBlokmakersstraat 114

KOOP

SUBSIDIE

KOOP

SUBSIDIE

KOOP

SUBSIDIE

Makkum, WWorkumerdijk 33 Makkum, LLieuwkemastraat 110

Gaast, BBuren 221 Makkum, SSlotmakersstraat 44
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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

Jeugd maakt kennis met ouderwetse ijspret

Makkum - Ze hadden het weer voor elkaar bij
de ijsclub van Makkum. De schooljeugd van
Makkum kon nog net voordat het ijs een zwem-
bad werd, een wedstrijd prik sleeën mee maken.
Er waren ruim honderd schoolkinderen die aan de
wedstrijden mee deden. Er werd op verschillende
banen in verschillende leeftijden hard gestreden om
de prijzen. De sponsors van dit spektakel waren
deze keer Timmerfabriek “De Houtmolen”,
Siebren Venema en Café-restaurant “De Prins”
en HKZ Huiskes. 

Bij de start van de wedstrijden waren de sleeën
nog goed voort te bewegen. Daarna werd het nat
en was het grootste gedeelte van de priksleeërs
klaar en waren de prijswinnaars bekend. Er werd
geprikt met de meest authentieke sleeën en ook
met de modernere versie en natuurlijk ook de
gewone slee, waarop de jeugd zich deze winter
uitstekend vermaakt, op het ijs en in de sneeuw.
Opvallend was dat vooral de kleine meisjes bij-
zonder fanatiek waren en over het ijs scheurden.
Vooral de grotere meisjes hadden vooraf al de
slappe lach. Op deze manier is de gang er moeilijk
in te krijgen. Het was een leuke middag en alle
kinderen hadden een oranje ijsmuts van een bekend
soep- en worsten merk. Een prachtig gezicht de
blozende kopjes met een knal oranje muts. De
volgende jongens en meisjes vielen in de prijzen:

Groep 3 jongens:
1- Gosse Pieter Reidsma
2- Simon de Jong
3- Lars Mollinga

Groep 3 meisjes:
1- Femke de Jong
2- Rosalie Jansen
3- Iris de Witte

Groep 4 Jongens:
1- Danny Hoogeveen
2- Jasper Cambier
3- Robin Koornstra

Groep 4 meisjes:
1- Elske Feenstra
2- Hanna van der Gaast
3- Rowin Draaijer

Groep 5 jongens:
1- Roy Hoekstra
2- Meite de Witte
3- Simon Berends

Groep 6 jongens:
1- Martijn Koopmans
2- Renz van der Kooij
3- Mel Treub

Groep 6 meisjes:
1- Amber Boshardt
2- Esmee van der Sluis

3- Baukje Bosma

Groep 7 jongens:
1- Rik van der Gaast
2- Douwe de Vries
3- Sem Molendijk

Groep 7 en 8 meisjes:
1- Silke Bruinsma
2- Merel de Vries
3- Elise van Malsen 

Groep 8 jongens:
1-Bauke Jan Feenstra
2- Eelke Reinsma
3- Pier Folketsma

Cornwerd - Zaterdag 30 januari waren er pony-
wedstrijden in Franeker, hiervoor zadelde
Gerbrich Bosma en Yara de Vries hun ponies
Silvertsone en Speedy. Voor Gebrich een mooie
proef, beloont met 191 punten en goed voor een
2e prijs, Yara reed 182 punten bij elkaar.

Diezelfde dag kwamen in Koudum de paarden,
alleen Friezen, aan de start. Hierbij reed Lotte
Nefkens met Jara-Ytske F in de eerste proef 182
punten bij elkaar en de tweede proef 188 punten,
goed voor een 2e prijs.

De Waardruiters
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VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm 2006  13950,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007  13950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm  2006  13945,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007  13850,-

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm   2005  10695,-

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005  10800,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm 2004  9950,-

Nissan Almera Tino,navigatie,a/c,87dkm 2005  9950,-

Hyundai Getz 1.4i,a/c,5drs,trekh,36dkm 2007  8950,-

Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm 11-2003  7950,-

VW Passat Variant Tdi Sportline,   10-2003  7450,-

Citroen Picasso 1.8i,a/c-ecc,r-cd,93dkm 2002  6950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv    2000  4750,-

Grijs kenteken;

Citroen Berlingo 2.0Hdi,airco,trekh,r-cd 2004  4995,-

Verwacht! Opel Meriva 1.6i, hoge zit,63 dkm, bj 2004

Citroen Xsara Picasso
1.8i-16v,Plaisir,MPV,zilvermetallic,
radio-cd,airco-ecc,el.ramen
cpv+afst,bediening
93 dkm   bj 2002

Nu  6950,- 
uniGar Horjus

In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 
www.garagehorjus.nl

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken ingevolge artikel 3.8, lid 4 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2010 het bestemmings-
plan Bedrijventerrein De Papiermolen, Makkum gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad
besloten om geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro. Het (gewijzigde) vast-
gestelde plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 4 februari 2010 tot en met 17
maart 2010 in het gemeentehuis, afdeling VROM, tijdens openingstijden alsmede op maandag van
18.00 tot 20.00 uur, na telefonische afspraak, voor een ieder ter inzage. 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Papiermolen maakt de realisatie van het bedrijventerrein De
Papiermolen, direct ten zuiden van Makkum planologisch mogelijk. 
De wijzigingen betreffen de aanpassingen ten aanzien van de deels gegrond verklaarde zienswijzen
en betreffen de zones i.v.m. de milieucategorieën bedrijven en het toevoegen van een groenstrook aan
de west en zuidwestkant van het bedrijventerrein waarbinnen de volkstuinen en een plasdraslocatie
kunnen worden gerealiseerd.
De ambtshalve wijzigingen betreffen een gedeeltelijke verschuiving van de noordgrens van het
bestemmingsplan, het aanpassen van de bestemming water aan de zuidzijde van het plan, aanpassing
van de bestemming en het bouwvlak aan de westkant van het plan, wijzigingen van de plankaart ten
aanzien van het verplaatsen van de volkstuintjes en het aanleggen van een watervoorziening aan de
noordrand , splitsing van de bouwvlakken i.v.m ontsluiting, toevoeging van de bestemming water aan
de oostzijde van het plan en de aanpassing van de plangrens aan de noordoostkant van plangebied.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belang-
hebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 6.13
Algemene wet bestuursrecht  zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende
bovengenoemde termijn van zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 AE Den Haag beroep aantekenen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een
gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bedenkingen heeft ten aanzien van de wijzigingen die
bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.  Het indienen
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het
verzoek is beslist.

Witmarsum, 3 februari 2010

. .

. .

Agenda
maandag 1 februari
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15) 
19.30 uur Ledenvergadering EHBO 
afdeling Makkum

vrijdag 5 februari
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 6 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 10.00 uur 
optreden van het harmonieorkest uit Pingjum in
het restaurant, entree  2.-, incl. consumptie

Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15) 
19.45 uur Buurtver. Terra Nova gezinsbingo

Witmarsum – Gekroonde Roskam 20.00 uur
Toneelver. Surprise speelt de komische triller
‘Jo ha it rjocht om neat te sizzen’, na afloop
muziek van Sipke de Boer

dinsdag 9 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
kaartclub in het restaurant

NeVoBo
vrijdag 5 februari
20.15 uur 
Makkum B1 MB 1 - Stânfries (IJ) B2 MB 2
20.15 uur 
Makkum C1 MC 1 - Stânfries C3 MC 3
20.30 uur 
Makkum DS 1 - O.K.C. DS 1
21.30 uur 
Makkum 3 DS 3  - Sv De Wâlde 1 DS 1
21.30 uur 
Makkum 2 HS 2  - Oeverzwaluwen 3 HS 3

zaterdag 6 februari
geen opgave

”samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan”

Zing mee...
Samenzang van bekende geestelijke

liederen zondagavond 7 februari a.s.
in de grote zaal van ”Avondrust”

Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542126 / 231618

Sporthal

Voetbalprogramma
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Voorzichtig rijden op smal weggetje en toch in sloot

(foto: Sjoerd de Roos)
Makkum - Zaterdagmiddag rond 15.15 uur
raakte een auto in de sloot op de Engwierdrer-
laan in Makkum. De bestuurder raakte van de
weg de berm in, ondanks voorzichtig rijden, en
probeerde weer de weg op te sturen. Hierdoor

slipte de wagen dwars op de weg en gleed zó de
sloot in. Het echtpaar uit Nijemirdum kwam er
heelhuids uit, met droge voeten. De wagen is
later door Garage Speerstra uit Workum weer op
de weg getakeld

Sneek - Op maandagmiddag 1 maart as. om
14.00 uur start Thuishotel de cursus Actief leven
met fibromyalgie.  Deze cursus combineert een
op maat gemaakt bewegingsprogramma met een
theoretisch cursusdeel. Uit onderzoek blijkt dat
de klachten die fibromyalgie met zich meebrengen
sterk verbeteren door het gericht trainen van de
spieren. Dankzij de individuele begeleiding durven
cursisten ook weer te bewegen en beleven er
plezier aan! Tijdens het theoretische deel is er de
nieuwste informatie over fibromyalgie en er is
ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
en tips. Ook worden handvaten aangereikt om

door zelfmanagement op een andere manier met
de ziekte om te gaan. De cursus bestaat uit 24 x
sporten onder leiding van een fysiotherapeut en
het theoretische deel bestaat uit 8 bijeenkomsten
en 2 terugkombijeenkomsten. Fibromyalgie is
een vorm van reuma. Deze chronische ziekte
veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten
en gaat met grote vermoeidheid gepaard.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Actief leven met fibromyalgie

Vriendschapscursus 
Zin in vriendschap
Sneek - Op woensdag 10 maart as. start Thuishotel
deze unieke cursus, die in totaal 8 avonden duurt.
De cursus is bedoeld voor vrouwen boven 55 jaar
die actief aan de slag willen om bestaande vriend-
schappen te verdiepen of om meer vrienden te maken.
Want bij het ouder worden is er vaak meer tijd voor
vriendschappen en tegelijkertijd kan het zijn dat de
vriendenkring kleiner wordt. Tijdens deze cursus
gaat u aan de slag met de vele aspecten van vriend-
schap aan de slag, aspecten waar je normaal
gesproken niet zo bewust mee bezig bent. Bijvoor-
beeld: wat is vriendschap eigenlijk, waarom is vriend-
schap voor mij belangrijk, wat is mijn eigen zelf-
waardering als vriendin, hoe kan ik een vriendschap
actief opbouwen. Ook mannen kunnen zich opgeven
voor de vriendschapscursus, bij voldoende deelname
start er een groep die over mannenvriendschap gaat.
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met
Thuishotel: 0515 – 461234, of mailen naar:
info@thuishotel.nl.

Assertiviteit voor vrouwen
Sneek - Op donderdag 4 maart as. om 19.30 uur
start Thuishotel weer de cursus Assertiviteit voor
vrouwen. Vindt u het moeilijk om nee te zeggen?
Wordt u van veel verschillende dingen enthousiast
en zegt u om die reden (te) snel ja? Vindt u het lastig
om grenzen te verleggen en in sommige situaties
initiatieven te nemen? Bent u bang om onaardig
gevonden te worden en vermijdt u daarom het geven
van uw mening? Bent u een vrouw? Dan is de cursus
Assertiviteit voor vrouwen iets voor u! In 5 bijeen-
komsten en eventueel 5 vervolgbijeenkomsten krijgt
u informatie over en gaat u zelf actief aan de slag
met onderwerpen als: luisteren, aandacht voor je
gevoel, observeren en interpreteren, onderhande-
len, wensen uiten, nee zeggen, en complimenten
geven en ontvangen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland. Deze cursus is mede
mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente
Sneek.
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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

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

Gezichtsbehandelingen 
en

lichaamsbehandelingen

reeds vvanaf  25.00

www.leliehof.nl

Makkum - Ja, het mag zeker wel eens onder de
aandacht, dat onze school goed in de lift zit.
Door de inzet van onze directeur, het team en
ouders staat de voortgang nog steeds niet stil.
Begin dit schooljaar heeft directeur Aant Mulder
een subsidie toegekend gekregen voor onze
school. Deze subsidie “Boppeslach”  maakte het
voor onze school mogelijk om voor alle groepen
de nieuwste leesmethodes aan te schaffen die
uitstekend op elkaar aansluiten. Zoals iedereen
weet, is goed leren lezen belangrijk en komt het
bij ieder ander vak ook aan de orde. Het team zet
zich nu al voor het tweede schooljaar voor 100%
in om de gestelde doelen van onderwijsinspectie
te behalen. Ze zijn al goed op weg en wij
vertrouwen erop dat de gestelde doelen gehaald
gaan worden. Een goede prestatie van ieder
teamlid individueel, want deze extra aandachts-
punten en bijeenkomsten komen naast hun
gewone werkzaamheden. 

Onze ouders zitten ook niet stil. Begin dit
schooljaar bleek dat het speeltoestel op het plein
niet meer veilig was. Met behulp van handige
ouders is deze vakkundig verwijderd. Er bleef
een leeg schoolplein achter. De ouders van de
OR stelden een schoolpleincommissie aan en
die ging meteen van start. Er werd een boeken-

markt georganiseerd en oude schoolkaarten
gingen voor goede prijzen het internet op. De
kinderen dragen ook een steentje bij. Zij ver-
kochten zelfgemaakte kaarten en verzamelden
lege statiegeldflessen. We zijn dus op de goede
weg voor een nieuwe schoolpleininrichting,
maar hebben nog niet genoeg geld ingezameld
om het al te realiseren. Houdt u de Belboei goed
in de gaten, want er volgen binnenkort nog meer
inzamelingsacties. 

In deze tijd moet je website ook up to date zijn,
dus die is ook vernieuwd. Elke groep heeft zijn
eigen blok en elke 14 dagen is er een nieuwe
nieuwsbrief op te lezen. De nieuwsbrief wordt
ook per e-mail verspreid aan de ouders en wordt
zeer positief ontvangen. Kijkt u ook eens op
www.obsmakkum.nl  Iedereen die betrokken is
bij onze school doet dus zijn uiterste best om
een goede, gezellige en leerzame schoolom-
geving te creëren. Wij vonden al dat onze school
deze eigenschappen heeft, maar verbetering en
verandering is voor elke school goed. Wij, MR
ouders, willen dit goede nieuws verspreiden,
want wij zijn trots op de O.B.S. It Iepen Stee!

Annemiek Hoeksema, Hennie Beeker, 
Natasja Kanbier-Kamerbeek. 

Ingezonden
O.B.S. It Iepen Stee boekt goede vooruitgang

Arum -  Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetin-
gen tussen mensen. Onder de naam ‘Toplocaties
in actie’ benaderde het Fonds bestuurders en
gebruikers van dorpshuizen, buurthuizen en
andere ontmoetingsruimtes uit het hele land.
De vraag was: kom met een idee om van uw
ontmoetingsruimte een Toplocatie in Actie te
maken. Jeugdcentrum “de Raat” uit Arum deed
mee en ontvangt  31.420,= van het Oranje
Fonds om het Jeugdcentrum te kunnen verbouwen
en voor de aanschaf van licht en geluid en stoelen. 

Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met
vaste bezoekers, zoals de zangvereniging, de
biljartclub en de jongereninloop, te brainstormen
over wensen voor de accommodatie. De gewenste
investering moet leiden tot nieuwe activiteiten
of nieuwe bezoekers. Alleen ideeën die door de
ruime meerderheid van de gebruikers gewenst
waren, kwamen in aanmerking als inzending.
Uit het hele land kwamen ruim 250 ideeën naar
voren. Ook het Jeugdcentrum “de Raat” uit
Arum gaf aan de oproep gehoor. Zij stelden het
Oranje Fonds voor om het Jeugdcentrum “de
Raat” door middel van een nieuwe aanbouw/
uitbouw nog functioneler te maken.

Door de nieuwe aanbouw/uitbouw krijgt het
jeugdcentrum er 3 extra ruimtes bij. Daarnaast
zal het podium in het Jeugdcentrum worden ver-
groot. Door het vergroten van het podium krijgt
het Jongerentoneel Arum (JOTA) de kans om te
gaan oefenen in het Jeugdcentrum en ook om

daar in de toekomst (een) voorstelling(en) te
geven voor de jongeren. Ook is het dan mogelijk
om muziekbands in het Jeugdcentrum te laten
oefenen en te laten optreden. De aanschaf van
licht, geluid zullen de kwaliteit van voornoemde
optredens alleen maar ten goede komen. Ook de
knutselclub zal met deze uitbreiding een ruimte
krijgen om hun spullen te kunnen opbergen. Als
bestuur van het Jeugdcentrum zijn we ontzettend
blij dat het Oranjefonds ons deze mogelijkheid
biedt. Mede hierdoor kunnen we het Jeugdcetrum
“de Raat” nog functioneler maken. Het Oranje
Fonds versterkt de samenhang in de buurt en
investeert daarom in het kader van Toplocaties in
Actie maar liefst  3 miljoen in nieuwe ideeën
en wensen voor accommodaties in het hele land.
Sociale cohesie in de buurt is een van de belang-
rijkste pijlers onder het bestedingsbeleid van het
Oranje Fonds. 

Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale
fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het
ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die
een betrokken samenleving bevorderen in
Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen.
Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar
of vinden zij een nieuwe plaats in de samen-
leving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund
door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.
De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Jeugdcentrum “de Raat” ontvangt  31.420,=
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

Schaatskampioenschap Wûnseradiel in Kimswerd

(eigen foto)
* Donnie Broeren, Fedde Okkinga, Mark de Witte, Remco Dooper, Jeffrey Huitema, Jildou Hilarides

Kimswerd - Op woensdagmiddag 27 januari
werden in Kimswerd de kampioenschappen
gehouden voor de groepen 7 en 8 van alle basis-
scholen in de gemeente Wûnseradiel. De nacht
daarvoor vroor het nog dat het kraakte, maar
woensdagmiddag was de dooi al ingezet en waaide
er een gure zuidwesterwind over de baan met soms
natte sneeuw op de koop toe. Toch verschenen er
24 jongens en meisjes aan de start en werd er fel
om de prijzen gestreden. Door de winnaars werden
de bekers trots in ontvangst genomen. 

De prijzen werden gewonnen door :

Groep 7:
1e prijs Fedde Okkinga, Arum
2e prijs Mark de Witte Makkum
3e prijs Donnie Broeren, Arum

Groep 8:
1e prijs Jeffrey Huitema, Arum
2e prijs Jildou Hilarides, Arum
3e prijs Remco Dooper, Witmarsum

Oosterend - Afwezig waren afgelopen zaterdag
Els Yntema en Eva lantinga. Gelukkig hadden
we extra ondersteuning mee van Romine Jansen
en Fonny Smink. In de basis begonnen  Martine
Roorda, Romine Jansen, Vollie Oostenveld,
Susanne Helledoorn, Anke Kleiterp en Francis
Koornstra. Ylja van der Ent en Fonny Smink
begonnen op de bank. Met coach trainer
Bouwen Bouma. 

Normaal gesproken speelt Makkum altijd vliegend
tegen Covos zaterdag liep Makkum steeds achter
de feiten aan. De beiden spelverdedigers Romine
en Fonny Smink werden steeds prima af gewisseld.

De beide dames hebben prima hun plaatsje
schoon gehouden, toppie! Makkum startte matig,
maakte veel opslagfouten en ook de rallypass
werd niet goed bij het net gebracht. Zo nu en dan
werd er door aanvallers Susanne en Martine beste
klappen verkocht. De jongste spruit Anke wist
ook nog een killing blok te maken. De derde set
leek het als Makkum weer terug kwam, maar dit
mocht ook niet baten. De dames ging met 4-0
verlies weer de gladde wegen op naar Makkum. 

Hopelijk kunnen ze het vrijdag beter doen dan
moeten de dames om half negen weer in
Makkum spelen. 

Drama tegen Covos Oosterend, Makkum verliest met 4-0

Makkum - De federatie Wûnseradiel-Bolsward-
Workum organiseert op zaterdag 6 februari a.s.
een zaalkaatswedstrijd voor alle leden van de bij
de federatie aangesloten kaatsverenigingen in de
sporthal te Makkum. De welpen, pupillen en
schooljeugd beginnen om 10.00 uur, de senioren
heren en dames, jongens en meisjes starten om
ca. 13.00 uur. De wedstrijd van deze laatste

categorieën werd vorig jaar afgelast wegens te
weinig deelname. Wanneer er ook deze keer te
weinig deelname bij de senioren is zal deze
wedstrijd niet meer in het programma van de
federatie worden opgenomen. Opgave en inlich-
tingen over deze wedstrijd bij de secretaris van
de eigen vereniging.

Zaalkaatswedstrijd Federatie

Pingjum – Juliën Beersma ging zondag 31 januari
naar Sonnega om daar uit te komen in de klasse
Z2 met Nabuco. Hij reed een nette proef wat

hem de 2e prijs opleverde met 207 punten, goed
voor 1 winstpunt.

PSV De Halsbânruters
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Deze actie geldt tot 31 maart 2010

Damnieuws 
O.K.K. Makkum
Terkaple - Vorige week waren de dammers van
Makkum weer heel goed bezig. De bondswedstrijd
maandagavond in Terkaple werd overtuigend
gewonnen met 4–14.

De uitslagen:
O.Dijkstra  - B.Tilstra   1–1
G.v.d.Ley  - S.Tilstra    2–0
H.Brouwer   - G.Zijlstra  1–1
G.Hooisma   - H.van As    0–2
P.Brouwer   - A.v.Schaick 0–2
K.Bies      - G.Mensonides 0–2
F.Veldstra  - A.Wiersma   0–2
J.Postma    - C.Kooistra   0–2
K.Bakker    - Joh.Rinia   0–2

Vorige week dinsdagvond zijn we met vier man
naar Balk geweest voor de beker wedstrijd. Het
werd een spannende avond. Wie zou er door
mogen bekeren?

De uitslagen: 
S.Berkenpas  - B.Tilstra    2-0 
J.Hoekstra   - S.Tilstra     1-1
C.v.d.Goot   - G.Zijlstra   1-1
J.Folkertsma - A.v. Schaick  0-2

Gelijke stand dus. Maar omdat OKK een klas lager
speelt, mogen de Makkumers verder bekeren.
’t Zal nog spannend worden!

Het Fries Madrigaalkoor
Schraard - Vorig jaar besloten de componisten
Dirk Dekker uit Hieslum en Pieter Bakker tot de
oprichting van Het Fries Madirgaalkoor.
Inmiddels heeft het koor op vier donderdag-
avonden in het dorpshuis van Schraard onder
leiding van Dirk Dekker in een uitstekende sfeer
gerepeteerd. Vol goede moed wordt er gewerkt
aan repertoire voor concerten in mei en december
en aan een groot project met daarin de première
van een oratorium van Pieter Bakker in het voor-
jaar van 2011. 

De gedachte achter de oprichting van het koor is
het brengen van hedendaagse muziek in combi-
natie met oude muziek uit met name de
Renaissance. Onder andere door het verdwijnen
van het conservatorium uit Friesland in de jaren
negentig is er in deze provincie te weinig aan-
dacht voor zowel moderne muziek als historische
uitvoeringspraktijk. Speciaal voor dit koor zullen
het komende jaar werken worden gecomponeerd. 

Hoewel het koor op sterkte begint te komen, is
er nog steeds plaats voor zangers van alle stem-
typen. Iedereen die belangstelling heeft om te
komen zingen kan voor informatie contact
opnemen met Dirk Dekker per telefoon op
0515-579116 of 06-11012954 of per mail naar
f2hdirkdekker123@hetnet.nl.
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TE KKOOP

Cynthia Lenigestraat 13
MAKKUM

Prima onderhouden
hoekwoning 

met garage, berging 
en zonnige tuin.

Vraagprijs:
 180.000,00 k.k.

Colofon
Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Uit eigen regio
Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 23
februari exposeert Wietske Sietzema uit Makkum
een serie olieverfschilderijen. Zij schildert dieren,
mensen, voorwerpen, maar schildert ook in
opdracht. U kunt de schilderijen bezichtigen op de
begane grond. U bent van harte welkom.

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 20
april exposeert mevrouw M. Vos uit Wons een aantal
borduurwerken. Ze zijn te bezichtigen op de eerste
verdieping

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winter-
periode geopend op woensdag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

* Heeft u ook spullen voor de rommelmarkt van
“Actie kerkenwerk”op 8 mei a.s.? Een telefoontje
naar mevr. T.v.d.Heide, tel. 0515-232834 en het
wordt opgehaald of geregeld! 

* Ook in Wûnseradiel de werkloosheid langzaam
omhoog gaat. Het in 2009 van 4,1% naar 4,8%
gestegen is. Dit in verhouding tot andere gemeen-
ten nog niet hoog is, maar voor de mensen die het
betreft te hoog.

* De hoop is dat de seizoensarbeid het aantal weer
omlaag kan brengen. De meeste werklozen vallen
in de bouwsector. De sector recreatie/toerisme is
tevreden, wel hebben de mensen minder besteed.

Wist u dat...



Een gloednieuwe grote fauteuil (z.g. love chair),
wegens overcompleet  175.-, tel. 0517-531520

Kinderbedje 60*120 cm.; Kinderbedje 70*140
cm.; Borstkolf z.g.a.n., tel. 0515-232812

TV: Philips matchline breedbeeld TV 66 cm
wegens overcompleet  50,-, tel. 06-22474816

Een nauwelijks gebruikte (nieuwe) hometrainer
met verstelbaar stuur en zadel. Hij maakt nauwe-
lijks geluid en een monitor meet afstand, snel-
heid, hartslag, calorieën verbruik enz.  150.-,
tel. 0515-233700

Z.g.a.n. Winterbandenset 175/70-13 met licht-
metalen velgen 4-gats steek 10 cm ET 35 hoogte
band 85cm nu halve prijs  150,- tel. 06-12290207

Man voor al uw schilder-, saus en timmerwerk,
tel. 06-42444235

In de Lieuwkemastraat een blauw fleece baby-
handschoentje met eendjes erop. Af te halen op
Botterstraat 65, tel. 0515-233276

Gedrags- en gehoorzaamheidscursus voor honden
in Makkum. Start eind februari. Voor info bel
0515-231119 of kijk op www.hondencursus-
makkum.nl.

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 3 februari 2010

Zoekertje
TE KOOP

AANGEBODEN

Huishoudbeurs/RAI Amsterdam Musical Mamma Mia/Leeuwarden

Donderdag 18 februari 2010 Woensdag 21 april 2010
Incl. entree  31,00 p.p. Incl. entree  75,00 p.p.

Nog maar enkele kaarten 
beschikbaar!

Info:0515 - 23 22 22 info@taxivanderbles.nl
0514 - 52 30 74 info@koudumtours.nl

W W W . T A X I V A N D E R B L E S . N L
W W W . K O U D U M T O U R S . N L
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