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Makkum - Groot feest afgelopen zaterdag
in Ons Gebouw. Er waren heel veel
kinderen en ook een groot aantal ouders
die het feest mee kwamen vieren. Er was
van alles te doen en Ons Gebouw was
bijna te klein. De wachttijd voor het
beschilderen van de gezichtjes was lang.
Gelukkig kon iedereen aan de disco meedoen en de Diddle beurs was een groot
succes. Er mocht alleen geruild worden.
De beurs moest dicht blijven en dat lukte
uitstekend. Als je dan ook nog een fraaie
in elkaar gevouwen ballon mee mocht
nemen kon de middag niet meer stuk.
Ieder uur werd het rad van fortuin
gedraaid en ondertussen kon er ook nog
de sjoelbak geprobeerd worden. Het was
dus feest, wat is nu eigenlijk die Speel-otheek. Een grote groep vrijwilligers zit
twee keer per week bij de uitleen van

speelgoed. Wat voor speelgoed wordt er
dan uitgeleend. Dit kan van alles zijn van
poppenwagen tot de meest uitgebreide
spelen. Om speelgoed te lenen moet je
lid zijn dit kost tien euro per jaar. De
Speel-o-theek is te vinden in de bibliotheek en op woensdagmiddag en vrijdagavond open. Het is natuurlijk heel leuk
om een lidmaatschap te krijgen. Hebt u er
wel eens aan gedacht om u kleinkind een
abonnement te geven voor de verjaardag
of Sinterklaas. In de twintig jaar die de
Speel-o-theek nu in Makkum draait is
gebleken dat het in een behoefte voorziet
en een voordeel is, je leent het speelgoed
en bevalt het uitstekend kun je het daarna
voor je kind kopen. Voor informatie kunt
u terecht op openingstijden in de bibliotheek of bij Willeke de Vries of Marjan
Werkhoven.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

2.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

maandag en dinsdag gesloten
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 12 februari

Het was een strijdbaar leven,
voor man en kinderen alles gegeven.
Te snel weg uit dit aardse bestaan,
eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan.

Van Doniakerk 9.30 uur
(v/h Herv. Kerk) ds. W. Oosterwal, Harlingen
R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pastoor J.v.d.Wal, pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel

Met veel verdriet laten we u weten dat, voorzien van het Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame mama en oma

Willy van der Werf-Krijnsen

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

In de leeftijd van bijna 68 jaar.
Makkum: Jan van der Werf
Sliedrecht: Lia en Carsten
Joyce
Reyan
Nick
Jaro in herinnering

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Sexbierum: Elvira en Hoot
Stefanie
Krista

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11 uur en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
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
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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Makkum: Gerwin en Fenny
Jeffry
Karen
Makkum, Tichelwerk 4, 8754 CB
4 februari 2006
De gezongen uitvaart zal worden gehouden op donderdag 9 februari om 11.15 uur in de
St. Martinuskerk, Kerkstraat 10 te Makkum.
Vanaf 10.45 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.
De crematieplechtigheid zal om 14.00 uur in familiekring plaatsvinden in aula 1 van het crematorium
te Goutum.
Wanneer u geen rouwbrief hebt ontvangen, dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.
Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze
schoonzuster en tante

Willie Krijnsen
echtgenote van Jan van der Werf
Graddy en Trees
Willy en Truus
Bernard en Mary
Lien en Jaap
Neven en nichten
Makkum, 4 februari 2006

Na een tijd van ziek zijn is toch nog onverwachts
overleden onze buurvrouw en vriendin

Willy
van der Werf-Krijnsen

Toch nog plotseling is onze lieve buurvrouw

Willy
overleden.
Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Jaap en Roelie
Makkum, 4 februari 2006

Helaas moesten wij afscheid nemen van onze
gewaardeerde collega

Willy
van der Werf-Krijnsen
Zij was een enthousiast vrijwilligster op de Aldfaers
Erf Route. Zij was vriendelijk, collegiaal, behulpzaam en wij zullen haar dan ook erg missen.

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Wij wensen haar man en kinderen heel veel
sterkte toe.

Gatze en Froukje Smid

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
van de Stichting Aldfaers Erf Route
Allingawier.

Makkum, 4 februari 2006
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Familieberichten
Groot is jullie verdriet
Verzachten kunnen wij het niet
Toch hopen wij jullie te kunnen steunen
in deze moeilijke tijd.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG 13-02

DONDERDAG 9- T/M ZATERDAG 11-02

VLUG KLAAR

Veel te vroeg moeten onze vrienden hun moeder
missen

5 HALEN / 4 BETALEN

Willy van der Werf

DINSDAG 14-02
VERSE WORST

SCHAATSBURGER
5 HALEN / 4 BETALEN
+ gratis fleece sjaal

Wij wensen Gerwin, Fenny, Jeffry en Karen
en verdere familie veel sterkte toe.

500 gram

500 gram

500 gram

€ 2.50

RUNDER VERSE WORST

Antoine en Alie
Ulbe en Jenny
Jacob en Elisabeth
Tom en Harmina
en kinderen

KIPFILET

VARKENS VERSE WORST

ITALIAANSE CORDON BLUE

€ 2.75

met verloting Rodelslee

BRETONSE VERSE WORST
500 gram

€ 2.75

MAANDAG 13- T/M ZATERDAG 18-02
BOEREN ACHTERHAM

WOENSDAG 15-02

Wij ontvingen het droeve bericht van het
overlijden van

Willy van der Werf

€ 4.15

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

€ 1.39

+ gratis 10 FreshPoints
PARMA of COBURGERHAM
100 gram

€ 1.99

+ gratis 10 FreshPoints

Wij wensen de familie veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
Freddie, Sandra
Lisa & Patrick

Het gemis en de leegte blijven
We moeten verder met de vele mooie herinneringen
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven, voor de kaarten, bloemen en hulp na het
overlijden van mijn lieve man en pa en pake

Sietse Folkert de Jong
Het heeft ons erg goed gedaan.
Harmke de Jong-Koster
Wabe en Simone
en kleinkinderen
Makkum, februari 2006

Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.29
Ontbijtspek, 100 gram..................................................nu 0.99
Conference Peren, 1 kilo..............................................nu 1.19
Yogho-Yogho Aarbei, 1 literpak........................................0.69
Sandwich Spread, potje 300 gram.....................................1.29

Mede namens mijn man wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor alle bloemen en kaarten die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis te Sneek en bij mijn thuiskomst.
Het doet ons goed zoveel warmte van iedereen
te ontvangen.
H. Laaij-v.d.Nol
Makkum, februari 2006

telefoon 0515-231488 of 232547

4.99
Top Q Keukenrol, pak à 2 stuks........................................0.89
Omo Hoofdwas, 1,41 kg..........................................7.89

Almhof Roeryoghurt, diverse smaken
beker 500 gram 0.79
Aanbiedingen geldig van do. 9/2 t.e.m. wo. 15/2
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Varen langs de Egyptische kust (3)
door Eeltje en Marijke Kuperus

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
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 . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Dan komen we in Sharm el Sheik afgezien
van de vervelende bureaucratie een geweldige
ontvangst met een delegatie hoge pieten en
een zang/dans groep die ons allemaal mee
krijgen in een soort polonaise. We liggen hier
aan een kade stroom kastjes voor jachten hebben
ze hier nog nooit van gehoord we krijgen een
aansluiting per 4 boten die met draadjes aan
elkaar worden gezet gevolg geregeld kortsluiting
en zelfs een fransman die een behoorlijke lel
stroom door zijn barst krijgt kan hier allemaal.
Hier gaten houdt hebben we achter ons schip
constant een soldaat zitten die alles goed in de
Sharm el Sheik is wel toeristisch maar ook
typisch Egyptisch we konden hier goed
inkopen doen bij een soort van groothandel en
alles werd dan ook aan boord afgeleverd we
konden hier zelfs Frico kaas kopen lekker
smullen dus. Toen kwam de dag dat we door
de straat van Tiran gingen we vertrokken met
de hele groep mooi weer windkrachtje 3 maar
dit veranderde binnen een uur we hoorden de
franse boten die vooruit zeilden al op de marifoon
roepen dat er golven van 4 meter in de straat
van Tiran stonden wij hadden zoiets ach die
fransen overdrijven meestal de straat van
Tiran is een vernauwing in de rode zee tussen
Egypte en Soedi Arabia, nou de Fransen hadden
niks te veel gezegd windkracht 7 op de kop en
golven niet te geloven maar gelukkig konden
we motor zeilend goede slagen maken en de
escape hield zich prima er vloog wel van alles
door de kajuit want we kregen beste klappen.
Ik zag nog in een hele hoge golf een groep
dolfijnen van de golf af surfen het leek wel
een schoolklas die op schoolreisje waren zo’n
plezier hadden ze. Zo kwamen we in de baai
van Dahab aan toen hoorden we ook van
andere jachten dat er best wel schade was
zeilen gescheurd,schoten en vallen geknapt

sommigen hadden alles nat binnenin en nog
langniet iedereen was binnen. s,avonds om
10 uur hoorden we een Duits jacht die motor
pech kreeg en bijna op een rif terecht kwam
grande paniek dus we hebben een motorboot
bij de groep en deze is super snel uitgevaren
met extra bemanning om dit jacht te redden
wat goed is gelukt. Op deze anker plek hebben
we twee dagen verwaaid gelegen de tweede
dag zakte de wind tegen de avond iets in zodat
we om 5 uur vertrokken richting Jordanië
waar we de volgende dag een receptie hadden.
Het waaide nog stevig en alles tegenwind we
hebben wat slagen moeten maken die nacht en
s,nachts om een uur of vijf zakte de wind
helemaal weg dus motor weer aan totdat ik
een raar geluid hoorde Eeltje de motorruimte
in roept hij terug heb je kauwgum, we maken
water nou dat was eventjes schrikken wat
bleek er was iets van de motor afgeschoten en
hierdoor zogen we water in het motorruim
maar de kauwgum deed wonderen en na een
uurtje handpompen was het water weer weg.
We kwamen ‘s morgens 11 uur in Talabay
Marina vlak bij Aqaba aan waar we een
geweldig ontvangst kregen de haven werd
deze dag geopend en wij waren de eerste
gasten gratis liggen, receptie ,diner en een
uitje met een Guellit(houten zeilschip) we
waren allemaal behoorlijk moe maar na zo,n
ontvangst is dat gauw vergeten. Eeltje kreeg
het hier druk met laswerk want veel boten
hadden met die harde wind spullen kapot
gevaren en we zijn de enige boot met
lasapparaat. Zo zijn jullie weer een beetje op
de hoogte van onze belevenissen jullie
kunnen ook de website volgen dit is
www.vascodagamarally.nl
Groetjes Eeltje en Marijke a/b Escape
famkuperus@hotmail.com

www.belboei.nl

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
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 Foe Yong Hai
z Kipfilet in Sojabonensaus
z Miniloepmpia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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JA N Z I J P
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Turbana bananan
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie verse prei
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Makkum Noord staat op springen
Witmarsum - Tijdens de commissie vergadering
van de gemeente Wûnseradiel werd duidelijk
dat Matser die het plan Makkum Noord zou
gaan ontwikkelen niet waar kan maken wat
men beloofd heeft. Matser heeft een financieel
dilemma en kan dat voorlopig niet oplossen.
Men wil nu afspraken maken over de realisatie
en die ziet er anders uit dan de afspraak is.
Matser wil starten met het bouwen vanaf de
landzijde. De afspraak was dat eerst de waterkant gerealiseerd zou worden. Deze fasering
is voor de gemeente niet acceptabel. Nog deze
week zal er een gesprek met de mensen van
Matser en de gemeente plaats vinden en met
het voorstel wat er nu ligt gaat de gemeente

niet accoord en zou het hele plan afgeblazen
moeten worden. Als Matser onder druk gezet
wordt zijn de gevolgen op dit moment niet te
overzien. Wordt het een juridisch of financieel
getouw trek. Beiden gaan geld kosten. Er is
overeengekomen, met het tekenen van het
contract, dat de gemeente 300.000 euro moet
betalen als zij de plannen stop zetten. Bij een
juridisch gevecht kunnen de kosten alleen
maar hoger worden. Het lijkt er op dat het
altijd geld gaat kosten. Wethouder Boersma
wil tot helderheid komen voor de verkiezingen
van 7 maart en dat gaf bij enkele raadsleden
toch een vreemd gevoel. Als er meer te melden
is komen we hier volgende week op terug.

Zoete mandarijnen
30 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s
nieuwe oogst aardappels
deze week 20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Raad Wûnseradiel:Geld voor noodopvang
Vluchtelingenzorg
Witmarsum - De raad van Wûnseradiel heeft
weer geld beschikbaar gesteld voor de noodopvang van Vluchtelingenzorg. Dit ging niet
zonder slag of stoot. Het werd nog even een
heftige discussie tussen CDA en D66. Het
CDA vindt dat het geen gemeentelijke taak is
om geld beschikbaar te stellen en besloot
daarom tegen te stemmen. Tjeerd Lutgendorff
van D66 kwam naar aanleiding van het
bezoek van hun joodse onderduiker aan zijn
moeder tot een vergelijk met de hulp aan
joden in de tweede wereldoorlog. De intentie
van Tjeerd zijn betoog werd dan ook niet
goed begrepen door enkelen. Hij had met
Joop Vleeshouwer over het probleem met de
asielzoekers gesproken en daarmee kwam hij

tot de uitspraak, het lijken wel onderduik
adressen. Uiteindelijk stemden alle andere
partijen wel in met het beschikbaar stellen van
geld, maar velen zijn van mening dat het goed
is dat er nu een proefproces van de Fryske
gemeenten tegen het asielzoekers beleid
komt. Met het beschikbaar stellen van de
rapporten van de mensen die in Witmarsum
verblijven is het ook voor de VVD duidelijker
geworden wat er speelt. Zoals het nu staat zullen
waarschijnlijk twee gezinnen binnenkort een
vergunning krijgen. Ondertussen wordt er nog
druk gezocht om een onderkomen voor de 60
bewoners van Witmarsum te vinden omdat in
maart de opvang gesloten wordt, omdat het
pand verkocht is.

Algemene Plaatselijke Verordening is vereenvoudigd
Witmarsum - Er zal een nieuwe APV komen,
de gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd
met de wijzigingen.Er waren verschillende
amendementen. Het rookverbod in bossen en
natuurgebieden haalde het niet omdat men
van mening is dat de gemeente geen gebieden
heeft die hiervoor in aanmerking komen. Wel
was het uitlaten van honden een hot item. De
VVD kwam met een voorstel om de honden
ook in de buitengebieden aangelijnd te houden.

In de uitwerpselen van honden komen parasieten
voor die bij koeien een ziekte brengen die
slecht is voor het werpen van kalveren. Het
werd een hele honden stront theorie die gehouden
werd en uiteindelijk was men het er over eens
dat in buitengebieden honden niet zomaar de
natuur ingestuurd mogen worden, maar dat ze
onder appèl uitgelaten moeten worden om de
koeien te beschermen tegen de ziekte die
honden uitwerpselen kunnen veroorzaken.

APV uithangborden kabels en markiezen
Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: webworks@makkum.nl

Witmarsum - De winkeliers en bedrijven in de
gemeente Wûnseradiel zijn door het oog van de
naald gekropen met het vast stellen van het
nieuwe APV. De hoogte van allerlei obstakels is
nu 2,20m boven de weg en dat zou volgens de
VVD 2,50 moeten worden. Misschien heeft
men bij de VVD naar de lengte van de nieuwe

lijsttrekker gekeken. Ze kwamen met een voorstel maar hadden alleen gekeken naar het buiten
gebied en niet gelet op de hoogte van allerlei
overhangende zaken in de dorpen. Hiermee
werd het voorstel voor het buiten gebied aangenomen en bleven de markiezen uithangborden
etc. in de dorpen buiten schot.
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Familieberichten
Geboren op 24 januari 2006

Martje Stephanie Charlotte
dochter van Hans en Mirjam
Langenhuysen - Davidson

Soms valt er
een klein engeltje op aarde
zo schitterend, zo zuiver
en zo klein
Soms valt er
een klein engeltje op aarde
wat prachtig, dat het hier
bij ons mocht zijn
Tankber en bliid binne wy mei de
berte fan ús famke en suske

Marije
29 jannewaris 2006
Ulco en Tineke Tjeerdema-Meijer
Tjitske
Hollingerlaan 2a,
8753 JA Koarnwert
Till. 0515 - 231627

Agenda
zaterdag 11 februari
Gaast - Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
Klaverjassen
Ons Gebouw 19.45 uur
Buurtver. Terra Nova, Gezinsbingo

zondag 12 februari
Workum - de “Klameare” Open Dienst
spreker Roelof Ham, thema “Leven of
geleefd worden?” m.m .v. de “Bethelband”.

dinsdag 14 februari
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
CDA Wûnseradiel openbare themadiscussie
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
zie ook persartikel van vorige week

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
Ren Scenic 1.6-16v
Expression-sport
A/c-ecc,radio-cd
Lm velgen,mistl.voor
Trekhaak,cpv+afstbed
88 dkm bj 2002

Citroen C3 1.4I
Ambiance,5drs,airco
Blauwmet,radio-cd
Mistl.voor,trekhaak
Cpv+afstbed,el.rmn
59dkm bj 2002

€ 14.400,-

€ 11.900,-

Kwaliteit occasions, de beste garantie!!
BENZINE
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Peugeot 307 Break Hdi,zilver,airco-ecc,el.rmn,110dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part
Suzuki Swift 1.0 GL,3drs,blauw,keurige auto met apk
Opel astra station 1.6i,blauwmet,stuurbekr,apk
AUTOMAAT
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco

2003
2003
2002

€
€
€

16.400,14.900,14.650,-

2002
2003
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2001
2000
1999
1998
1994
1995

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.400,13.400,13.650,12.900,12.900,11.900,11.200,10.900,7.900,7.400,5.750,4.250,1.750,1.750,-

2001

€

13.250,-

Let op! Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.
In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318
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Weet u nog hoe en wanneer
u zonder woorden kunt zeggen

Nieuw werk van Claudy Jongstra bij Koninklijke
Tichelaar Makkum

IK HOU VAN JOU!
Natuurlijk!

Dinsdag 14 februari
met een Valentijnsbloemetje
Laat bloemen uw tolk zijn!

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Van 11 februari tot en met 17 april
2006 zal in de Craftstore van Koninklijke
Tichelaar Makkum nieuw werk geëxposeerd
worden van Claudy Jongstra. Na haar succesvolle tentoonstelling bij de prestigieuze galerie
Moss in New York onder de noemer “Never
Felt Before”, zal in Makkum de Europese
primeur plaatsvinden. Tevens wordt nieuw
werk getoond met daarin toegepast een 17eeeuwse knooptechnieken en zal de onlangs
verschenen monografie “Matter and Meaning”
in Makkum gepresenteerd worden.
Claudy Jongstra (1963) is bekend vanwege
haar unieke vilten stoffen. Onder de naam
“Not Tom, Dick & Harry” start Jongstra in
1996 met de productie van kleding, kussens,
vloer- en wandkleden. Vaak werkt ze samen
met andere ontwerpers zoals Hella Jongerius,
Maarten Baas en Alexander van der Slobbe.
In 2003 krijgt Jongstra opdracht om het
Catshuis in te richten. Hierna volgen meer
grote interieur projecten waaronder opdrachten
voor het Lloyd Hotel in Amsterdam, de
Kunsthal in Rotterdam en penthouses in Las
Vegas. Steeds vaker worden haar stoffen toegepast in een architectonische omgeving.
Onlangs werkt haar werk onderscheiden met
de Amsterdamprijs voor de kunsten 2005 en
met de Vredeman de Vries prijs.
Claudy Jongstra beheert haar eigen kudde
Drentse heideschapen, vermaard om hun
lange haar. Door middel van een geheim
procédé wrijft Jongstra de wol tot vilt. Kleur
en decoratie wordt aangebracht met natuur-

lijke pigmenten. Naast de wol van haar eigen
schapen wordt regelmatig haar gebruikt van
geiten, kamelen en zelfs yaks. De behandeling
van deze materialen worden in recepten vastgelegd. Elke lap stof heeft een eigen, geheime
receptuur. Niemand mag weten hoe de producten
precies tot stand komen.
Koninklijke Tichelaar Makkum wil door
middel van twee exposities per jaar aandacht
vragen voor het ambacht in Nederland. Als
oudste bedrijf in Nederland (1572) maakt
Tichelaar zich hard voor Nederlandse kunstnijverheid. Steeds vaker wordt de productie
van goederen uitbesteed aan het buitenland.
Hierdoor verdwijnt langzaam het ambacht uit
Nederland. Nederlands glas, textiel, tin en
aardewerk wordt steeds zeldzamer. Om deze
verschraling tegen te gaan en de bijzondere
technieken te behouden wil Koninklijke
Tichelaar Makkum een podium zijn om dit te
behoeden. Of zoals Claudy Jongstra zegt:
“Stel je voor dat er straks niemand meer is die
achter een spinnewiel kan zitten. Vreselijk,
toch?”.
Koninklijke Tichelaar Makkum geniet nationaal
en internationaal grote bekendheid vanwege
zijn uitgebreide assortiment tegels en aardewerk,
zowel traditioneel als hedendaags. Als onderdeel van het Nederlands erfgoed kiezen zij
ervoor om alles met de hand in Nederland te
maken. Het bedrijf is de enige overgebleven
fabrikant van oorspronkelijk Delfts aardewerk, waarbij Friese zeeklei en tinglazuur de
basisingrediënten zijn.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
“Makkum op de TV met de afslag bel”
ere te herstellen. Het terugplaatsen van de bel
wilden wij dit voorjaar organiseren, tegelijk
met de verbouwing van de Hoofdwacht, die
op dit moment wordt uitgevoerd.

Makkum - “De afslag bel” van Makkum
heeft zijn oorsprong in het afslaggebouw aan
de sluis en is, toen het nieuwe afslaggebouw
in gebruik werd genomen, meeverhuisd. Vele
Makkumers missen nog steeds het geluid van
de bel, waarmee indertijd werd aangegeven,
dat de afslag van de gevangen vis, begon. Op
initiatief van de Stichting Visserijdagen
Makkum werd er lang onderhandeld met de
gemeente, die uiteindelijk “het gemis” erkende
en instemde met het plan, om de bel weer op
zijn oude plaats, de huidige Hoofdwacht, in

Totaal verbaasd waren wij dan ook dat in de
laatste dagen van 2005 “onze” bel spoorloos
verdween. Blij waren wij met het gegeven,
dat onze burgermeester donderdag 26 januari
j.l. in het nieuws van Omrop Fryslân, ‘de
verdwijning’ bekendmaakte. Wij hopen dan
ook dat wij door de huidige ‘bezitters’ op de
hoogte worden gebracht van de plaats, waar
de bel zich bevindt, zodat wij hem, zoals de
bedoeling was, kunnen overhandigen aan de
bestuurder van de hoofdwacht!!!
En het laatste goede nieuws: het lijkt erop, dat
wij op korte termijn op de hoogte worden
gebracht over de plaats, waar we de bel/klok
kunnen terug vinden.
Kijkt u voor recente ontwikkelingen/nieuwsberichten regelmatig op onze website:
www.visserijdagen-makkum.nl

Nieuw veilig binnenspeeltoestel voor peuterspeelzaal
“Lyts Begjin”
Arum - De peuterspeelzaal “Lyts Begjin” in
Arum heeft van het Oranje Fonds een bedrag
van 2500 euro toegekend gekregen. Dit
bedrag gaan we gebruiken voor de aanschaf
van een nieuw en vooral veilig binnenspeeltoestel. Het nieuwe binnenspeeltoestel heeft
ook een glijbaan erbij. De peuterspeelzaal is
natuurlijk erg blij met deze financiële bijdrage
en wil het Oranje Fonds hiervoor erg bedanken!!
Dankzij deze financiële steun kunnen we een
nieuw binnenspeeltoestel aanschaffen dat
voldoet aan de nieuwste kwaliteits- en veiligheidseisen. ‘Het Oranje Fonds is het grootste,
nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar
keert het ongeveer 15 miljoen euro uit aan
organisaties en projecten in Nederland en op
de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor

bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie,
participatie, integratie en sociale veiligheid en
vermindert sociale uitsluiting. Ronald van der
Giessen, directeur: “Het Oranje Fonds wil
graag op een duurzame manier de sociale kant
van de samenleving stimuleren. Onze bijdrage
aan dit bijzondere project is daarvan een uitwerking. We verwachten dat, mede door onze
steun, dit project succesvol zal zijn en de
lokale samenwerking leefbaarder maakt.” De
woordvoerder bij het Oranje Fonds is
mevrouw Jonne Boesjes. Het is de bedoeling
dat het nieuwe binnenspeeltoestel nog voor de
zomervakantie geplaatst wordt zodat de
peuters er met veel plezier op kunnen spelen.
Peuters, leidsters en bestuur van de peuterspeelzaal Lyts Begjin.

Kazemattenmuseum op zoek naar foto’s 40-45
Kornwerderzand - Ter gelegenheid van de
uitgave van het boek “Blitzkrieg! Halte
Kornwerderzand”, begin april van dit jaar, zal
er in het museum een expositie worden ingericht van foto’s die betrekking hebben op de
inhoud van dit boek. Het betreft met name
onderwerpen als: de mobilisatie, de opmars
van het Duitse leger in Friesland, periode
1940-1945 en de bevrijding. Het museum
beschikt zelf over een aantal bruikbare foto’s,

maar ongetwijfeld schuilen er in oude fotoalbums nog exemplaren die nooit in het openbaar zijn getoond. Hiernaar is het museum op
zoek en verzoekt dan ook bezitters van dit
soort opnamen, deze tijdelijk ter beschikking
van het Kazemattenmuseum te stellen.
Hierover kan contact worden opgenomen met
telefoonnummer 0515-542565 of
Per e-mail met 1985kwz@uwnet.nl

Open dienst
Zondagochtend 12 februari 2006
om 9.30 uur in
de “Klameare” Skil 6a, Workum
Spreker: Roelof Ham
Thema:
“Leven of geleefd worden?”
Drama
Zingen met de “Bethelband”
Koffie na de dienst
Er is kindercrèche
Iedereen is hartelijk welkom
Baptistengemeente Workum Makkum
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

3 gangen keuzemenu februari
Voorgerechten:
Vitello Tonato
Fricandeau met tonijnmayonaise
of
Kerriesoep met reepjes kip
of
Salade Calamaris
Hoofdgerechten:
Cordon Blue Stroganoff
of
Viscombinatie
met snoekbaars en zeeduivelfilet
of
2 Hertenbiefstukjes
met gebakken champignons
Nagerechten:
Rumbavarois
of
Vanille-ijs met advocaat
of
Drieluik van ijs met marsepijn

€ 18.50
Tot ziens bij
Sietze, Silvia en Koert

* Fryslân

* Team 1

Wijkagent J. van Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Eigen hiemside FNP Wûnseradiel yn de loft
Wûnseradiel -In politike partij kin tsjintwurdich
net mear sûnder eigen hiemside op it
Ynternet. Ynternet is fierwei de bêste manier
om de efterban goed op de hichte hâlden mei
aktuele saken. Kranten, parseberjochten, neat
wurket sa fluch as it WWW en boppedat is it
yn ferhâlding goedkeap. Hoewol’t der al langer plannen bestiene, is mei de ferkiezings yn
it sicht even goed trochpakt. Der is in eigen
URL risservearre (fnp-wunseradiel.nl). Liskje
Flapper is beneamd ta webmaster(ske) en der is
kontakt opnommen mei minsken yn de FNP,
dy’t kennis fan saken hawwe. In tal frijwilligers
is oan de slach gien. It definitive ûntwerp
waard basearre op de tige dúdlike hiemside
fan de ôfdieling Dantumadiel en alle beskikbere
skriftlike ynformaasje waard selektearre op
geskiktens foar de hiemside. De ôfdieling
woe de nije hiemside noch foar de ferkiezings
yn ‘e loft hawwe en dat is krekt slagge.
De hiemside is taspitst op in pear punten:
1. Ynformaasje oer de FNP sa aktueel mooglik
bekend meitsje fia ynternet.
2. In simpele en oersichtlike yndieling.
3. It moat foar elkenien maklik te lêzen wêze:
grutte letters mei dúdlike skermen.
4. Ynearsten net te folle toeters en bellen en
technyske stunts. It giet om de ynhâldlike ynformaasje en dy moat flot op it skerm ferskine.

Fia de earste, sintrale hiemside kin daalk
trochklikt wurde nei in tal siden dêr’t de feitlike ynformaasje op stiet.
1. De wichtichste side mei it aktuele nijs út de
gemeenteried fan Wûnseradiel
2. In side mei oar aktueel nijs út de gemeente
en oer de FNP Wûnseradiel sels.
3. Op dizze side is ynformaasje te finen oer de
Fryske, Nederlânske en Europeeske polityk.
4. De Nederlandse pagina, waaraan alle
nederlandstalige artikels zijn gekoppeld.
5. In side mei ynformaasje oer de FNPôfdieling sels: riedslid, bestjoersleden,
ferkiezingsútslaggen ensfh.
6. It gemeenteprogram 2006 - 2010 en
7. In side mei adressen foar it opnimmen fan
kontakt, lid wurden, skeakels ensfh.
Wy hoopje, dat wy op dizze manier in soad
kiezers better op de hichte hâlde kinne fan ús
stânpunten en dat hja har miening makliker
oan ús trochjaan sille. Opmerkings oer de
hiemside sels kinne trochjûn wurde oan webmaster liskjeflapper@hetnet.nl
Foar mear ynformaasje oer dit parseberjocht
kin kontakt opnommen wurde mei Maaike
van Dyk- van der Gaast, foarsitter FNP
Wûnseradiel, till. (0515) 231315

‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty International
Mensenrechtenorg. Amnesty International
houdt dit jaar voor de vierde keer een landelijke
collecte. Deze zal plaatsvinden van 12 februari
tot en met 18 februari 2006. Na twee succesvolle beginjaren, waarbij in 2005 vele vrijwilligers langs de deur gingen in zo’n 387
gemeenten en bijna €1 miljoen werd opgehaald, zullen zo’n 15.600 collectanten dit jaar
steun gaan vragen voor het werk van
Amnesty. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’
wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet
in alle landen vanzelfsprekend is en dat er
geld nodig is om de vrijheid van mensen te
waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating
van gewetensgevangenen, eerlijke processen
voor alle politieke gevangenen, afschaffing

van de doodstraf en beëindiging van marteling,
politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook
vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht
waar Amnesty voor strijdt.
Achtergronden mensenrechten
Schendingen van mensenrechten vinden nog
steeds wereldwijd plaats. In meer dan 110
landen worden gevangenen gemarteld. Ook
kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke
vormen van geweld en mishandeling.
Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke
processen. Nog steeds worden mensen ter dood
veroordeeld (in 67 landen) en daadwerkelijk
geëxecuteerd (1526 mensen in 31 landen) en
in 56 landen kun je vanwege een afwijkende
mening in de gevangenis belanden.

‘Het hoogste lied’ thema snertpreek in de
Doopsgezinde kerk
Makkum - De snertpreek in de Doopsgezinde
kerk in Makkum is zo langzamerhand een
‘must’ geworden. Voordat de dagen echt gaan
lengen is de kerk op een zaterdagmiddag in
februari open en vieren we ‘anders’. Dit jaar
is het thema: ‘Het hoogste lied’. Bij zo’n
thema kan het niet anders dan dat er veel
wordt gezongen. We doen dat samen met het

korps Hallelujah onder de bezielende leiding
van Nynke Jaarsma. Het zingen wordt afgewisseld met gedichten en teksten met een
muzikale inslag.
De snertpreek is dit jaar op zaterdag 11 februari.
We beginnen om 17.00 uur en na afloop is er
-uiteraard- snert met roggebrood en spek.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Lokale politiek in
Wûnseradiel, Littenseradiel
en Bolsward
Bolsward - Onder dit motto was er afgelopen
week een openbare VVD bijeenkomst in
Hotel de Wijnberg in Bolsward. Sprekers
waren de VVD lijsttrekkers in de gemeenten
Wûnseradiel, Littenseradiel en Bolsward.
Pieter Hofstra was vanwege het
Afghanistan debat verhinderd. Tine Bijstra,
VVD fractievoorzitter in Provinciale
Staten, was een uitstekende vervanger.

Boot Holland
standnummer 300

V
B
T

Meld je nu aan en krijg je RIJBEWIJS GRATIS
WIJ GEVEN AL RIJLES VOOR E achter B (aanhangwagenrijbewijs)
De eerste 5 aanmeldingen voor E achter B ontvangen een leuke verrassing
Mogelijkheid voor examengarantie. Vraag naar de voorwaarden
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van rijangst en rijexamenangst
Ook voor een geslaagde spoedopleiding
De bij de BOVAG aangesloten rijschool maakt het VERSCHIL!!!
Doniastraat 28 z 8754 EK MAKKUM z Tel.: 0515-232302 z e-mail: info@berttamboer.nl z www.berttamboer.nl

Voor Wûnseradiel gaf Hielke van der Gaast
in zijn visie voor de komende vier jaar aan
dat de bestuurskracht van de gemeenten
minder sterk wordt. De samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten, in
diverse samenstellingen, lijkt positief maar
ondermijnt de democratische controle en
maakt de besluitvorming stroperig. Hielke
van der Gaast vindt het besluit om het landbouw-museum te verplaatsen naar het
gebouw van het Fryske Gea in Earnewâld
een slechte zaak en een gemiste kans voor
Wûnseradiel. Het was veel beter geweest
om aansluiting te zoeken bij de Ald-faerserf
route.
Tine Bijstra ging in discussie met de vele
aanwezigen over het Streekplan Fryslân dat
nu in de inspraakprocedure is. In haar visie
moet er veel soepeler worden omgesprongen
met de woningcontingenten. Wat haar
betreft kan, naar Overijssels voorbeeld, de
hele contingentering wel losgelaten worden.
Gemeenten die met goede plannen komen,
krijgen toestemming te bouwen ongeacht
de hoeveelheid woningen. Over de
bedrijfsterreinen langs de A7 was haar
mening dat Drachten en Heerenveen-Joure
sterk gestimuleerd worden, maar dat Sneek
en Bolsward-Wûnseradiel beperkingen
krijgen in het Streekplan van Gedeputeerde
Andriessen. Voor onze regio geldt dat het
bedrijventerrein bij Bolsward een prachtige
zichtlocatie is en het eerste bedrijvenpark
over de Afsluitdijk. Hielke van de Gaast
pleitte er voor dat Wûnseradiel een bedrijventerrein ontwikkelt langs de A7 dat aansluit
bij dat van Bolsward.
Tine Bijstra waarschuwde er voor dat de
Habitatrichtlijn ook een negatieve uitstraling
aan de binnenkant van de zeedijk langs de
Waddenzee en het IJsselmeer heeft. Veel
ontwikkelingen aan de binnenkant van de
Zeedijk zullen in de toekomst niet meer
mogelijk zijn. Tine zei: ‘Dit zijn de rode lijnen
van groene plannenmakers met het doel
binnendijks nog meer natuur te ontwikkelen.”
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Burgerlijke stand
januari 2006
GEBOREN
Errit Sjoerd, zv Wytze Yntema
& Hennie Meekma te Lollum;
Redmer Johannes, zv Johan Ypeij
& Niesje J. Wup te Witmarsum;
Luc, zv Dirk W. Bakker
& Tamarinde van Dorsselaer te Lollum;
Lieke, dv Alex Draaisma
& Elma de Boer te Tjerkwerd;
Jelte Eelke Hendrik, zv Jacob Wester
& Baukje Westra te Lollum.
GEHUWD
Harmen Hendriks & Willemke Tolsma
te Witmarsum.
OVERLEDEN
Sijbrigje Rinia te Makkum, 87 jaar;
Jantje Anna Borger te Hieslum, 66 jaar,
ev Wijtse de Vries;
Iebele van der Veer te Makkum, 60 jaar,
ev Trijntje Wiersma;
Johannes de Valk te Makkum, 85 jaar;
Koert Hiemstra te Pingjum, 83 jaar;
Jan Baptist Jolie te Witmarsum, 79 jaar,
ev Anna M. Bos;
Alida van Kooij te Arum, 67 jaar,
ev Herbert E. Donk.

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina, Alie en Tanje

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

PEUGEOT GARAGE CATS
Bij aankoop van een nieuwe of een gebruikte auto
Een Navman ICN 320 navigatie cadeau
Actie is geldig van 8 - t.e.m. 28 februari 2006
Peugeot 1007 1.6 16V Automaat

blauw mtlc

aug-05

4000

20.500

Peugeot 106 1.1 Accent
Peugeot 106 1.1 Accent 5 drs.

rood
blauw mtlc

mei-98
jun-00

108000
110000

4.500
6.750

Peugeot 206 CC 1.6 16V
Peugeot 206 CC 1.6 16V
Peugeot 206 Air Line 1.4 3 drs.
Peugeot 206 XS 1.4 3 drs.
Peugeot 206 XTD 1.9 5 drs.

grijs mtlc
grijs mtlc
rood mtlc
oranje mtlc
rood mtlc

apr-04
jun-03
jan-05
sep-98
apr-99

23000
20000
15000
128000
171500

19.750
16.500
13.500
6.750
7.250

Peugeot 306 XRD 1.9 Break
Peugeot 306 SR 1.4 Sedan
Peugeot 306 XT 1.8 16V Break
Peugept 306 XRTD 1.9 Break

zwart
blauw mtlc
groen mtlc
grijs mtlc

nov-01
jul-96
jan-99
feb-99

126800
85000
236000
225.000

9.750
5.250
3.950
4.750

Peugeot 307 SW 2.0 HDI 90
Peugeot 307 SW 1.6 16V
Peugeot 307 XT 2.0 HDI 90 5 drs.
Peugeot 307 XR 1.6 16V 5 drs.

blauw mtlc
groen mtlc
grijs mtlc
grijs mtlc

mrt-03
nov-02
jun-02
mei-01

125000
42000
90000
76000

18.750
17.950
15.500
12.500

Peugeot 406 ST 1.8 16V Break
Peugeot 406 ST 2.0 HDI 90 Break
Peugeot 406 SV 2.0 HDI 110
Peugeot 406 ST 2.0 16V Automaat
Peugeot 406 ST 2.0 HDI 110 Break
Peugeot 406 ST 1.8 16V
Peugeot 406 SR 1.8 16V

grijs mtlc
blauw mtlc
groen mtlc
blauw mtlc
zwart mtlc
blauw mtlc
blauw mtlc

okt-99
jan-00
nov-00
apr-00
jan-01
feb-99
jun-96

154000
148000
150000
110000
225000
195000
195000

9.750
9.800
10.500
10.250
8.250
7.250
3.500

Partner Combispace 1.4

grijs mtlc

mei-04

15500

15.500

Peugeot 607 3.0 V6 Aut. Executive

grijs mtlc

apr-03

90000

32.000

Ford Focus 1.6 16V 5 drs
Fiat Scudo 1.9 D
Volkswagen Golf 1.8 Cabriolet
Citroen Xsara 1.9 D Break
Opel Astra 1.6 XEL Sport
Renault Twingo
Renault Twingo

grijs mtlc
rood
blauw mtlc
rood
blauw mtlc
grijs mtlc
blauw

jan-03
dec-98
mei-93
apr-99
jun-99
feb-96
sep-94

87000
140000
105000
162000
90000
108500
125000

11.950
6.250
5.500
4.950
6.250
3.450
2.450

Garage Cats Witmarsum
Pingjumerstraat 49 Tel: 0517 531441 www.garage-cats.nl
Erkend Peugeot Reperateur en onderdelen distributeur
JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT
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Hervormd en Gereformeerd Makkum gefuseerd als Protestantse
gemeente Makkum e.o.

* Het was voor predikanten en kerkelijk werker een ogenblik voor een gezellig onderonsje,
sommigen hadden het over een reünie, v.l.n.r. Jan Finnema tot voor kort predikant in Makkum,
de nieuwe predikant Jeroen van Olffen die in april naar Makkum komt, pastor Gerrit Visser die
al enige tijd hier werkzaam is. En de inmiddels al langere tijd uit Makkum vertrokken dominees
Taco Smit en Jan Ek.
Makkum - Na jaren van groeiende samenwerking zijn de Hervormde gemeente Makkum
c.a. en de Gereformeerde kerk Makkum e.o.
in het weekend van 21 januari j.l. gefuseerd
als Protestantse gemeente Makkum e.o., zoals
u vorige week heeft kunnen lezen. Zaterdagmiddag is tijdens de bijeenkomst in de
hervormde kerk de officiële fusieakte ondertekend
door een elftal leden van beide kerkenraden,
kerkrentmeesters en diaconieën. Dit onder het
toeziend oog van notaris mr. M. Wallis de
Vries uit Makkum.
Consulente ds. M.R. Veen uit Schettens hield
een korte overdenking. Het chr. gemengd
koor verleende haar medewerking aan de
bijeenkomst. Beide kerken hebben zaterdag
hun naam gewijzigd en zijn omgedoopt tot
een nieuwe naam. Zo heet de hervormde kerk
Van Doniakerk, in 1630 legde jonkheer Van
Donia de eerste steen van het gebouw.
De gereformeerde kerk is Kerkelijk Centrum
“Het Anker” geworden. Een duidelijke
verbintenis met de kerktoren waar een anker
in zit. In het Kerkelijk Centrum zal één keer
per maand een kerkdienst gehouden worden.
Tevens zal deze kerk een bouwkundige
aanpassing ondergaan, tot een zalen en
vergadercentrum. De overige zondagen
worden de diensten gehouden in de Van
Doniakerk. De beide predikanten dominee
Jan Finnema en Taco Smit hebben Makkum
verlaten. Ds. Jeroen van Olffen uit Lekkerkerk
heeft het beroep naar Makkum aangenomen
en hoopt eind april zijn intrede te doen.
Pastor Gerrit Visser uit Wouterswoude is al
enige tijd als kerkelijk werker in Makkum aan
de slag.
Na het officiële gedeelte verplaatste het
gezelschap zich naar het kerkgebouw in de
Buren, waar onder het genot van een kopje
koffie met oranjekoek en als afsluiting een
hapje en een drankje, nog gezellig werd

nagepraat. Ondertussen verschenen “Aaltje en
Froukje” voor het voetlicht met een sketch
over de historie van de Hervormde en
Gereformeerde kerk.
Vandaag geen eindpunt
maar een startpunt, samen verder
Het is oktober 2002 dat er na een lange periode
weer gesproken werd over S.O.W. om dit
belangrijke onderwerp weer op te pakken. Er
bleek een grote betrokkenheid bij de gemeenten,
en de kerkenraad krijgt opdracht om weer aan
het werk te gaan.
Maart 2003 een gezamenlijke kerkenraad
vergadering waar het S.O.W. proces van de
laatste jaren nog eens passeerde. Want er
waren al wel 20 jaar samenwerkingsverbanden.
Na een inleiding van ds. Beintema over het
S.O.W. en wat voor zaken daarbij aan de orde
komen, werd voorgesteld een commissie te
vormen m.b.t. het te volgen besluitvormingsproces. Tweemaal maal 3 personen uit iedere
geleding één ouderling, diaken, kerkvoogd
com. van beheer. Dat werd de kleine
onderzoekscommissie die de grote lijnen heeft
uitgezet van hoe het eventueel zou kunnen.
Op 3 juni 2003 hebben beide gemeenten op
dezelfde avond een gemeente avond belegd
waar een overzicht van het afgelegde traject
tot nu toe werd gegeven, en de gemeenten
werden gehoord voor het verdere verloop van
het S.O.W. Alle reactie’s, soms met emotie,
werden beantwoord. Met grote meerderheid
werd besloten om door te gaan. Daarna kon
ook de gezamenlijke kerkenraad haar goedkeuring geven. Op 10 augustus 2003 is in een
gezamenlijke kerkdienst de intentie verklaring
ondertekend, met als streven een federatie per
1 juli 2005 en de fusie in januari 2006 te
realiseren.
September 2003 is de stuurgroep geformeerd.
Met als opdracht al het nodige te doen om het
de kerkenraden mogelijk te maken de federatiefusie van beide gemeenten aan te gaan, en een

tijdpad uit te zetten. De stuurgroep hield zich
bezig met het voorbereiden van de fusie, een
zevental werkgroepen bogen zich over tal van
onderdelen en praktische zaken. De werkgroepen werden bemand door de toen nog
beide predikanten Jan Finnema en Taco Smit
en gemeenteleden. Ook werd besloten om in
2004 meerdere perioden samen te kerken om
alvast te wennen.
In maart 2004 werd een gezamenlijke gemeente
avond belegd over doop, belijdenis, avondmaal,
huwelijk, en andere levensverbintenissen. Een
avond met een positieve sfeer en grote
opkomst een echte opsteker voor het S.O.W.
De werkgroepen beginnen aan hun opdrachten
de culturen van de beide gemeenten in elkaar
te schuiven om daar nieuw beleid van te maken.
In december 2004, februari 2005 en maart
2005 zijn er gezamenlijke gemeente avonden
waar de rapporten werden gepresenteerd. Met
als discussie leider L.Bakker van het
Provinciaal Diensten Centrum. Het “dreechste”
een laatste rapport, het beheer was op 6 juni
2005. Een avond die heel positief werd ervaren.
Beide gemeenten vergaderen apart op 15 juni
2005 met dezelfde opzet en informatie, en de
vraag van de kerkenraad om akkoord te gaan
met de voorstellen zoals die er nu liggen vanuit de rapporten. De details zijn al besproken,
op hoofdlijnen werden de rapporten nog eenmaal behandeld. Na afloop werd met ruime
meerderheid besloten tot samen op weg van
de Hervormde gemeente te Makkum c.a. en
de Gereformeerde Kerk te Makkum e.o.
Op 3 juli 2005 werd in een gezamenlijke
kerkdienst de federatie ondertekend.
Het laatste halfjaar werd besteed aan organisatie,
voorbereiding fusie, regeling financiële en
juridische zaken.
Wel spannend en het ging ook wel eens minder
vlot. Op zich niet verwonderlijk om na vele
jaren het eigene te moeten loslaten om op te
gaan in het nieuwe. Na veertig keer vergaderen
van de stuurgroep en werkgroepen is de fusie
een feit.
>> wegens ruimte gebrek hebben wij dit artikel
niet eerder kunnen plaatsen!!! <<

* Na het officiële deel na de fusering volgde
het luchtige deel met ‘Aaltje en Froukje’ die
en sketch op humoristische wijze voor het
voetlicht brachten over de historie van de
hervormde en gereformeerde kerk.
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Wat lezers schrijven

Wat lezers schrijven

Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

In het belang van de burger???
Het Bolswards Nieuwsblad berichtte gisteren,
1 februari 2006, voor die Makkumers die een
abonnement hebben, voldoende over de laatste
gemeenteraadsvergadering. Ook de Leeuwarder
Courant had een dag eerder een stukje aan de
zitting gewijd, evenals het Fries Dagblad.
Jammer dat de Belboei geen bericht hierover
verzorgd had. Tenslotte komt de laatste huis aan
huis en staat dicht bij de inwoners van ons dorp.
Het kan geen kwaad dat men leest met welk
een elan en vreugde de Kimswerder werkgroep
Villages of Tradition de raadsleden en het
college een boekje kwam aanbieden over hun
dorp. Een heel handzame prachtig geillustreerde
uitgave waar alle inzittenden van onze
gemeente trots op mogen zijn. Kimswerd is
een mooi en bijzonder dorp. Tevens was het
niet slecht te weten (en dat geldt zeker voor de
toekomstige raadsleden) dat er ook wel eens
meer dan een uur gepraat kan worden over
loslopende en poepende honden en wat je
daar mee moet. Hoe formuleren wij dat in de
Algemene Plaatselijke Verordening?? De
VVD had het er maar zwaar mee. Ik denk dat
de honden er beter afkwamen dan de bewoners
aan de Hiemerterdyk die een bezwaarschrift
hadden ingediend tegen het besluit van de
gemeente geen planschade toe te kennen. Zij
zijn al jaren in de slag met de gemeente in
verband met de grote windturbine op het erf
van hun buren. Misschien had men daar wat
meer tijd aan kunnen besteden.
Waar het eigenlijk vooral om ging die avond
was de toekenning van een bijdrage aan de
Stichting Vluchtelingenzorg Wunseradiel.
Bovengenoemde kranten hebben dat goed
begrepen en in hun edities aandacht aan deze
kwestie besteed. Alle fracties, uitgezonderd
het CDA, waren het er over eens dat het beleid
van de minister Verdonk faalt en dat, ondanks
het niet haar wettelijke taak is, de gemeente de
verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen
dat de asielzoekers op straat komen te staan.
Pogingen om de CDA-fractie over te halen in
te stemmen met de voorgestelde gemeentelijk
bijdrage liepen op niets uit. Er ontstond een
felle woordenwisseling tussen Lutgendorff
van D66 (nu lijsttrekker van Progressief
Wunseradiel) en Reitsma van het CDA.

Wanneer er nu en in de toekomst gesproken
wordt over De Zorg in onze gemeente, dan
neem ik aan dat dat van toepassing is voor alle
in onze gemeente wonende mensen, dus ook
voor de bewoners van het asielzoekerscentrum
in Witmarsum. In de Belboei van gisteren
schrijft het CDA Wunseradiel betreffende de
zorg: “iedereen is maat in de maatschappij.
Het CDA ziet de regierol en zorgplicht die op
de gemeente afkomt als een grote verantwoordelijkheid.” Ik vraag mij af als je dit als
een speerpunt ziet, waarom je dan de groep
inwoners van het centrum in Witmarsum
volledig uitsluit. Gelukkig hebben de kerken
en andere maatschappelijke organisaties in
onze gemeente de boodschap wel goed begrepen.
De politieke discussieavond in Pingjum was
een feest. De zaal was vol en er volgde naar
aanleiding van enkele stellingen een levendige
discussie, waar onderwijs en zorg een centrale
rol hadden en daarnaast de sociaal-economische
toekomst van onze gemeente. De lijsttrekkers
van Progressief Wunseradiel en de PvdA
(leuk: de gebroeders Lutgendorff) deelden de
zorg met de inwoners van Pingjum betreffende
het onderwijs en het nog nooit gerealiseerde,
maar wel zeer belangrijk voor het dorp, multiculturele centrum. Jammer dat de werkelijke
knelpunten en daarmee eventuele oplossingen
niet naar voren kwamen. Tjeerd Lutgendorff
wil naast veel aandacht in de zorg ook banen
creeren in onze gemeente in en voor de zorg.
Ook hier nam de het CDA niet de kans haar te
profileren betreffende de zorg. Jammer. De
visie van de VVD betreffende werkgelegenheid in onze gemeente bevat niet veel nieuws
en is vrij reeel, terwijl de FNP zoals hoort,
zorg heeft voor de kleine dorpen, maar dat
hebben de andere partijen ook.
Pier Posthuma de Boer
Lid Progressief Wunseradiel voortgekomen
uit D66, Groen Links en SP.
Naschrift redaktie: De schrijver van dit
artikel is schijnbaar niet op de hoogte dat
wanneer een raadsvergadering op maandagavond is, de krant (MB) dit niet meer kan
meenemen in de e.v. editie, doch eerst een
week later, dus vandaag!

Sneek - Kijk even om u heen. U zit onder dak,
hebt het warm en u vindt dat normaal, want u
heeft daar recht op. Dat zou voor alle levende
wezens moeten gelden. Wij, als bestuur van
Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, zetten
ons daarvoor in.
Om die reden hebben we ja gezegd toen de
gemeente Sneek ons vroeg de opvang van
zwerfdieren over te nemen. We wisten toen al
dat het geld ging kosten. De nieuwe wettelijke
eisen, de verdere professionalisering en de
druk om groter te groeien waren en zijn door
de overheid maar zeer ten dele in middelen
vertaald. Toch willen we de uitdaging aangaan.
Meer armslag, verder professionaliseren en
een opvang die over 25 jaar nog staat als een
huis. Dat kunnen wij alleen maar realiseren
als u die verantwoordelijkheid (financieel)
met ons mee wilt dragen door te sponsoren.
Sponsoren kan op vele manieren en in verschillende mate van grootte, van sponsoring van
een katten- of hondenverblijf, tot een bijdrage in
de kosten van verbouw c.q. nieuwbouw van
het gebouw aan de Leeuwarderweg. Verbouw
c.q. nieuwbouw heeft prioriteit. Geen luxe,
maar een gebruiksvriendelijke opvang waar
de dieren op de eerste plaats komen, aangepast
aan de huidige eisen. Wij kunnen u niet veel
bieden, behalve dat wij er rond voor uitkomen
dat u achter ons staat. Bij de heropening van
de opvang zullen we een plaquette onthullen
met de namen van alle mensen, bedrijven en
instellingen, die dit alles mogelijk gemaakt
hebben. U zult voor deze opening een
uitnodiging ontvangen. Wij zullen ons ervoor
inzetten de overlast van zwerfdieren voor
de winkeliers te beperken. Er is niets zo
vervelend dan een zwerfdier wat ‘s nachts uw
alarm laat afgaan, of hinderlijk rondom uw
pand aanwezig is. Wij hopen dat wij u hebben
kunnen overtuigen van de noodzaak van
sponsoring, en dat we uw bijdrage tegemoet
mogen zien.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met
één van ons, wij beantwoorden uw vragen
graag of laten u de huidige opvang zien.
Bestuur van de Stichting Nomadenhof Sneek,
tel. 0515- 43 48 78
e-mail: zwerfdie@xs4all.nl

Aspirant raadsleden
Witmarsum - Het is heel opvallend dat enkele
aspirant raadsleden de vergaderingen van de
gemeente nu regelmatig bij wonen. Voorheen
zijn ze nog nooit op de publieke tribune
gezien ,maar nu tonen ze hun interesse in het
gemeentewerk en zitten braaf tot de laatste

woorden van de burgemeester de nodige
discussies aan te horen. Zou dit tot gevolg
hebben dat Wûnseradiel nieuwe raadsleden
krijgen die meteen volop aan de bak gaan als
ze gekozen worden. Deze inzet komt in ieder
geval positief over.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Foto-expositie in ‘Avondrust’ van Anja Zwanenburg

Agenda
* U voor de aanstaande rommelmarkt ten bate
van actie kerkenwerk weer spullen kunt
inleveren en wel op de laatste zaterdag van
de maand, een telefoontje naar 0515 23 27 43
en het wordt bij u vandaan gehaald
* Er elke maandagavond een bijbelbespreking
gehouden wordt in Makkum?.......
* Waar, op eenvoudige wijze, gedeelten uit de
bijbel worden besproken, dat die avond een
“open avond” is, waar iedereen van harte
welkom is.....?
* Deze bijeenkomsten in huiselijke kring worden
gehouden, u meer wilt wetenb, of een “gast”
wilt zijn, u een telefoontje kunt plegen naar
fam. B. de Witte, tel. 231148 of fam.
D. Tamminga, tel. 231618. Alvast tot ziens!

Makkum - Zoals wij vorige week al melden
is er momenteel een foto-expositie te zien in
zorgcentrum “Avondrust”, van een collectie
fotowerken van de Foto-Art-Uitleen van Anja
Zwanenburg uit Jirnsum. De foto’s zijn voor-

namelijk in Friesland gemaakt en tonen vooral winterse taferelen.
De geplaatste foto van vorige week was echter
niet van Anja Zwanenburg, vandaag wel een
juiste foto.

Open Dag Marne College te Bolsward
Bolsward - Woensdag 15 februari a.s. in de
Open Dag van het Marne College in het
hoofdgebouw aan de G. Japicxlaan 23 in
Bolsward. Tussen 15.00 en 20.30 uur zijn leerlingen van de basisschool en hun ouders en
andere belangstellenden van harte welkom om
een kijkje te nemen in de school. Bezoekers
krijgen op die manier een beeld van het onderwijs op het Marne College: tweetalig vwo,
havo, vmbo en lwoo. Vanzelfsprekend is er
ook veel te horen en te zien van de leerlingbegeleiding en de verschillende buitenlesactiviteiten, zoals reizen, excursies, stages, etc.

De twee jaarlijkse doemiddagen in januari
zijn op het Marne College zeer succesvol
verlopen. Leerlingen van de basisschool
draaiden een middag mee op het voortgezet
onderwijs. Rond de 400 leerlingen hebben,
verspreid over twee middagen, een bezoekje
gebracht aan de G. Japicxlaan. Zij kregen
lessen in verschillende vakken rond hetzelfde
thema: de ‘Olympische Spelen’ in Turijn.
Enthousiast verlieten de leerlingen uit groep 8
rond 16.00 uur het Marne College met in hun
tas, als aandenken, een leuke dvd met een
filmpje over de school.

Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert een
cursus (over)gewicht
Bolsward - Op dinsdag 28 februari a.s. van
19.30 - 21.30 uur start de cursus in het
gebouw van de thuiszorg. U kunt zich opgeven
t/m 13 februari a.s. bij het cursusbureau van
Thuiszorg Zuidwest Friesland, tel. 0515461298 tussen 08.30 - 17.00 uur. De cursus is
bedoeld voor mannen en vrouwen die verantwoord willen afvallen of hun nieuwe gewicht
willen handhaven. Aan de orde komen o.a.:
gezonde voeding, oorzaken van overgewicht,
achtergronden van eigen eetgedrag en
(on)mogelijkheden van afvallen. De cursus
bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur en 1
terugkombijeenkomst. De eerste 4 bijeen-

komsten zijn wekelijks, daarna 3 x eens in de
veertien dagen en vervolgens 1 bijeenkomst
na 4 weken en de terugkombijeenkomst na 3
maanden. Voor deze opzet is gekozen om een
zo goed mogelijke ondersteuning te bieden bij
het veranderen van bepaald (eet-)gedrag. Er
wordt “huiswerk” meegegeven, zodat thuis
geoefend kan worden. Eén bijeenkomst over
goed bewegen bij overgewicht wordt begeleid
door een fysiotherapeut. De overige bijeenkomsten staan onder begeleiding van een
diëtist van Thuiszorg Zuidwest Friesland.
Tijdens de cursus is er ook ruimschoots
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Alcohollimiet voor
beginnend bestuurders
Vanaf 1 januari 2006 gelden strengere regels
voor alcohol in het verkeer. Voor iedereen die
zijn/haar rijbewijs heeft vanaf 30 maart 2002,
of het nog gaat halen, geldt de nieuwe alcohollimiet van 0,2 prom.Deze limiet geldt de
eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs. Kort gezegd komt de nieuwe regel op
het volgende neer: 0,2 prom. alcohol? Niet
meer rijden!

FNP mei poeiermolke
op paad
De FNP ôfdieling Wûnseradiel giet sneon 11
febrewaris mei de listlûkers lans de 27 doarpen fan Wûnseradiel. Eltsenien is wolkom as
sy yn jim eigen doarp komme. Lucy Postmus,
Liskje Flapper, Joep Bergsma en alle oare 16
listlûkers hawwe waarme poeiermolke mei
om ûnder it praatsje út te dielen.

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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Makkummer volleybal
dames 3-1 winst
Makkum - Al eerder heeft Makkum tegen
Leeuwarden gespeeld toen was iedereen ziek
zwak en misselijk. Makkum werd toen ingemaakt
met 3-1, zaterdag waren de dames allemaal
topfit dat verklaart ook wel de winst van 3-1.
In de basis begonnen Rommy Lutgendorff,
Vollie Oostenveld, Hilde Lutgendorff, Eva
Lantinga, Francis Koornstra en Marrit van
Dijk. Op de bank zaten Elly Smink en inval
coach Jan Lutgendorff.
De dames gingen goed van start, de pass werd
door Francis goed verzorgd zodat Marrit een
goed set-ups kon geven. De dames uit
Leeuwarden kwamen niet in hun spel. De set
werd gewonnen met 25-13.

SUPER OPRUIMING!!!
Vanaf woensdag 8 februari geldt
voor alle dames, heren en babykleding
uit de najaars- en wintercollectie:

2 HALEN = 1 BETALEN
(duurste artikel betalen)
P.S. Deze aktie geldt niet voor de voorjaarscollectie, jeans en basics.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

In de tweede set ging de twee teams gelijk op.
Door een goede service druk van Hilde werd
de set gewonnen met 25-23.
In de derde set kwam Elly erin voor Eva. De
dames uit Leeuwarden hadden rare prikballetjes
dat Makkum naar een aantal keren door had.
De pass werd niet goed verzorgd waardoor
Leeuwarden het ook niet konden afmaken. De
set ging gelijk op het werd dezelfde stand als
de tweede 25-23.
De dames van Makkum stonden met 3-0 voor
en moesten nog een set. Helaas was de diesel
van de dames eruit en ze verloren de set met
18-25. Het werd een stand van 3-1.
Hierdoor loopt Makkum uit op Leeuwarden.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum om 15.15
uur uit tegen VoVeSa in Sint- Annaparochie.

De Waardruiters

Wûnseradiel

Openbare themadiscussie wet maatschappelijke
ondersteuning (wmo)
Het CDA Wûnseradiel ziet de regierol en zorgplicht die op de gemeente afkomt als een grote
verantwoordelijkheid en wil daarom met u in gesprek om zorg op maat te realiseren.
Het CDA nodigt u uit op dinsdag 14 febr. 2006 om 20.00 uur in Ons Gebouw Markt 17 te Makkum,
waar Rendert Algra (tweede kamerlid CDA),Rein Boersma(wethouder), Astrid Cramer (thuiszorg), Job Postma en Helen Oudenhooven met u van gedachten willen wisselen over de WMO
in relatie met mantelzorg en andere vragen die u hebt
Wij rekenen op uw komst.

Cornwerd - Door een aantal Waardruiters
werd in het weekend weer deelgenomen aan
verschillende wedstrijden. Vrijdag 3 februari
ging Hinke Politiek met haar pony Sytse naar
een springwedstrijd. Ze reed een foutloos parcours
en behaalde de 3e prijs.

Merk

Type

Citroen

Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

Model

Renault

coupe 1.6 16_V sport geel

Thuis te Cornwerd werd zondag 4 februari
een dressuurwedstrijd gehouden voor de
paarden. In de M-2 dressuur startte Pieternel
Heeres met Faiza. Ze reden een nette proef en
legden beslag op de 1e prijs.

BMW

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

Verk.pr.
9.750.00

1.9 TDI 66KW Comfortline

Megane I

Volkswagen Polo

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

Volkswagen Golf IV

5-drs Bl. Met.

In Koudum werd zaterdag 4 februari een
dressuurwedstrijd voor pony’s gehouden.
Emmy Dijkstra met Marlin en Lysanne
Wielsma op Geroy reden in de B-dressuur en
behaalden allebei 157 punten, een winstpunt
en de 3e prijs. Marlon Blauwgers met Lady
Lisette viel net buiten de prijzen maar de 156
punten waren wel goed genoeg voor een
winstpunt.

Km/st.

04-2001 139210

3161

Volkswagen Kever

04-2001 134625

9.250.00

div. opt LPG G 3

03-2001 159043

7.250.00

1.4I 60 kat Blauw

04-1998 173002

4.250.00

Coup[e Automaat rood 12-1993 145123

4.250.00

1200 1.2 Parel moer

2.500.00

05-1982

97594

Suziki

Swift

1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995

73066

2.450.00

Peugeot

106 I

1.1 accent Groen met

98123

2.250.00

Peugeot

106 I

1.0 XN Rood

10-1993 133557

1.950.00

Audi

80

1.8 66KW inj.zwart

05-1991 320123

1.250.00

08-1994

Grijs kenteken incl. BTW
Opel

Combo

1.7 D Rood

10-1999 100480

3.500.00

Opel

Combo

1.7 D Rood

10-1999 105897

3.500.00
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Gasten yn sportseal “Maggenheim”
In hilaryske trageedzje oer de teloargong fan in lyts doarpke op it plattelân
Makkum - Geert Mak beskreau it yn Hoe
God verdween uit Jorwerd. Romke Toering
beskreau it yn Baarderlân. En no is der dan
Gasten fan de Dútske skriuwer Oliver
Bukowski. Hy groeide op yn in lyts doarpke
op it Dútske plattelân en skreau der dizze
groteske komeedzje oer. Fan eigen ûnderfining
út skreau hy oer de ferloedering fan it plattelân
en de muoite dy’t it kostet om it doarpslibben
libben te hâlden.
Yn Gasten begjint it jonge stel Roel en
Froukje in Bêd & Brochje yn de ferboude
bargestâl. It hiele doarp bloeit op om dizze
nije ûndernimming hinne. As dan einlings de
langferwachte gast komt wurdt dy troch elkenien
ferpopke en bedoarn. Hy krijt de lekkerste

droege woarst fan de pleatslike slachter, hy
mei Eko-appeltsjes ite by de lêste boer út it
doarp en ek it simpele doarpsfamke biedt har
amoereuze tsjinsten oan. It giet op in stuit te
fier...Is der in grins oan it ferkwânseljen? Oliver
Bukowski krige foar syn stik Gäste yn 1999 de
Mühlheimer Dramatikerpriis. Tekst Oliver
Bukowski Regy Anny van Hoof, Oersetting
Bouke Oldenhof. Spilers binne Jan Arendz, Aly
Bruinsma, Arnold Dijkstra, Thijs Feenstra,
Marijke Geertsma, Ulli Lothmans, Tamara
Schoppert, Joop Wittermans, e.o.
Tagongsprizen op sneon 25 febrewaris yn
sportseal “Maggenhiem” te Makkum binne
normaal € 12,50;
freonen fan Tryater/65+ € 11,25;
CKV € 10,00.

Progressief Wûnseradiel bepleit dorpenadviseur
Tijdens de algemene ledenvergadering van
31 januari j.l. heeft Progressief Wûnseradiel,
de nieuwe lokale partij die tijdens de komende
gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart a.s.
GroenLinks, SP, en D66 zal vervangen in
deze gemeente, in kunnen stemmen met het
voorstel om te komen tot de instelling van een
dorpenadviseur. De dorpenadviseur moet in
de toekomst de initiatieven uit alle
Wûnseradieler dorpen verder van ambtelijke
ondersteuning voorzien, en adviseren over de
verdere aanpak van de dorpsplannen.
Alleen op deze manier, met een vast aanspreekpunt, omzeilen de plannen en plannenmakers
de eventuele valkuilen en obstakels in het
lokale politieke proces die uiteindelijk tot

realisering moet leiden.Vaak werken lokale
plannenmakers, ambtenaren, en raadsleden nu
langs elkaar heen. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Pingjum constateerde lijsttrekker
Tjeerd Lutgendorff dat inderdaad inwoners
van dorpen kampen met problemen in de uitvoering van hun plannen, en dat dit zonde is
van de energie die de inwoners steken in het
op peil houden van hun leefomgeving. In het
verkiezingsprogramma van ProWûn is eerder
al gepleit voor eenzelfde adviseur voor ouderen,
maar ook voor jongeren, met eenzelfde doel.
De afsluiting van de ledenvergadering was
tevens het startschot voor de verkiezingscampagne, die ondersteuning krijgt middels de
nieuwe website van Progressief Wûnseradiel:
www.prowun.nl

Opruiming

winterkleding
2 halen 1 betalen*
het goedkoopste kledingstuk is gratis
LET OP: extra opruimingsverkoop op
donderdag 9 feb vanaf 9:30 uur in Avondrust

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602

Jubileumconcert
Con Amore Musica
Witmarsum - Het ensemble Con Amore Musica
geeft samen met Keamerkoar Littenseradiel op
zondag 5 maart twee feestelijke jubileumconcerten. Om 16.00 uur in de Koepelkerk te
Witmarsum en 20.00 uur in de RKK van
Roodhuis. De beide koren zingen van Mozart
de “Missa Brevis” en het fraaie “Alma Dei
Creatoris”. Verder worden er onder andere
werken gezongen: “Herr, ich warte auf dein
Heil” van Johann Michael Bach en het
“Te Deum” van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Aan het concert werken mee de vier bekende
Friese zangers Tetsje van der Kooi (sopraan),
Femke de Boer (alt), Klaas Lyklema (tenor)
en Ben Brunt (bas). Verder werkt mee het
Ensemble Conservatoire uit Zwolle. Dit
ensemble bestaat uit een vaste kern van
beroepsmusici die werkzaam zijn in grote
professionele orkesten en in onderwijs aan
conservatoria en muziekscholen. Kaarten:
voorverkoop € 10,00 en kerkzaal € 12,00
Kaarten reserveren bij contactadres:
mevr. C. Hofstra, Fûgelleane 36,
8702 CD Bolsward. Tel. 0515 - 579471
cobyhofstra@hetnet.nl
www.conamoremusica.nl

Leven of geleefd worden?
Workum - Vandaag de dag hebben veel mensen het gevoel dat ze door hun agenda geleefd
worden. Iedereen heeft het maar druk, druk,
druk en soms lijkt een dag wel te weinig uren
te hebben. We rennen en vliegen van hot naar
her. Steeds ligt er nog wel een klusje op ons te
wachten, nooit is het af.
Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij deze
uitputtingsslag, want willen we wel op zo’n
manier geleefd worden door het leven en alles
wat daarbij hoort? Mensen verlangen naar rust
en bezinning. Vakantie is heilig en spirituele
bezinningsweekenden worden druk bezocht.
Eigenlijk draait het allemaal om één vraag:
worden we geleefd of leven wij ons leven?
En juist die vraag zal nu ook centraal staan in
onze dienst van zondag 12 februari in het
gemeenschapshuis ‘de Klameare’ te Workum.
Via deze uitnodiging willen wij u en jou van
harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn.
Er zullen zang, muziek, toneel en een overdenking zijn, allemaal rond dit thema ‘leven
of geleefd worden?’
De dienst begint om 9.30 uur.
We hopen u dan te zien;
Baptisten gemeente Workum/Makkum.
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FRIESE GASTOUDERS BODEN EUROPESE
KINDEREN GASTVRIJHEID
Ruim 2000 kinderen zijn dit jaar via STICHTING
EUROPA KINDERHULP in Nederland op
vakantie geweest. Hiervan kwamen 170 kinderen
in Friesland. Jaarlijks moet de stichting
zorgen voor genoeg gastgezinnen. Dat is niet
altijd even gemakkelijk. Het hele gezin moet
er achter staan. Voor de kinderen die met
Europa Kinderhulp op vakantie gaan, is het
een hele belevenis om bij een gastgezin te
logeren. In sommige landen woont het hele
gezin in één kamer. Zonder badkamer. Die
vinden ze hier geweldig. Hoe meer schuim in
het bad, des te meer pret.
Speelgoed is hier meestal in overvloed
aanwezig, waar de vakantiekinderen vaak
heel veel moeite mee hebben. Zij hebben
thuis niets of zeer weinig. Hierbij is het de
kunst om je eigen kinderen te leren delen en
te laten begrijpen dat ze meer hebben dan de
vakantiekinderen, aldus een gastouder.
Andere kinderen komen in juist materieel
opzicht niets tekort. Zij hebben genoeg kleren
en speelgoed. Hen ontbreekt het echter aan
voldoende aandacht en liefde. Voor deze
kinderen is het heel belangrijk om aandacht te
krijgen en onbezorgd mee te kunnen draaien
in een ander gezin. Voor al deze kinderen zoeken
wij gastgezinnen die in de zomervakantie drie
weken gastvrijheid willen bieden. Europa

Kinderhulp is ook blij met gastouders die zich
als reserve gastgezin aanmelden. Bij deze
gastouders kan EKH aankloppen als het in
een ander gezin om wat voor reden dan ook
niet goed gaat. Tijdens deze vakantieperiode
wordt altijd een contactmoment georganiseerd,
de familiedagen. Dit jaar vonden deze dagen
plaats in Aeolus in Sexbierum. Hiervoor worden
gastouders met hun eigen en vakantiekinderen
uitgenodigd. Gastouders kunnen zo ervaringen
met elkaar uitwisselen en de kinderen vinden
het leuk hun broertjes, zusjes en vriendjes
weer te zien. Begrip en geduld van gastouders
zorgen ervoor dat de kinderen een fantastische
tijd hebben in een omgeving waar ze weer
even kind kunnen zijn en waaraan zij mooie
herinneringen overhouden. Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met Joke de
Vries, telefoon 058- 2573612
of friesland@europakinderhulp.nl
De vakantieweken voor 2006 zijn :
Frankrijk CR 5 juli-25 juli;
Frankrijk SPF 22 juli-12 augustus;
Amsterdam 24 juli -11 augustus;
Duitsland Hannover 24 juli -12 augustus;
Duitsland Schneeb./Delitzsch 31 juli - 18 aug;
Duitsland Oldenburg 21 juli - 11 augustus
Project Bosnië 17 jul i- 4 augustus.

Aldfaers Erf Route op zoek naar vrijwilligers
Allingawier - Zonder de hulp van de vele
vrijwilligers zou de Aldfaers Erf Route niet
kunnen bestaan. Wij vragen enthousiaste mensen
die naar gelang hun interesse en wensen ingezet
kunnen worden op de diverse locaties. Wij
zoeken naar: Mensen die gasten ontvangen;
Mensen die rondleidingen geven op de
Allingastate; Mensen die de verschillende
locaties bemannen/bevrouwen; Mensen die het
schoonmaakwerk doen; Mensen die gasten
bedienen in het restaurant; Mensen die muziek
maken; Mensen die vertellen over de route;
Mensen die drabbelkoeken bakken; Mensen die
de tuinen onderhouden; Mensen aan het loket.

Wat vragen wij van de vrijwilliger:
Klantvriendelijkheid - Enthousiasme - Inzet Collegialiteit - Een of meer dagen per week
aanwezigheid op de route.
Wat bieden wij: Collegialiteit - Gratis toegang
op de route - Dag- en kilometervergoeding Feestavond.

De
Binderij
bloemen & zo
14 februari

Valentijn
Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Krijgt u bij het lezen hiervan ook zin om erbij
te horen neem dan contact op met de Stichting
Aldfaers Erf Route www.aldfaerserf.nl
E-mail:aldfaerserfroute@aldfaerserf.n
telefoon 0515-231631
en vraag naar mevrouw J. Reijns.

Feest voor mensen met een depressie
Wommels - How deep is your dip??
Winterdipje, financiële strop. Wie wordt er
tegenwoordig niet mee geconfronteerd? Er zijn
een tal van factoren die deze dipjes veroorzaken;
het winterweer, schulden na de dure feestdagen
en mislukte voornemens. Voor de organisatoren
van de feestavond “Antidepressiva 2006” in it
Dielshûs te Wommels op zaterdag 11 februari is
geen dip te diep. “Antidepressiva 2006” is een
feestavond, maar niet zomaar een feestavond
met een top 40 coverbandje, nee, nee, nee. Op

de feestavond zal de Brabantse feestband
“Lekke Band” opzwepende muziek spelen van
George Baker tot Green Day. Deze band heeft in
Brabant al van menig feest een succes gemaakt
en zal nu in Friesland voor het eerst optreden.
Dweilorkest “Heegemer Dekdweilers” zal de
bezoeker tijdens de pauzes niet stil doen staan,
zij zorgen met hun getoeter voor de nodige adrenaline tot feesten. De bezoeker kan ook terecht
in de kleine bar die zal worden omgetoverd tot
een Hollandse hit feest café.

www.makkum.nl

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP 6-Hoekige blank eiken salontafel
pr.n.o.t.k., tel. 0515-641675 na 18.00 uur
TE KOOP Konijnenhok voor buiten z.g.a.n.
€ 25.-, tel. 0515-233027
TE KOOP Computer Pentium II, intern
modem, 40 x Dvd-rom, monitor, toetsenbord
en muis € 75.-, tel. 06-33911257
TE KOOP 1 Pers. Opklapbed met ombouw, wit
+ matras € 50.-; Glazen kubus op verrijdbaar
plateau 80x120 cm, (8 gestapelde kubussen
van 40x40 cm) ideaal voor winkel, kap- of
schoonheidssalon i.g.st. € 125.-,
tel. 0515-575756
TE KOOP 2 Lattenbodems 70 x 200 cm
€ 10.-; Electr. Grasmaaimachine € 20.-,
tel. 0515-231888

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 11 februari
Senioren
Makkum 1
Makkum 2
Arum 2

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES

- Rood Geel 1
14.30 uur
- Leeuwarder Zw. 4 12.30 uur
- Makkum 3
12.45 uur

Junioren
Zeerobben A1 - Makkum A
Makkum B1 - CVVO B1
Harlingen C1 - Makkum C1

12.30 uur
11.00 uur
09.30 uur

Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12

Sporthal

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

NeVoBo-competitie
vrijdag 10 februari
20.15 uur J Makkum 9
21.25 uur D Hanzestad 3
20.15 uur D Set Up 4
21.25 uur D Makkum 4
20.15 uur J Makkum 8
21.25 uur D Hanzestad 2

- Stânfries 8
- Set Up 2
- Delphion/DBS 7
- Delphion/DBS 3
- De Wâlde 3
- Punt Ut 2

Trouwen os samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

KNVB-competitie
dinsdag 14 februari
20.00 uur H Ny Engwier 1 - WZS 2
21.00 uur H Ny Engwier 2 - Blauw Wit’34 4
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Zoekertje

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
De Voorn 8
8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720
gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP 4 Autobanden Michilan 6 mm
profiel, 175 x 70 R 14, tel. 0515-641675
na 18.00 uur
GEVRAAGD Hulp op boerderij ± 13 - 18
jaar, omgeving Makkum, tel. 06-21485541ulp
AANGEBODEN Het beleren van uw paard
of pony, eerlijk en correct € 200.- per maand,
tel. 06-48494033
GEVONDEN Oude huistelefoon (merk
Profoon) en oud fototoestel (Olympus Trip
35) op de zalen, tel. 0515-233655
LOOP EENS BINNEN In het kleinste winkeltje
van de “Tjallingstichting” voor paardensport
gehandicapten te Makkum. Kunt u onze stichting helpen door het kopen van kleine cadeautjes
voor een verjaardag of valentijn voor groot of
klein, Bleekstraat 7, tel. 0515-232745
WIE weet waar mijn buxus staat of ligt? Vermist
sinds 29/29 januari bij Bloemenmagazijn v/d
Woude, tel. 0515-231390

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

