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www.kingmawalinga.nl
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Vrijwilligersavond
Stichting
Visserijdagen
Makkum 2005
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Dorpsbelang
Pingjum heeft weer
voltallig bestuur

Nieuwe website 
van It Fryske Gea 

MALSE
VARKENSHAAS
kilo elders 17.99

9.98
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Huisarts Dierick in nieuw praktijkgebouw van start

Makkum - Aan de Brouwerssteeg is afgelopen
maandag de nieuwbouw huisartsenpraktijk in
gebruik genomen door huisarts Boudewijn
Dierick. Sinds 2003 werkte Dierick samen
met huisarts Wim Jansen, die per 1 januari
van dit jaar is gestopt met de praktijk in de
Kerkstraat en zijn praktijk heeft overgedaan
aan ‘de nye dokter’. Op een ruime lokatie aan
de Brouwerssteeg staat behalve de nieuwe
huisartsenpraktijk ook een  nieuw woonhuis. 

Huisarts Dierick (35) heeft zijn opleiding
gevolgd aan de Universiteit in Maastricht. In
de huisartsen opleiding heeft hij zich verder
verdiept in de verloskunde. Dierick bedrijft de
reguliere geneeskunde, met als aandacht
gebieden longgeneeskunde en kleine chirurgie.
Riet Smits die al langer dan vijf en twintig
jaar ervaring heeft als huisarts assistente, gaat

binnenkort ook het diabetes spreekuur mee-
draaien zegt Dierick. De tot nu toe in hoofdzaak
sinds vier jaar administratieve medewerkster
Annefloor Jansen, krijgt ook meer patiënt
gebonden taken.

Hoe komt iemand die afkomstig is uit Twente
in Makkum terecht, wel zegt Dierick via een
kooklerares kreeg ik te horen dat er in
Makkum een plaatsje vrij kwam voor een
huisarts. Wel we waren meteen verkocht, een
grote stad is niets voor mij, wij  zijn meer
plattelands mensen. 
Boudewijn Dierick is getrouwd met Reneé, ze
hebben twee kinderen Frits van één jaar en
Doortje is twee jaar. En of men zich in
Makkum al een beetje thuis voelt, ja hoor is
de reactie, ze zijn hier heel direct, maar dat
ben ik ook zegt Dierick. 

* Entree nieuwe 
huisartspraktijk 
aan de Brouwerssteeg



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 29 maart 2006

Info Familieberichten Agenda
donderdag 30 maart
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum
m.m.v. Selskip “Krekt wat Oars”

Makkum - Kantine Sporthal “Maggenheim”
19.45 uur  jaarvergadering gymnastiekver.  DES

vrijdag 31 maart
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
afsluiting seizoen met  klaverjassen

Exmorra -  Dorpshuis   ‘t Honk  19.45 uur
afsluiting seizoen met  klaverjassen

zaterdag 1 april
Makkum - Café-Restaurant De Zwaan 16.30 uur
Buurtver. Terra Nova gezellig programma
t.g.v. 40-jarig bestaan 

zondag 2 april
Makkum - Verzorgingscentra “Avondrust”
19.30 uur  Zing Mee.......l

maandag 3 april
Makkum - Ons Gebouw  19.30 uur
Verkeersschool Bert Tamboer organiseert
Open avond samen met het CBR en Prodrive
Training

Expositie: In restaurant, de Nynke Pleats in
Piaam, schilderijen van Johan Gorter uit
Wommels. 

Openbare Bibliotheek Makkum 
-tijdens openings uren-  
schilderijen van cursisten Jack Breed

Geschokt hebben wij kennis genomen van 
het plotseling overlijden van onze buurvrouw

Rinkje Appelman
Wij wensen Johan en Christiaan en verdere
familie veel sterkte toe.

De buren:
Fam. G. Okkinga Mevr. Knigge
Luda van Gerwen Fam. den Hartog
Fam. Sipkema Fam. Cuperus
Fam. Altena Bert en Elske
Fam. Onrust Fam. van der Logt
Dhr. M. Knijff Fam. D. Tamminga
Mevr. Schaaf Dhr. J van Gemert

Makkum, maart 2006

Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten,
bloemen en overige attenties ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.
Ook namens Gerrie.

Riemer Alkema

Makkum, maart 2006

Voor deze knappe jonge boer,
is het vinden van een leuke meid 

een hele toer.

zaterdag 1 april wordt hij 30 jaar,
dus dames feliciteer hem maar:

06 - 2361 2100

In wûnder bliuwt it sûnder mear.
In lyts sûn famke,

ek dizze kear.
Sy sil heit en mem de hannen bine.

Dy kinne har dêr wol yn fine.
Mar it moaiste is foar my....

Ik haw der in boarterskammeraatske by

Lenthe
Is berne op 23-03-2006

om 23.05 oere

Freddy, Marlisa & Albertine Groen
De Kamp 7

8754 KB Makkum
Til.: 0515-231213

Wolle jimme Lenthe sjen, lit it ús efkes witte!

Kerkdiensten
zondag 2 april   
Kerkelijk Centrum “Het Anker” 
9.30 uur ds. L.J. Bouma, Drachten en jeugdkerk

Piaam
11.00 uur ds. L.J. Bouma, Drachten

R.K. Kerk 
9.30 uur parochievoorganger

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel + H.A.  

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T. Nauta                              
19.00 uur pastor S. Draisma, Oecumenische Vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. 
tel. 0515-231770

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
R. Meyering, De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 30/3 t.e.m. wo. 5/4

Oude Kaas, 500 gram.........................................................3.99
Grillham, per pakje.....................................5 zegels extra
Almhof Roomyoghurt, beker 500 gram........................nu 0.99
Heineken Blikkoffer, à 12x33 cl...............................9.49  6.99
Cotes D’or Bonbonbloc Praline, 150 gram........................1.19
Friesengold, 400 gram.........................................1.19  nu 0.99
Top Q Bleekmiddel, 1 liter...................................0.89  nu 0.49
Panda’s Gezouten in blik, 500 gram.........................2.78  1.99

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

MAANDAG 3 APRIL
T/M ZATERDAG 8 APRIL

LEVERKAAS
100 gram €€ 0.95

+ 1 FreshPoint/100 gram

RUNDERROLLADE
100 gram €€ 1.20

+ 1 FreshPoint/100 gram

KOMKOMMERSALADE
100 gram €€ 1.09

+ 1 FreshPoint/100 gram

DONDERDAG 30 MAART
T/M ZATERDAG 1 APRIL

RIB en/of HAASKARBONADE
100 gram €€ 0.90

KIPPENBOUTEN 
gekruid / ongekruid
100 gram €€ 0.40

* Het VVV-kantoor in Makkum, op de 
Pruik-makershoek 2 weer geopend is vanaf  
maandag 3 april, op maandag t.e.m. vrijdag 
van 10.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur, 
zaterdags 10.00-16.00 uur.

* Voor het optreden van Selskip 
“Krekt wat Oars” a.s. vrijdag 31 maart om 
20.30 uur in hotel De Prins zijn nog kaarten 
beschikbaar, af te halen bij Henk de Hoop, 
Tichelwerk 20 in Makkum, tel.23 17 39

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 1 april wordt het oud
papier weer opgehaald. De start is ‘s morgens
om 9.00 uur. Het verzoek is om tijdig uw
overtollig papier, goed verpakt of gebundeld,
aan de weg te zetten. Wilt u alvast zelf het
papier brengen, de ophaalcontainers staan
vrijdag in de Klipperstraat, ter hoogte van het
tenniscomplex en het kaatsveld. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Leden Muziekvereniging “Hallelujah 
en Mannenkoor “De Flevosanghers”.

Zing mee .........
Makkum - Samen bekende geestelijke liederen
zingen, op d.v. zondagavond 2 april, in de
grote zaal van “Avondrust”. Orgelbegeleiding
door dhr. G. Couperus, aanvang 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. 

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 of
D. Tamminga, tel. 0515-231618.2

Loze brandmelding
Roosma rietdekkers
Makkum -  Zondagmorgen om 01.20 uur
werd de brandweer gealarmeerd voor een
brandmelding bij het Rietdekkerbedrijf
Roosma op de Strânwei in Makkum.

Verschillende mensen zullen ongetwijfeld de
sirene hebben horen loeien van de brandweer-
auto. Bij aankomst bleek het echter -gelukkig-
om een loos alarm te gaan.

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

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

Babi Pangang
Koe Lu Kai
Saté
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Vrijwilligersavond Stichting Visserijdagen Makkum 2005

Makkum - Vrijdagavond j.l.  heeft het
bestuur van de visserijdagen in hotel De Prins
hun vrijwilligers bedankt voor hun inzet in
2005. Het bestuur was verheugd met de hoge
opkomst; het geen maar weer eens bewijst
waarin een klein dorp groot kan zijn!
Toen de meeste gasten waren gearriveerd,
werd de ‘Film DVD’getoond, een samenstelling
die van diverse festiviteiten zijn gemaakt; het
was voor velen een feest van de herkenning
wanneer er weer eens een vriend of familielid
in beeld kwam en er ontstond hier en daar een
spontaan applaus. Ook werden er nog een
aantal geschonken cadeaus uit 2005 verloot
onder de aanwezigen. Na de verloting werd
de doorlopende ‘Foto DVD’ getoond en het
werd een gezellige boel.  Het feest ging door
tot in de late uurtjes.
De negen bestuursleden van de Stichting
Visserijdagen zijn zelf ook vrijwilligers en

onze organisatie wordt steeds maar groter,
hier en daar hebben we daarom wellicht wel
eens iemand te kort gedaan of vergeten.
Mocht dit zo zijn schroom dan niet om contact
met ons op te nemen, zodat we kunnen leren
van eventuele fouten. Wij hopen in ieder
geval dat wij voor het visserijdagen 2007
weer een beroep op jullie mogen doen. 
Vrijwilligers BEDANKT!!!!!

Op 3 april a.s. worden beide DVD’s getoond
in Avondrust. (zie hieronder).  
Ook zijn ze beide binnenkort te koop via het
bestuur of te bestellen via de website
www.visserijdagen-makkum.nl.
Beide DVD’s zijn € 10,00 per stuk, of samen
voor  € 17,50. Als u bestelt meld dan duidelijk
of het om de ‘Film DVD’ de ‘Foto DVD’ of
om beide gaat. De Film DVD duurt 60 min.
En op de Foto DVD staan ruim 1000 foto’s.

* De vrijwilligers gedeeltelijk gezamenlijk op de foto

Film Visserijdagen 2005  in Avondrust

Makkum - Maandagavond 3 april a.s. zal de
pas uitgekomen film van de Visserijdagen
2005 getoond worden aan alle belangstellende
bewoners van Avondrust. En net zoals tijdens
de Visserijdagen alle 50 plussers, uit Makkum
en omgeving werden uitgenodigd op, de door

de Stichting Visserijdagen ingehuurde boot,
zo  worden nu ook alle 50 plussers uitgenodigd
om de film te komen bekijken in Avondrust.
Van anderen, dan bewoners, vragen wij een
bijdrage van € 2,50 per persoon voor koffie/
thee/koekje etc.
Belangstellenden wordt gevraagd om 19.30
uur aanwezig te zijn in de grote zaal van
Avondrust (1e verdieping) en om met gepast
geld te betalen. Tevens zal de Stichting
Visserijdagen Makkum aanwezig zijn en kunt
u de film (DVD) of andere artikelen van de
Stichting kopen/bestellen.

Vrijwilligers Koffiebar Avondrust i.s.m.
Stichting Visserijdagen Makkum.
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Verse Hollandse spinazie
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Mooie Hollandse komkommers
1 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Mooie Hollandse tomaten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Grote zoete handsinasappels
10 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  

nieuwe oogst aardappels 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Beaut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement 

voor € 29.95 
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch 
te boeken op basis van beschikbaarheid)

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

www.leugenbolle.nl

Hoofdwacht kantoor voor de havenmedewerkers

Makkum - De havenmedewerkers Otto Adema
en Hendrik van der Werf krijgen een nieuwe
onderkomen. Het pand van de voormalige
Hoofdwacht is intern omgebouwd tot een
dienstruimte voor de beide havenmedewerkers.

Dit met een loketfunctie, volgens de haven-
medewerkers behoeven zij het ligplaatsen
geld niet meer op te halen, maar moeten de
passanten dit komen betalen aan de balie in de
Hoofdwacht.

Herbouw panden hoek Kerk-Voorstraat

Makkum - Het was oudejaarsdag zestien jaar
geleden dat twee panden op de Voorstraat
(hoek Kerkstraat) in Makkum in vlammen
opgingen. Vele jaren hebben de panden dienst
gedaan als opslag van een handelsonderneming.
Momenteel wordt er met grote voortvarendheid

aan de herbouw gewerkt, door o.a. Bouwbedrijf
Nieuwenhuis & Bouma uit Pingjum,
Timmerfabriek “De Houtmolen Makkum
B.V.”, Installatietechniek Lukkes, Arum. In
de loop van dit jaar mag het resultaat er zijn,
“dit hoekje is wer kreas  wurden’. 
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Bedrijven Contactdagen
in FEC voor Friesland
Wûnseradiel - Op de bedrijven contactdagen in het
FEC in Leeuwarden, was ook ditmaal de gemeente
Wûnseradiel vertegenwoordigd. In de stand
gemeentevoorlichter Sander de Rouwe (links) en
Jan Leistra, tot voor kort de voorlichter maar nu in
Heerenveen. Verder was het Arum die royaal aan-
wezig was met stands, zie de foto-impressie.

Bedankt
Namens de werkgroep van de Makkumer Belboei
willen wij iedereen bedanken die zich heeft aan-
gemeld voor de bezorging in Witmarsum.

Bedankt eerlijke vinder
Makkum - Ik weet niet hoe je heet of waar je
woont. Maar ik wil je zo graag even bedanken.
Gelukkig is daar de Belboei dan! Ik wil je bedanken
voor het vinden van mijn sleutel. Je hebt hem zelfs
afgegeven bij de klantenservice van Jumbo. Ik
denk, dat hij uit mijn zak is gevallen toen ik uit de
auto stapte. Ik heb gezocht en gezocht. Mijn  laatste
hoop was gevestigd op de klantenservice. Misschien
had iemand hem dan toch gevonden.........Ik ben er
heel erg blij mee. En mijn hondje ook, want die zat
opgesloten. Alleen met de sleutel kon ik hem
bevrijden. Ik ben ook heel blij, dat er nog mensen
zijn die een beetje meedenken met andere mensen.
Van mij een heel grote pluim. Dank je wel, 

groetjes van Tineke Ykema.

Wyn op Woansdei  
Omrop Fryslân TV
De oerlêst fan junkys, dealers en omhingjende
jongeren by de Mercuriusfontein yn Ljouwert hat
it gebiet in minne namme jûn. Omwenjenden en
winkellju woenen maatregels. De rop om kamera's,
ekstra plysje en faker optrede waard beäntwurde.
De plysje pakte faker minsken op en stjoerde lestige
groepen fuort. It drugsprobleem sels waard net
oplost en dy kamera's kamen der ek net. Op de
fraach wat dy kamera's dan eventueel registrearre
hienen, of wat krekt net, komt antwurd fan twa
ferslaafden, dy't har drugs by de fontein keapje.
Rudy smookt heroïne en Chris spuitet it.
Winkelpublyk, middenstanners, plysje en dus de
junkys komme oan it wurd yn dizze reportaazje.
De deistige werklikheid fan it libben om de
Mercuriusfontein hinne is te sjen. Oan de iene kant
skrinende bylden, oan de oare kant de positive
ferwachtings fan foaral winkellju dat it wol goed
komme sil. Wylst it winkeljend publyk it dochs it
meast ûnfeilige plak fan Ljouwert fynt.

Wyn op Woansdei, woansdei 5 april 2006, 
19.30 – 20.00 oere (21.30, 23.30).
Nochris te sjen de hiele jûn en nacht ienris yn de
twa oeren.

Politie Fryslân maakt werk van gebiedsgerichte
politiezorg
Leeuwarden - Negenenzestig buurtagenten in
Fryslân aan de slag. De Friese politie stelt met ingang
van 1 april 69 buurtagenten aan. Met deze aanstelling
wil de politie Fryslân het gebiedsgericht werken
verder versterken. De buurtagenten gaan hun taak
voltijd invullen. De aanstelling van buurtagenten
maakt onderdeel van de doorontwikkeling, die
momenteel binnen het Friese korps gestalte krijgt.
Deze buurtagenten gaan werken vanuit de 11 teams
basispolitiezorg. Bij het samenstellen van de plannen
voor gebiedsgericht werken was in eerste instantie
uitgegaan van een richtgetal van 80 buurtagenten.
Per team is de afgelopen maanden bekeken in hoe-
verre het werkaanbod past bij dat richtgetal. In een
aantal gevallen is geconstateerd dat de capaciteit te
ruim was en kon een bijstelling van de capaciteit

naar beneden plaatsvinden, in een aantal andere
teams was de oorspronkelijk berekende capaciteit
onvoldoende. Het totale aantal buurtagenten kwam
daardoor uit op 69. 
De doorontwikkeling van de politie Fryslân is er
op gericht het gebiedsgericht werken verder te
versterken. Die versterking vindt plaats door de
aanstelling van deze buurtagenten, maar ook door
de overige werkprocessen sterker gebiedsgericht te
oriënteren. In nauw overleg met de andere veilig-
heidspartners van de politie (openbaar bestuur,
justitie e.a.) wordt de inzet van buurtagenten de
komende tijd gevolgd en regelmatig geëvalueerd.
Mocht dat nodig zijn dan zal op basis van die
evaluaties bijstelling plaatsvinden in de inzet en/of
capaciteit van de buurtagent.

Makkum/Oostenrijk - Weet u dat er een broer van
Anton Heyboer in Makkum woont? Het is echt
waar. In Makkum staat hij bekend als Henk Nauta,
maar hij is Henkie Heyboer, de enige echte broer
van Anton Heyboer. Hij heeft ook dezelfde hobby’s
als zijn broer, namelijk schilderen en vrouwen. Op
de foto van Henkie met vier van zijn bruiden op

vakantie in Oostenrijk. V.l.n.r. Henkie Heyboer,
zijn slapie Diny, zijn meesteres Melany en twee
van zijn volgelingen, Bartina O. uit Makkum en
Jannetje P. uit Bolsward. Zoals jullie kunnen zien
had Henkie voor iedereen grote penselen mee-
genomen voor het schilderwerk in de sneeuw.
Henkie en Diny hadden wel hun eigen iglo.

Makkum - Tot en met 10 mei organiseert
Avondrust te Makkum in samenwerking met Art
Connection een tentoonstelling met werk van
“”GGZ kunstenaars”. Het werk is gemaakt door
deelnemers aan de workshops tekenen en schilderen
van het activiteitencentrum van de G.G.Z Noord
(geestelijke gezondheidszorg) in Leeuwarden. De
schilderijen, meest autodidactisch, vallen moeilijk
onder één noemer samen te vatten, en varieert van
naïeve kunst tot abstract werk. Veelal wordt er
gewerkt met acrylverf. Leerpunten binnen de
workshops zijn o.a.: materiaalgebruik, vormgeving,
kleurgebruik en vlakverdeling. Het accent ligt
op plezierbeleving, het ontwikkelen van eigen
mogelijkheden en vooral grenzen verleggen.
Hierdoor ontstaat bijzonder, vaak kleurrijk en
verrassend werk.

De geëxposeerde werken zijn van Els v.d. Akker,
Gerda Martens, Yvonne Dijk, Katrien Harmsen,
Alie Mulder, Pieter Fieggen, Erna Vlieg, Ally
Struiksma, Karin v.d. Veen, Anne Hemstra en
Frans Weitenberg.

Expositie werken activiteitencentrum van de
G.G.Z. Noord
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K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Eerste kievitsei Friesland

Parrega - Het  eerste kievitsei van Friesland
is gevonden door Joop Wijnja (60) uit
Parrega. Vrijdagmiddag omstreeks vier raapte
hij het eitje op in een weiland tussen
Blauwhuis en Tjerkwerd. Het is zaterdagmid-
dag aangeboden aan Commissaris van de
Koningin Ed Nijpels op het Provinciehuis in
Leeuwarden.

Eerste kievitsei Wûnseradiel
Makkum - Jetze Genee uit Makkum heeft het
eerste kievitsei van Wûnseradiel zaterdag-
middag om vier uur gevonden in een stuk
‘greide’ onder Skuzum. Maandagavond is de
kleinood op gemeentehuis in Witmarsum aan-
geboden aan burgemeester Theunis Piersma.
Volgens de traditie beloonde de eerste burger de
vinder met het overhandigen van een zilveren
tientje en de oorkonde.

Lays in Pingjum
Pingjum - Kan het feesten niet laten. De
merke is pas in september en dat duurt de
inwoners veel te lang. Dit is de reden dat de
Kulturele Kommissie een plan bedacht om
een tent neer te zetten in april. Het weekend
van 7 en 8 april is uitgeroepen tot “Kleintje
Merke”. De vrijdagavond start spectaculair
met een optreden van muziekkorps Harmonie.
Zij hebben als thema deze avond musicals en
zullen dit groots neerzetten. Onder leiding
van Luc Feikens zullen zij deze avond goed
hun best doen met musicalstukken als Hair,
Abba en ga zo maar door. Na afloop spelen de
welbekende Swingmasters tot in de late uurtjes.
Een dansdemonstratie maakt de avond compleet.
Op 8 april heeft men de topband Lays kunnen
strikken. Lays staat garant voor een spetteren-
de avond! Iedereen die een optreden van Lays
heeft meegemaakt weet dat dit altijd uitmond
in een swingend, dampend feest! De entree
deze avond bedraagt € 10.- en de band speelt
vanaf 22.00 uur. Ook zin in een feestje? Kom
dan op 7 en 8 april naar de feesttent op de bieten-
opslag aan de Klein Huisterweg te Pingjum.
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Kwaliteit occasions,de beste garantie !!
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  2002  € 14.400,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002  € 13.650,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.400,-
Peugeot 307XS 1.6i,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen 2002  € 12.900,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst 2002  € 12.900,-
Peugeot 307 Hdi ,5drs,grijsmet,a/c-ecc,cpv+afst.    2002  € 12.800,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 11.200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002  € 10.900,-
Opel Astra 1.8-16v,”club”,a/c,cruisecontr,radio-cd. 2000  € 7.400,-
Ford Ka 1.3i,3drs,zwart,stuurbekr,airbag,radio,15dkm 2004  € 6.900,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,lm velgen,st.bekr,46dkm 2001  € 6.900,-
Opel Corsa 1.2-16v’Strada’,blauwmet,st.bekr, 93dkm  2000 € 6.250,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4.250,-
Mits.Carisma 1.6 gl,zilver,lm.velgen,st.bekr,trekh  1997 € 3.800,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco   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

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 Exp.sport
1.6-16v,airco-ecc
cpv+afst.bed,el.rmn
radio-cd,mistl.voor
lm.velgen,nw.staat
88 dkm  bj 2002

€€ 14.400,-

Opel Agila 1.2-16v
Elegance,blauwmet.
Lm.velgen,radio-cd
Mistl.voor,el.ramen
5 drs  1e eigenaar
46 dkm  bj 2001

€€ 6.900,-

UITNODIGING!

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang
Makkum haar leden uit tot het bijwonen van haar jaarvergadering. 

Deze zal plaatsvinden op donderdag 30 maart a.s. 
in café-restaurant  ‘De Prins’  te Makkum, aanvang 20.00 uur.

Agenda: 
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Verslag jaarvergadering 7 april 2005
4. Jaarverslag 2005/2006 
5. Financieel verslag / Begroting
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming Kascommissielid
8. Contributie verhoging tot € 5,00 p.j.
9. Bestuursverkiezing
* Aftredend  en herkiesbaar de heer Jelle Smid
* Periodiek aftredend en niet herkiesbaar de heer Libbe Terpstra

Het bestuur stelt in deze vacature te benoemen: de heer Tom Coufreur 

Pauze met Selskip “Krekt wat Oars”

10. Rondvraag 
11. Sluiting

*** Na de vergadering zal “Krekt wat Oars” weer optreden met een
vervolg van hun programma welke vanavond in première gaat bij
Plaatselijk Belang Makkum

Oproep Playbackshow
Makkum - Het is lente en weer playbacktijd!
Alle kinderen tot en met 12 jaar kunnen weer
oefenen voor de Playbackshow. Op vrijdag-
middag 28 april om 16.00 uur beginnen de
optredens van de artiesten in spé. Dit alles
onder leiding van presentator Jetze Genee.
Voor alle deelnemers is er een kleine attentie
en er zijn prijzen voor de winnaars.  Dus: geef
je snel op bij Mattie Terpstra, Bleekstraat 20,
Dina Koopmans, De Schar 9 of via de website
www.koninginneverenigingmakkum.tk
onder vermelding van Playback! Opgave is
mogelijk tot 20 april.

Survivaltocht 
met hindernissen
Makkum - Net als het grote succes verleden
jaar, wordt ook dit jaar op 30 april een survival-
tocht georganiseerd voor de leeftijdscategorie
van 16 tot 116 jaar (m/v). Met een ploeg van
4 à 5 personen moet een parcours worden
afgelegd in en om het waterrijke Makkum.
Onderweg moeten spectaculaire hindernissen
overwonnen worden welke van verschillende
lengte, zwaarte en moeilijkheid zijn. Met
behulp van verschillende routetechnieken
kan het traject tussen de hindernissen worden
gevonden. Naast intelligentie worden uithou-
dingsvermogen en teamgeest zwaar op de
proef gesteld. De ploeg met de snelste tijd en
de hoogste score verdient de hoofdprijs met
de bijbehorende eeuwige roem. Durf je dit
aan, geef je dan zo spoedig mogelijk op voor
deze unieke kans in Makkum.
Opgave en informatie: 
www.koninginneverenigingmakkum.tk, of
koninginneverenigingmakkum@hetnet.nl of
telefonisch 0515-232037.

Zestig jaar getrouwd
Arum - Vorige week dinsdag waren Klaas
Pieter Brouwer en Ytje Oosterhaven 60 jaar
getrouwd. Burgemeester Theunis Piersma van
de gemeente Wûnseradiel kwam het echtpaar
‘s middags om vijf uur in het Indisch restaurant
te Arum feliciteren namens de gemeente.

Het echtpaar trouwde op 21 maart 1946 in
het gemeentehuis te Franeker. Zij kregen vier
kinderen, drie zoons en één dochter. Verder
hebben ze negen klein- en vier achterklein-
kinderen. Het echtpaar geniet nog van een
goede gezondheid. Samen fietsen ze nog
altijd graag, de man is 87 en zijn vrouw 82
jaar. Vorig jaar zijn nog nieuwe fietsen
gekocht. Zij wonnen in en boerderij in Arum.
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MAANDAGAVOND 3 APRIL - JIJ komt toch ook?

Interactieve presentatie over de Rijopleiding in Stappen. 
De rijopleiding waarbij 70% de EERSTE KEER slaagt.

Stel al je vragen over het examen aan de EXAMINATOREN van het CBR.

Alle informatie over de SLIPCURUS die jij TIJDENS JE OPLEIDING kunt volgen.

Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom in "Ons Gebouw" op de Markt in Makkum.
Natuurlijk neem je ook je ouders, vrienden en partner mee.

We kijken uit naar je komst.
Graag tot ziens bij de rijschool die méér voor je betekent!!!
Doniastraat 28 8754 EK  MAKKUM tel.: 0515-232302 email: info@berttamboer.nl

OPEN AVOND

V
B
T

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
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

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

Open avond Verkeersschool 
Bert Tamboer
Makkum - Op maandagavond 3 april houdt
Verkeersschool Bert Tamboer Open avond  in
“Ons Gebouw” aan de Markt in Makkum.
Tijdens deze open avond heb je de mogelijkheid
kennis te maken met de instructeur en je te
oriënteren op de verschillende lespakketten
die deze rijschool biedt. Natuurlijk kun je ook
een kijkje in de lesauto nemen. Het beloofd
een bijzondere avond te worden. Er zullen
namelijk twee examinatoren van het CBR
aanwezig zijn om al je vragen over het rijexamen
te beantwoorden. Samen met Bert zullen zij
een interactieve presentatie geven over de
Rijopleiding in Stappen. Dit is een nieuwe
manier van rijles volgen met veel betere
resultaten. Bijna 70% van de leerlingen die op
deze manier zijn opgeleid slaagt de eerste
keer voor het rijexamen. Dit tegenover slechts
50% bij de normale manier van rijles krijgen.
Hoe dit mogelijk is vertellen zij deze avond.
Een NIEUW onderdeel in de Rijopleiding in
Stappen is de mogelijkheid om een slipcursus
te volgen. Tijdens een interactieve presentatie
zal een instructeur van de slipschool Prodrive
Training hier uitgebreid over vertellen.

Natuurlijk heeft Bert deze avond een leuke aan-
bieding als je besluit om bij hem je rijopleiding
te volgen. Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Om 19.30 uur beginnen we. Je bent, samen
met je ouders en vriend of vriendin van harte
welkom. Als je deze avond niet kan komen, maar
wel belangstelling hebt, neem dan ‘s avonds na
19.30 uur contact op via tel.: 0515-232302 of
stuur een email naar info@berttamboer.nl 

Gerichte 
snelheidscontrole in
gemeente Wûnseradiel
Witmarsum - De komende periode zal de
politie extra aandacht besteden aan snelheids-
controles in de gemeente Wûnseradiel.  Met
de extra controle wil de politie de veiligheid
vergroten, zij werkt hier samen met de
gemeente. De controles worden uitgevoerd
nadat er verschillende klachten van inwoners
binnen kwam over te snel rijden. De gemeente
heeft hierop verschillende metingen verricht
en hieruit bleek inderdaad dat op een aantal
locaties structureel te hard werd gereden.
Eerder werden hier al waarschuwingsborden
geplaatst. Het gaat dan met name om de 30
km/ 50 km/ 60 km wegen.

Naast het vergroten van de veiligheid willen
gemeente en politie met deze gerichte en
repressieve acties de snelheidsovertredingen
terug brengen en bestuurders wijzen op hun
rijgedrag.
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HET IS WEER ZOVER!
Zomersproeten

Nestelende vogels
Flierende meisjes
Lonkende jongens

kortom:
VOORJAAR!

Dat betekend dus: 
nu planten van o.a.
Violen, Primula’s, 

vaste planten, Heesters, enz.

Denkt u even om uw tuin: 
Nu bemesten!

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

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 0515-232477

Bar Café Restaurant

Makkum - Vanaf  29 maart tot en met 30
april is er in de bibliotheek van Makkum een
expositie van schilderijen die gemaakt zijn
door de cursisten van Jack Breed. In deze
overzicht - tentoonstelling zijn een aantal
werken van iedere cursist opgenomen die ze
geschilderd hebben sinds ze een jaar geleden
zijn begonnen. Het is een opwindende, kleur-
rijke en goed verzorgde expositie waarbij het
hoge niveau van de getoonde schilderijen echt
opvallend is. Vooral omdat sommige cursisten
nog nimmer een kwast aangeraakt hadden
voor ze bij Jack op cursus gingen. 

Laten we deze Jack eens nader bekijken; Zij is
wat je noemt een allround kunstenaar die zich
vrijelijk in alle disciplines van de kunst
beweegt en in velerlei materialen haar visies
tot uitdrukking
weet te brengen
In binnen en bui-
tenland expose-
rend is zij maak-
ster van schilde-
rijen, beelden,
grote installaties,
landschapskunst,
foto’s, performan-
ces, theaterstuk-
ken met bijbeho-
rende decors en
kostuums en korte
filmpjes. Tevens
heeft zij een eigen
boek uitgeven
over de reizen die
ze heeft gemaakt
naar alle uithoe-
ken van de
wereld, die in de
bibliotheek te
lenen is. Met
haar academische achtergrond en jarenlange
ervaring weet Jack haar cursisten op een doel-
treffende wijze de verschillende technieken
van het schilderen met olieverf aan te leren en
helpt zij hun op een creatieve manier hun bar-
rières te doorbreken. Met haar inspirerende
manier van doen brengt zij de cursisten de
liefde voor het schilderen bij en schenkt ze de
rijkdom van het intenser waarnemen van de
wereld om je heen. Dit alles gebeurt in de ont-
spannen sfeer van haar prachtig gelegen ate-
lier, waar de deelnemers een zeer persoonlijke
begeleiding genieten, maximaal vier deelne-
mers per sessie, en zich opmerkelijk snel ont-
wikkelen.

Zo is er op de expositie een schilderij te zien
van een berglandschap in okertinten, het eerste
schilderij van een cursiste die nog nimmer
geschilderd had. In dit schilderij heeft ze
geleerd hoe een schilderij in laagjes opgezet
wordt, hoe tinten te mengen en daarmee een
schilderij in harmonie te brengen. Ook zijn
de verschillende manieren waarop olieverf
verwerkt kan worden er in gebruikt, vloeibaar
in de luchtpartijen, wazig op de bergkammen

in de verte, aangezette penseelstreken in het
midden gedeelte en pasteus aangebrachte verf
op de vooraan liggende maïsvelden die baden
in een stemmig ‘eind van de middag’ licht.
Door kleur- en verf gebruik is het een schilderij
met veel diepte geworden. De kleine pinguïn
in een hoek van het schilderij doet je kriebelig
glimlachen. Het derde schilderij van deze
deelneemster is een prachtig sprekend portret
van een meisje wiens intense ogen je overal
lijken te volgen. Dit schilderij heeft ze opge-
bouwd uit laagjes verf over elkaar om de tech-
niek van het vervloeien zich meer eigen te
maken en om te zien hoe ondergrond kleuren
de uiteindelijke kleuren meer diepte en body
geven.Tevens kon ze hierin leren rondingen
vorm te geven en lichten te plaatsen. Daarna
heeft ze een hart gemaakt, waarin de pasteuze

manier van wer-
ken verder is uit-
gediept. Met het
paletmes zijn de
kleuren in zulke
krachtige bewe-
gingen neer-
gezet dat ze
suggereren dat
het hart vibreert
van een stralende
liefde. Zo is er bij
al de cursisten
een duidelijke
ontwikkeling en
een zelfverzeker-
der worden van
de toetsen te
zien. Bovenal
is het een mooie
en gevarieerde
expositie, waarin
schilderijen van
allerlei onder-

werpen en schilderstijlen te be-wonderen zijn
en waar je met veel zin om zelf ook te gaan
schilderen vandaan komt. Als je dat wilt kunt
je contact op nemen met Jack Breed op tel.
0515-232662.

Naast de wekelijkse schilderlessen geeft zij
ook workshops waarbij men in een dag een
schilderij naar keuze maakt, dit kan plaats
vinden in Jack’s drijvende atelier maar ook op
andere locaties en is zowel voor bedrijven als
voor particulieren te boeken. Voor mensen die
zelfstandig schilderen of zich met andere
kunstdisciplines bezighouden en die wel eens
met een professioneel over hun kunstuitingen
willen praten houdt Jack spreekuren. Ook
mensen die zich voorbereiden op een creatieve
carrière zijn bij jack aan het juiste adres. Zij
helpt je om inzicht te krijgen in je werkwijze,
geeft je tips en kan je naar een expositie of
toelatingsexamen coachen.

De bibliotheek van Makkum is geopend op
dinsdag van 15.00 tot 21.00 uur, op woensdag
van 15.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van
15.00 tot 21.00 uur. 

Expositie in Bibliotheek van cursisten van Jack Breed
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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.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Volvo        V70      2.4 Comfortline Bl.Met 02-2002 154000 15.750.00

Toyota    Pic Nic 2.0 16V Gl aut.  05-2000 83000 13.750.00

Audi       A4      1.6 AM Bition Avant 09-2000 132000 12.650.00

Honda   Civic Aerodeck 1.4

Zilver met. (LPG G3) 01-2000 145000 9.950.00

Citroen  Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 9.750.00

Renault Megane I coupe   1.6 16_V sport geel

div. opt LPG G3 03-2001 150521 7.250.00

Volkswagen Polo     1.4I 60 kat Blauw   04-1998 173603 4.250.00  

BMW     3161    Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00

Volkswagen Golf     1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 3.250.00

Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer   05-1982 97594 2.500.00

Suziki   Swift     1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995 73066 2.450.00

BMW      316I Grijs Met.           01-1990 234051 1.450.00

Zittingsuitslag 20 maart 
+ stand competie

A Paar Score Totaal St.
1 R. Boonstra & T. v.d Veen-IJtsma 61,90 297,62 5
2 S. Attema & M. v.d. Weerdt 60,12 292,26 7
3 K. Bruinsma & A. Koornstra 51,79 319,64 1
4 J. Hutchinson & P. Hutchinson 51,19 313,10 2
5 B. Dijkstra & P.A. Bosma* 46,43 309,76 3
5 J. Bergsma & M. v.d. Woude 46,43 297,02 6
7 J. v. Dijk & L. Koornstra-Klok 43,45 263,69 8
8 R. Bergsma & S. v.d. Eems 38,69 299,05 4

B Paar Score Totaal St.
1 K. Reitsma & A. v.d. Woude 60,12 320,48 1
2 S. de Boer & T. van der Berg 55,00 313,33 2
3 R. Hack & A. Poepjes 54,17 274,40 8
4 A. Poog & Kl. v.d. Eems 51,79 307,14 3
5 A. Tolsma & P. Bergsma 46,43 291,67 5
5 E. v.d. Veen & M. Tilburgs 46,43 278,93 7
7 A. v.d. Meer & M. v.d. Wal 42,86 291,07 6
8 H. van As & J. Poog 35,12 300,60 4

C Paar Score Totaal St.
1 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra 61,31 324,52 1
2 H. Bonnema & D. Molleman 58,93 310,71 2
3 A. van Terwisga & H. Wierda 52,38 288,10 7
4 D. Amels & W. Zijlstra 48,81 307,20 3
5 M. Rinia & R. Tjeerdema 48,21 293,99 5
6 J. v.d. Meer & J. Hibma 46,43 289,52 6
7 W. de Vries & J. Bosgraaf 43,45 295,00 4
8 W. Dalstra & A. de Jong 40,48 276,19 8

D Paar Score Totaal St.
1 F. v.d. Belt & M. van Dijk-Rinia 65,00 336,75 1
2 A. Smit & G. Teerenstra 62,50 331,00 2
3 M. Zijlstra & Y. Grobbink 52,50 283,95 5
4 G. de Jong & T. Spoelstra 48,75 290,85 3
5 C. Kalf & P. Teerenstra 37,50 288,85 4
6 H. Klein & A. Sieswerda 33,75 270,20 6

* = invaller/corr; wijzig. voorbeh.

De Waardruiters
Cornwerd - Het was wederom een mooi week-
end voor Marijke Bonthuis uit Makkum. Ze
ging met de paarden naar de springwedstrijd in
Franeker. Ze nam deel in het B-springen. Met
Utopia reed ze een foutloos parcours
waarmee ze 2 winstpunten verdiende. De 55
punten voor de stijl leverden haar de 2e prijs
op. Ook met Us Maxima reed ze een foutloos
parcours en verdiende ze 2 wintpunten. De 55
punten voor stijl leverden haar in dit parcours
de 1e prijs op.

Remke Bijma op het
podium
Lemmer - Zaterdag 18 maart j.l. was het
Fries Kampioenschap turnen heren in
Lemmer. Na de zes onderdelen turnen
bestaande uit lange mat, ringen, sprong, brug
voltige en rekstok behaalde Remke Bijma van
de gymnastiekvereniging DES uit Makkum
een prachtige 3e plaats. Zeker een felicitatie
waard. Leidster van de gymvereniging DES is
Sjoerdtje de Jong-Cuperus.

Bridge Club MakkumDorpsbelang Pingjum heeft weer voltallig bestuur

Pingjum - Op woensdagavond 22 maart j.l. heeft
de jaarlijkse vergadering van Dorpsbelang
Pingjum plaatsgevonden, dit jaar in het gebouw
achter de Geref. Kerk.Rein Brandsma opende
als voorzitter van Dorpsbelang de vergadering
en heette de vele dorpsgenoten, de raadsfracties
en gastspreker Leen Ferwerda welkom. Naast de
vaste punten van een jaarvergadering als notulen,
financieel verslag, verslag kascommissie en
samenstelling kascommissie ging de vergadering
ook akkoord met een kleine contributieverhoging
van één euro.  Uit het jaarverslag bleek dat het
bestuur veel werk had verzet en momenteel
volop actief is in werkgroepverband met de
voorbereiding van een mogelijk multifunctioneel
centrum in combinatie met een “brede school”
variant. Vervolgens is informatie gegeven over
o.a. de te bouwen jeugdaccommodatie op het
kaatsveld, de Halsbândei, de kunstroute, de
Himmeldei, de website..... Na verschillende zaken
te hebben besproken die op de agenda stonden,
kwam het agendapunt bestuursverkiezing aan de
orde. Griet Tigchelaar en Melle van der Meer

waren aftredend en niet herkiesbaar; zij zijn
door Rein hartelijk bedankt voor de inzet voor
het dorp Pingjum. Marina Scheffer en Wil
Oudhuis zijn benoemd tot nieuw bestuurslid van
Dorpsbelang Pingjum, zodat er weer een voltallig
bestuur bestaat van 7 personen; namelijk: Rein
Brandsma, Ted van Busschbach, Anneke Giliam,
Laurens Koster, Frank van Vree, Marina Scheffer
en Wil Oudhuis. In de rondvraag kwamen evenals
voorgaande jaren vragen aan de orde over o.a. de
onderhoudstoestand van straten en voetpaden, het
schelpenpad, het parkeren en ander “lyts leed”.
Ook de verkeersveiligheid in het dorp blijft een
aandachtspunt. Als bestuur zullen zij zich krachtig
moeten profileren richting politie én het gemeente-
bestuur van Wûnseradiel, waarbij o.a. een
gezamenlijk actieplan met onze dorpsgenoten
richting gemeente een juiste aanpak moet worden.
Na de pauze heeft Leen Ferwerda een fantastisch
verhaal gepresenteerd over zijn ervaringen in het
“juttersvak”. Om ± 23.00 uur sloot voorzitter Rein
Brandsma de goedbezochte vergadering en
bedankte een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.
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* Fryslân * Team 11

Wijkagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Zing mee...
samen zingen in de grote zaal

van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 2 april

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

www.vankalsbeek-gaast .n l

sier - industrie - constructie
GAAST, ttelefoon: 00515-5541253

Iets verkopen plaats het gratis op
www.recreatiemakkum.nl

www
.

makkumerbelboei
.

nl

We vertrekken naar Sudan en komen aan in
Suakin inklaren hier gaat vlot ‘s middags het
dorpje bekijken wat een cultuur shock wat een
armoede hier de mensen leven in hutjes hebben
echt niks slapen op de grond en alles is vies en
zit onder de vliegen de mannen hangen wat
bij elkaar en lijken heel apathisch of dit nou
komt door de quat waar ze de hele dag op
kauwen of door het feit dat ze de hele dag niks
doen ik weet het niet. Er is wel een redelijke
markt met groente en fruit ook kun je tarwe
laten malen hier gebeurd met een maalapparaat
met een oude Lister motor ervoor maar het
werkt, stroom is er niet sommigen hebben een
aggregaat. De volgende morgen kunnen we
water halen met de rubberboten in jerrycans
dit water wordt aangevoerd in twee aan elkaar
gelaste vaten op een wagen die getrokken
wordt door een ezel, ik ben de hele dag bezig
om de jerrycans te vullen met water en heen
en weer te varen lastige klus want de jongetjes
die je helpen op het strandje met het water in
je bootje te krijgen zijn zo handtastelijk als de
pest dus moet ik geregeld om me heen slaan.
Eeltje is ondertussen de giek van de Zwitserse
boot aan het repareren. Het water is overigens
van een prima kwaliteit wel erg duur 12 dollar
voor 400 liter de diesel die we ook zo krijgen
aangeleverd is weer goedkoop 0,50 dollar per
liter. We bezoeken ook nog de hoofdstad Port
Sedan, onderweg zien we veel armoede de
stad is wel redelijk met vele kleine winkeltjes
zodat we toch redelijk kunnen inslaan hier.
Weer op zee vangen we veel vis ‘s middags in
een baai aangekomen blijkt iedereen veel te
hebben gevangen we gaan vis schoonmaken
op het voordek van de scharrel het lijkt wel een
abattoir de scharrel had er 7 gevangen en 2 aan
de zijkant van zijn schip laten hangen deze
waren helemaal aangevreten door haaien we
eten deze  week elke dag vis bbq met z’n allen
en eten zelfs kibbeling Wel raken we in deze
week bijna al onze visspullen kwijt doorgebeten
door zeer sterke vissen de vissen die worden
gevangen zijn Spaanse makrelen (koning vis),
wahoes, dorado’s, monitors en barracuda’s.

Dan komen we aan in Eritrea in Massawa liggen
we met de hele groep het inklaren hier duurt
uren dan kunnen we de stad in wat een verschil
met Sudan de mensen zijn hier vriendelijk,
werkzaam en schoon we genieten hier weer
echt. We horen hier dat de Makkumers hier
goed bekend staan vanwege een vis project
dat hier door de Koornstra’s is opgezet we
hebben nog geen contact gehad met deze vissers
maar hopelijk lukt dat nog voor we weer verder
trekken. Ook liggen hier twee prachtige sleep-
boten waar Damen opstaat sommige van de
bemanningsleden zijn ooit in Makkum geweest
met deze slepers voor groot onderhoud zo zie
je maar Makkum staat overal goed bekend. Je
ziet hier nog veel busjes rijden van Unicef en
andere hulpinstanties zo zie je ook dat het
geld wat iedereen hier geregeld aanschenkt
zeer goed terechtkomt en dat de mensen in

Eritrea na de oorlog heel goed bezig zijn hun
land weer op poten te zetten.

We maken een busreis naar de hoofdstad
Asmara prachtige rit 3 uur door de bergen en
voor het eerst sinds weken zien we weer heel
veel groen ook hier overal hardwerkende
mensen die veel groenten verbouwen in de
terras aangelegde gedeeltes in de bergen ze
ploegen hier met twee ossen voor een soort
stok met een ijzeren spade eraan. De bus moet
nog een stop maken voor een peloton race
fietsers die we schreeuwend aanmoedigen. De
stad Asmara is prachtig redelijk modern de
markt is helemaal geweldig. We kopen hier
tarwe en dit kunnen we laten malen, eerst
moet dit schoongemaakt worden door meisjes
voordat het wordt gemalen.We maken foto’s
en de meiden vinden dit geweldig en willen
foto’s we beloven ze op te sturen  nadat de
baas zijn adres heeft gegeven kosten voor
5 kilo meel laten malen en schoonmaken
30 eurocent kun je nagaan wat hier wordt
verdiend noppes. Gingen ook koffiedrinken
voor 4 gebakjes en 2 kopjes koffie betaal je
nog geen euro. En met z’n allen een biertje
drinken was helemaal komisch voor een biertje
betaal je 10 naktaf is 50 eurocent en voor een
flesje water 20 naktaf is 1 euro dus je kunt
hier voordeliger bier drinken dan water Eeltje
vond dit natuurlijk perfect. Op de terugweg
met de bus zien we wilde apen ze zitten met
wel 100 nidden op de weg de bus stop en we
gooien brood en bananen naar ze toe ze
worden steeds agressiever springen op de bus
en proberen door de ramen te klimmen een
belevenis en we maken vele mooie foto’s. Dit
waren weer wat avonturen vanuit de Rode zee.

Hartelijke groeten Eeltje en Marijke,
famkuperus@hotmail.com

De gevaarlijke riffen van de rode zee  (5)
door Eeltje en Marijke Kuperus
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Veertig jaar buurt-
vereniging Terra Nova
Makkum - Zaterdag 1 april viert de buurtvereniging
Terra Nova haar veertig jarig bestaan, eigenlijk is
de juiste datum 1 juli 2005. Maar men  viert dit nu
eerst met leden in café De Zwaan. Toen men in
1965 de buurtvereniging oprichtte, waren dit de
straten Kofstraat/Aakweg/ Tjalkstraat. Later kwamen
daar de Blazerweg/Schokkerweg en Botterstraat
bij.  Tegenwoordig kan men lid worden als men
woont tussen de 1e en de 2e Melkvaart. Ook zijn er
enkele gezinnen lid geworden in woonwijk
“Engwier” deze buurtvereniging is gestopt vanwege
te weinig animo. De buurtvereniging Terra Nova
‘leeft’ eigenlijk alleen voor een viertal bingo-avonden
per seizoen. In januari is er een bridge en klaver-
jasavond. En natuurlijk komt sinterklaas elk jaar
nog op bezoek. Het is jammer dat de belangstelling
zo gering is, in het begin was dit allemaal veel
spontaner. Nieuwe bestuursleden zijn er niet te vinden,
op deze wijze blijft de oude garde maar aan. In het
algemeen kampt elke vereniging van de dag het
probleem van nieuwe bestuursleden. En zo zegt het
bestuur, wij vieren met elkaar het 40 jarig bestaan,
laat het niet zover komen dat onze buurt ook de
moed in de schoenen zakt en dat wij genoodzaakt
zijn ons straks ook op  te heffen.

Bermbrand op de
Houwdijk te Cornwerd
Cornwerd - Vorig week donderdagmiddag om
15.37 uur moest de brandweer van Makkum uit-
rukken nar Cornwerd voor een buitenbrand. Het
ging om gras en struiken bij het viaduct Kop
Afsluitdijk. Het optreden van de brandweer
beperkte zich tot het nablussen met twee hogedruk
stralen. Binnen een uur keerde de brandweer terug
naar de uitvalbasis.

Jeugdzeilen kan in
Makkum vanaf acht jaar
Makkum - Ook in 2006 biedt de jeugdzeilcommissie
van de Watersportvereniging Makkum weer de
mogelijkheid om kennis te maken met het zeilen.
Na een zwembadtraining en een theorie-avond starten
begin mei weer de lessen. Op dinsdag- en woens-
dagavond zal er worden gezeild in optimisten, op
donderdagavond wordt in FJ’s gevaren. Voor het eerst
wordt dit jaar ook op zaterdagmorgen in optimisten
lesgegeven. Uiteraard hebben voor deze lessen
leden die op aanzienlijke afstand van Makkum
wonen en daarom niet doordeweeks kunnen lessen,
voorrang. De lessen staan open voor kinderen
vanaf 8 jaar, zeilervaring is niet vereist. Wel moeten
de kinderen kunnen zwemmen. Dankzij de vele
sponsors hebben wij wederom de lessen betaalbaar
kunnen houden. Het lessen in de optimist kost € 37,50
en de kosten voor de zeillessen in de FJ bedragen
€ 50,00. Deze bedragen zijn inclusief zwembad-
training, theorie-avond, zeillessen, gebruik van de
optimist/FJ en de contributie voor het jeugdlid-
maatschap van de Watersportvereniging.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Claudia
Slootweg, De Wijting 1 te Makkum, telefoon
06-50218087 of per email (richarter@freeler.nl).
De inschrijving sluit op 31 maart a.s. dus wees er
snel bij. Vol is namelijk vol!

www.makkumerbelboei.nl
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Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 29 maart a.s. 
start voor de kabouters

(leeftijd 4-6 jaar) 
weer het kaboutervoetbal. 
Er wordt wekelijks getraind 
van ca. 16.00 - 17.00 uur 

op het voetbalveld. 

Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van 

de voetbalvereniging VV Makkum. 
Iedere kabouter is dus van harte welkom.

Als je mee wilt doen, 
graag van te voren wel opgeven 
bij Rene Reinsma, Tel: 230.522

Sport

Paasworkshop 
o.l.v. gediplomeerd bloembindster

U zoekt wat leuks voor de paasdagen!
Kom zelf een paaskrans maken
(gevuld met allerlei bollen, eieren, etc)
voor € 20,- incl. koffie/thee en wat lekkers

Op de volgende avonden heb ik plaats
voor minimaal 5 personen;
maandag 3 april / woensdag 5 april
donderdag 6 april / maandag 10 april
dinsdag 11 april / woensdag 12 april
aanvang 19.30 uur tot ong. 21.15 uur

Kom langs of bel om je aan te melden:
Elma Groen,  De Zalm 7  Makkum

tel. 06 - 505 98 707

Ens - Niets veranderlijker dan het weer. Werd er
twee weken geleden, na de onzinnige beslissing
de wedstrijd tegen koploper Berlikum doorgang
te laten vinden, nog gevoetbald bij een gevoels-
temperatuur van -20 graden, afgelopen zaterdag
waren de omstandigheden bijkans perfect. Bij
een temperatuur van zo’n 14 graden en een
heerlijk voorjaarszonnetje, speelde Makkum
op een prima bespeelbaar veld haar tweede
uitwedstrijd na de winterstop. In Ens werd
aangetreden tegen de gelijknamige ploeg die
een week eerder beslag had weten te leggen
op de tweede periodetitel. Makkum startte de
wedstrijd zonder het centrale verdedigings-
duo Gjalt Roorda en Teake Elgersma. Met
name de geblesseerde Elgersma werd in de
opbouw node gemist. Al na een minuut of
zeven keken de bezoekers tegen een achter-
stand aan toen John Heijen schitterend
binnenschoot na een pass van Henk Sleurink.
Diezelfde Heijen zou zonder concurrentie uit-
groeien tot ‘man of the match’ door voor rust
nog een keer te scoren en ook na rust beide
treffers van de thuisploeg voor zijn rekening
te nemen. Drie van de vier goals overigens op
aangeven van... inderdaad, Henk Sleurink. 
Hoewel Makkum na een kwartier spelen nog
wel op gelijke hoogte kwam door een prima

goal van Jouke de Jong was er van spanning
eigenlijk nimmer sprake. Niet dat Makkum
veel minder was dan de thuisclub of de hele
wedstrijd met de rug tegen de muur werd
gezet maar zowel technisch als tactisch bleek
Ens steeds net even iets beter en vooral slimmer.
Gedurende de hele wedstrijd zorgde de thuis-
club er voor dat haar beste spelers in balbezit
kwamen. Ondanks herhaaldelijke tactische
aanwijzingen van de steeds kleiner wordende
Makkumer supportersschare kon Ens 90
minuten lang haar geliefde spelletje blijven
spelen. Gezien de kansenverhouding was de
overwinning, hoewel wat hoog uitgevallen,
dan ook terecht. 

Door de nederlaag blijft Makkum in de
gevaren-zone van de vierde klasse A. Met nog
5 wedstrijden voor de boeg staat de ploeg van
trainer Klaas Sinnema op de 9e plaats. Die
positie moet minimaal gehandhaafd blijven
om degradatiewedstrijden (plaats 10) of erger,
rechtstreekse degradatie (plaatsen 11 en 12) te
voorkomen. Gezien het geringe verschil in
verliespunten met de ploegen onder de streep
is de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen
het op de laatste plaats staande Creil dan ook
van cruciaal belang. 

voetbal - Makkum in gevarenzone na 4-1 nederlaag in Ens

Damwoude - Dames Makkum 1 moesten
zaterdag 18 maart spelen tegen Kwiek uit
Damwoude. De uitwedstrijd tegen Kwiek
werd door Makkum al gewonnen met 1-3.
Gezien de ranglijst moest winst voor
Makkum nu ook de inzet zijn, Kwiek stond
9de  en Makkum 4e. De Makkumer dames
moesten het deze keer zonder Marrit van Dijk
en Rommy Lutgendorrff doen, maar kon
gelukkig gebruik maken van Susanne
Hellendoorn, die haar rentree maakte en ook
Wiepkje Fennema uit het meisjes A team was
erbij. Andrea Kroes maakte haar debuut bij
Volleybal vereniging Makkum. Coach Frank
kon na een wekenlange afwezigheid eindelijk
weer plaats nemen op de bank. Door het
afwezig zijn van Marrit had Susanne zich
opgeofferd als spelverdeelster.  

Makkum begon onwennig aan de wedstrijd
met in de basis Susanne, Vollie, Hilde, Eva,
Francis en Elly. De Makkumer dames slaagden
er niet in een gaatje te slaan met Kwiek. Zo
bleef het in de eerste set onnodig spannend,
omdat de Makkumer dames duidelijk beter
waren. De set eindigde uiteindelijk in een
overwinning, 25-22. 

In de tweede set werd er veel beter gespeeld
en kwamen de dames van Kwiek er niet meer

aan te pas. Door een goede service, werd de
druk er op gehouden en won Makkum deze
set vrij eenvoudig met 25-12. 

De derde set was een kopie van de tweede.
Makkum was veel sterker dan de tegenstander
en kon door goede servicebeurten en goed set-
ups van Susanne Kwiek onder druk houden.
uitslag 25-10.

In de vierde set kwam Andrea Kroes in het
veld. Deze set begon Makkum vreselijk te
rommelen. De pass kwam niet meer bij de
spelverdeelster aan en ook de serve liep niet
meer. Makkum keek al gauw tegen een forse
achterstand aan. Ze wisten het halverwege de
set nog wel gelijk te maken, maar vanaf dat
punt was het gedaan. Deze set werd onnodig
uit handen gegeven met 18-25. 

Zaterdag 1 april wordt de laatste thuiswedstrijd
van het seizoen gespeeld. Dames Makkum 1
en 2 komen dan voor de laatste maal dit sei-
zoen in actie in sporthal Maggenheim. De
wedstrijden beginnen om 17.00 uur. Zoals u
gewend bent, zal het seizoen feestelijk
worden afgesloten. De dames van Makkum 1
en 2 hopen dan ook op veel supporters, hoe
meer zielen hoe meer vreugd zullen we maar
zeggen. 

Volleybal - Dames Makkum 1 met 3-1 winst huiswaarts uit
Damwoude
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Voetbalprogramma

Hotel Restaurant de Vigilante, in Makkum 
is voor het aankomende seizoen weer op
zoek naar enthousiaste werknemers (m/v)
die het vaste team komen versterken. 

Voor de volgende afdelingen is nog plaats:

* Een creatieve hulp in de keuken (keuken ervaring kleine kaart is vereist)

* Medewerkers voor onze snackbar (ervaring in soort gelijke is een pre)

* Medewerkers voor de bediening/ terras. 
(ervaring en een vrolijke verschijning is een pre)

Als dit je wat lijkt bel dan met de volgende contact personen: 
Youssef Dandan 06-28838459 of Mikael Ekman 06-20860963

KONINGINNEVERENIGING MAKKUM
EN DE GEZAMELIJKE BUURTVERENIGINGEN
I.S.M. VOLLEYBALVERENIGING MAKKUM

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
zaterdag 29 april 2006 - aanvang 10.00 uur 
a. 2e en 3e divisie/promotiekl. dames of heren (2 tegen 2)
b. regio 1e kl. dames of heren
c. rayon 2e, 3e en 4e klas dames of heren
d. recreatie dames of heren
e. jeugd 12 t/m 16 jaar jongens of meisjes

(overig 4 tegen 4)
Inschrijfgeld: senioren € 20,— per team

junioren  € 10,— per team

Inlichtingen en opgave vóór 18 april:
Esther Postma, Botterstraat 12, 8754 AC Makkum. Tel. 0515 232801

SURVIVAL  MAKKUM
Wat : Survivaltocht met hindernissen
Wanneer : 30 april
Waar : Makkum
Wie : Mannen en vrouwen vanaf 16 jr.
Grootte : Ploegen van 4 à 5 personen
Kosten : € 10,— p.p.
Tijdstip : 13.00 - 18.00 uur
Start/Finish : Feesttent Lieuwkemastraat
Opgave : koninginneverenigingmakkum@hetnet.nl

VV Makkum 
zaterdag 1 april   

Senioren
Makkum 1 - Creil 1   14.30 uur
SDS 4  - Makkum 3  16.15 uur

Junioren
SDS A1     - Makkum A1 14.30 uur
Berlikum SC C1 - Makkum C1 9.00 uur
Makkum MC1  - Zeerobben MC 1 12.00 uur
Makkum D1    - Mulier D1 10.15 uur
Makkum D2   - Zeerobben D3 9.00 uur
Makkum E1   - Read Swart E1 10.00 uur
FVC E2       - Makkum E2 10.00 uur
Makkum E3     - Irnsum E2  9.00 uur
Blija F1       - Makkum F1  9.00 uur
Rood Geel F5  - Makkum F2 10.15 uur
Makkum F3      - RES F3 9.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 31 maart 
20.15 uur D Makkum 4 - Hielpen 1
21.25 uur D Makkum 3 - Wisky 1
20.15 uur J Makkum 7  - Wisky 5
21.25 uur D Opslach 1 - Punt Ut 2
20.15 uur J Makkum 6  - Wisky 4
21.25 uur D Set Up 3  - Heecher Op 2

zaterdag 1 april
17.00 uur D Makkum 1 - JMC 1
17.00 uur D Makkum 2 - Leevoc 1

KNVB-competitie
dinsdag 4 april   
20.00 uur H Ny Engwier 3 - Bolswardia 1

Sporthal

BUGGYRACE
zaterdagmiddag a.s.

van 14.00 - 16.00 uur
op de Boulevard Makkum

Buggystalling in de 
parkeergarage aanwezig
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Binnenkort begint het nieuwe
tuinseizoen weer.

Wat is er lekkerder dan groenten en 
aardappelen van eigen stukje moestuin. 

Er zijn nog enkele percelen van 100 m2 moestuin
over op het Tuinencomplex aan de Rondweg.
Heeft u belangstelling kom dan eens kijken op
tuinencomplex. Heeft u of vragen schroom niet 
neem contact op met een van de bestuursleden
of kom even langs bij één van ons.

Jentje van der Stap de jister 6
Jan Meilink de wijting 11
Willem van de Veer achterdijkje 3
Deli Oostenveld bleekstraat 7

Wij zijn weer geopend: 
iedere zaterdag 

en zondag vanaf 11.00 uur

Voor feesten en partijen 
is de Nynke Pleats het hele jaar geopend.

Voor menukaart, foto’s en meer info.,
zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

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 een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

By Omrop Fryslân snein it ferhaal fan de nije
Fryske film "Sportman fan 'e ieu". De film giet oer
pealsitter Teake Jongsma fan Terkaple en syn striid
tsjin earmoed en ûnrjocht. In  sjuery fan bekende
Friezen wol him foardrage as bêste Fryske sport-
man fan de ieu. De film is it regy-debút fan Mischa
Alexander, skriuwer fan films en tv-searjes as All
Stars, Ellis in Glamourland en Feestje. "Sportman
fan 'e ieu" is folslein Frysktalich en ek foar it grutste
part yn Fryslân opnommen. Omrop Fryslân folge it
produksjeproses en prate mei de makkers en oare
oanbelangjenden.

De nije Fryske film "Sportman fan 'e ieu" is in
epysk ferhaal dat begjint as Teake as lyts jonkje yn
de jierren tritich fan de foarige ieu op 'e legere skoalle
al in grut talint blykt te hawwen om sitten te bliuwen.
It eindiget as er op lettere leeftyd noch ien kear
besiket it rekord te ferbetterjen. Der sitte massasênes
yn fan de wurkferskaffing by Dokkum, demonstraasjes
fan kommunisten yn Ljouwert, de befrijing fan
1945 en Fryske doarpsfeesten.

Pealsitte is foar Teake mear as sport. Hy docht it ek
om op te kommen foar de minderbedielden. Syn
passy giet safier dat  syn grutte leafde him ferlit

foar syn grutste fijân, de soan fan in rike heareboer.
Op it djipst fan syn bestean rekket er troch in groep
"foute" kommunisten sels yn de finzenis. Ek dêr
skuort it pealsitten him der troch. 

De haadrollen binne foar Jochum ten Haaf as Teake,
Bastiaan Ragas, as Rintsje - syn grutste fijân -  en
Ricky Koole as Tjitske, de grutte leafde fan de
Sportman.  Der docht ek grut tal Fryske akteurs oan de
film mei. Sa binne der lytsere en gruttere rollen foar
Joke Tjalsma, Freak Smink, Tamara Schoppert, Jan
Arendz, Rense Westra en Geert Lageveen.  De âlde
Teake wurdt spile troch de Dútske akteur Peter Franke.
De jonge Teake wurdt spile troch Sipke Visser.
"Sportman fan 'e ieu" waard produsearre troch Paul
Voorthuysen fan PV Productions. De film is in makke
yn gearwurking mei ferskate Europeeske omroppen
wêrûnder de NDR, Arte en ek Omrop Fryslân. 

Omrop Fryslân TV snein 2 april  
Ned. I, 13.30 - 14.00 oere.
Nochris te sjen Omrop Fryslân TV
fan 18.00 oere ôf op de hele oeren en 
op Ned. I op sneon 8 april fan 11.30 - 12.00 oere.
De útstjoering is lykas wenst fan moandei 3 april 2006
ôf ek fia www.omropfryslan.nl te besjen. 

Sportman fan 'e ieu

Voor uitgebreide informatie over de natuur in
Fryslân, de vele excursiemogelijkheden,
jeugdactiviteiten en bijvoorbeeld bijzondere
waarnemingen uit de natuur, kan iedereen
vanaf vandaag terecht bij de totaal nieuwe
website van It Fryske Gea. Alle natuurterreinen
worden uitgebreid beschreven, mooie foto’s,
een Fries-Nederlandstalige namenlijst, direct
zien of er nog deelname aan een activiteit
mogelijk is en uiteraard de mogelijkheid om
lid te worden van de vereniging. Bovendien is
het nu extra aantrekkelijk om de website
www.itfryskegea.nl te bezoeken omdat de
natuurorganisatie ter gelegenheid van de
lancering van de nieuwe site, vier weken lang
met als motto “Klik en Win” een aantal verre-
kijkers onder de bezoekers van de site verloot.

It Fryske Gea is de laatste jaren sterk gegroeid
wat betreft de oppervlakte aan natuurterreinen
die ze beschermt als het aantal leden. Een
gevolg daarvan is dat de website van It Fryske
Gea al jaren een veelbezochte plek is. Veel
leden en niet-leden, scholieren, jeugd en
andere geïnteresseerden van binnen en buiten

de provincie maken steeds vaker gebruik van
de site. Om tegemoet te komen aan de steeds
maar toenemende vraag naar informatie over
bijvoorbeeld de meer dan vijfenvijftig natuur-
gebieden en de vele activiteiten die de vereniging
jaarlijks organiseert, is een compleet nieuwe
website ontwikkeld. Meer nog dan op de eerdere
website wordt bezoekers veel informatie
geboden. Ook is de mogelijkheid tot interactie
vergroot. Zo kunnen bezoekers zich nu met
één klik aanmelden voor excursies, aanmelden
als lid, vragen stellen via het contactformulier
en worden geïnformeerd over actuele zaken
met betrekking tot de vereniging. Bovendien
is gekozen voor een meer duidelijke structuur
en een betere, gebruiksvriendelijke navigatie.
Om mensen te verleiden kennis te komen
maken met de nieuwe website, worden onder de
kreet “Klik en Win” vier weken lang evenzoveel
verrekijkers onder de bezoekers verloot. Om
kans te maken op een prijs moeten een aantal
vragen op de website goed worden beantwoord.
En uiteraard biedt de website via het contact-
formulier de mogelijkheid om direct te reageren
en zo aan deze gratis verloting deel te nemen.

Nieuwe website van It Fryske Gea 
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BBiiee rr tt jj ee??  
Bij bbesteding vvan € 250 oof mmeer
gratis eeen 66-ppack mmet oorigineel

DDOOEEDDEELL GGLLAASS!!

DDDDOOOOEEEEDDDDEEEELLLL BBBBIIII EEEERRRR!!!!

NNuu oopp vvoooorrrraaaadd:: 11000000 mm²²
CChhiinneessee HHaarrddsstteeeenn TTeeggeellss
Uiteraard ttegen sscherpe pprijzen!

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687

TE KOOP ± 250 dakpannen + 22 dakvorsten,
kleur bruin jaartal 1994 vr.pr. € 50.-; 1 Wolf
motormaaier € 75.-, tel. 0517-531768

TE KOOP Tafelstoel € 35.-, tel. 06-36137151

TE KOOP Kapperset + boeken (2005/2006) voor
kappersopleiding i.v.m. stoppen opleiding, 2 maanden
oud. All in € 400.-, tel. 06-43000863

TE KOOP Wegens omstandigheden z.g.a.n. fiets
Gazelle lage instap 3 versn. € 150, tel. 0517-641624

TE KOOP 2 x 1 pers. Grenen ledikant + rolbodem
+ event. matras € 35.- per stuk; Elektrische schrijf-
machine € 10.-, tel. 0515-579490

TE KOOP Vespa brommer oranje kentaken i.g.st.
wegens overcompleet € 375.-, De Hiemen 9, 
tel. 0515-230480

TE KOOP 2 Room-kleurige leren relax fauteuils
en 2 bijbehorende losse hockers (voetenbank)
z.g.a.n. € 100.- per set, tel. 0515-233866 

TE KOOP Formica tafelblad (wit) met metalen
schragen 140x80 geschikt voor vele doeleinden
€ 35.-; Videokastje wit g.o.h. 50 br. 40 d. € 25.-,
tel. 0515-575756 

TE KOOP Mooie herenfiets merk Multicycle
kleur ivoorwit, 7 versnellingen z.g.a.n. banden
vr.pr. € 95.-, tel. 0515-231769 of 06-53779626

TE KOOP Goedwerkende Inkjet Printer merk HP
Deskjet 840C, incl. kabels + software € 35.-, 
tel. 06-33911257

TE KOOP VW polo 1.4, bwjr. ‘98, km stand 50 d
km, benzine, 3 drs, hatchback, zilverkleur, airbags
voor, stuurbekrachtiging, nw. distr. riem APK okt.
2006 € 4.850.-, tel. 06-43212990



pag. 20 MAKKUMER BELBOEI - 29 maart 2006

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WEEKEND AANBIEDING

500 gram Vergeer
JONG BELEGEN KAAS
geen 4.25 maar slechts

1.9999
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687

TE KOOP Batavus proffesional racefiets i.z.g.st.,
framehoogte 55 cm, € 50.-, tel. 0517-579755

GEVRAAGD Bureaustoel(en) in redelijke condi-
tie. St. Ald Makkum, Waagsteeg 1a, tel. 0515-
230670 

GEZOCHT Jongen voor terrein werkzaamheden
op zaterdag, tel. 0515-232878

GEZOCHT Hulp voor schoonmaken zeiljachten,
vrijdags vanaf 1 april - 1 oktober, tel. 0515-
559222. Affiniteit met de watersport

GEZOCHT Jongeman 15/17 jaar liefst met tech-
nische opleiding voor werk op zaterdag, tel. 0515-
232878 

AANGEBODEN Vrouw zoekt schoonmaakwerk,
tel. 06-16942433 

AANGEBODEN Man biedt schilderwerk aan, tel.
06-13392556

GEVONDEN Sleutel met op label “kim achter-
deur”, tel. 0515-232157

GEVONDEN sleutelbos met dolfijntje er aan in
Skûzum, tel. 0515-231440


