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Groep Fleur zet er na tien jaar een punt achter
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krat 24 flesjes à 300 ml
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Elders 9.99

Makkum - Op 28 November j.l. was het allerlaatste optreden van Groep Fleur uit Makkum.
10 jaar lang bezorgden 7 dames de oudere medemens in veel verzorgingshuizen in Friesland,
een gezellige middag. Ook de optredens voor
seniorenclubs en vrouwenverenigingen waren
altijd een groot succes. En niet te vergeten het
optreden in het feestpaviljoen t.g.v. het
Koninginne-Bevrijdingsfeest in 2005: “Breng
eens een zonnetje” voor de oudere inwoners
van geheel Wûnseradiel!! Het repertoire van
Fleur: Gezellige (meezing)liedjes van vroeger.
En meegezongen werd er, prachtig om te zien

hoe de mensen zaten te genieten. En dan de vele
(meestal hele snelle) verkleedpartijen tussendoor. Grote tassen met verkleedkleren werden
elke keer weer meegezeuld. Voor de accordeonist
werd er zelfs een handig karretje gemaakt voor
het vervoer van haar zware instrument door
de lange gangen. En nu is het dan afgelopen.
Met een gezellig uitje naar Maastricht namen
Tini Tromp, Ank Reijns, Riet v.d. Bles, An
van Schaick, Lenie Koornstra, Annemiek
Bakker en Corrie Koornstra afscheid van het
artiestenbestaan.

6.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Goed uiteinde!

Callanetics begint weer!!
Op donderdag 11 januari 2007, om 18.45 uur
beginnen de lessen Callanetics weer in de
sporthal. Het principe van callanetics is een
strak lichaam door Callan Pickney’s oefeningen,
welke voornamelijk liggend of zittend op de
mat worden uitgevoerd op de maat van de
muziek. Voor een maximaal resultaat dient u
deze oefeningen thuis minstens 2 maal per
week te herhalen. Aangezien de trouwste
dames voornamelijk voor de BBB-zône
komen (d.w.z. Buik, Billen en Bovenbenen)

zullen we deze groep oefeningen weer flink
naar voren laten komen. Afgezien van de
mogelijkheid om botontkalking aan te pakken,
kunnen deze oefeningen de kans op vetzucht,
hoge bloeddruk en hartkwalen verkleinen.
Tot ziens bij Callanetics - Uw docentes
Annette Berends-Attema en Froukje Gaastra.
Voor info en opgave kunt u bellen met Reino
Mulder (penningmeester DES), telnr. 232773.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

OPEN WOENSDAG t/m ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

vrijdag 5 januari

Kerkdiensten
zondag 31 december

Skuzum - Dorpshuis De Treffer 20.00 uur
klaverjassen

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
19.30 uur pastor G. Visser, Oudejaarsdienst

Makkumer Belboei

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515 - 23 16 48 / fax. 0515-23 35 45
of e-mail: rienstra@makkum.nl

Doopsgezinde Gemeente
17.00 uur zr. C.J.M. Borgers, Oudejaarsdagdienst

zondag 7 januari

Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA + Jeugdkerk

Mededeling

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.

Volgende week verschijnt er geen Belboei, de
eerst volgende editie is woensdag 10 januari
2007. Advertenties en copij aanleveren voor
vrijdagavond 20.00 uur.

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

Naam en adres vergeten!

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
weekend 6-7 januari
Praktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Wil degene die een bedrag van 25 euro wil
overmaken naar de Makkumer Belboei, van
het gironummer 3225654, maar vergeten is
zijn/haar naam en adres te vermelden, alsnog
een keer dit doen. Wij zijn bijzonder blij met
deze gift/bijdrage. Ook mag u kontakt opnemen
met de administratie mevrouw Corrie Koornstra,
tel. 0515-231778.

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur en
‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
29/30/31 dec. 1 jan.
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
weekend 6-7 januari
D. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum. tel. 0515-542323
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
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De Voorn 35, tel. 0515-232221.
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget
* Informatie, advies en bemiddeling
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum.
Afspraak voor thuisbezoek is ook mogelijk
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

Agenda

Lieve Glenn
Zonder Jou, zo verloren
Zonder Jou, zo alleen
Zonder Jou, zo ontroostbaar
Zonder Jou om ons heen.
Voor altijd in ons hart
Veel liefs, Lara en Ivar
De Zalm 5
8754 AX Makkum

Diep getroffen zijn wij na het plotselinge
overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Glenn Kooij
Wij wensen Lara en Ivar heel veel sterkte in
deze moelijke periode.
Robert en Willeke de Vries
Spread your wings
and fly away, fly away, far away
(by Queen)

Schrikken, dat deden we
op die eerste kerstdag.
Het was te vroeg
jij met al je plannen
en die vrolijke lach.

Glenn Kooij
we wensen Lara en Ivar veel sterkte nu je
er niet meer voor hen bent.
25 december 2006.
Theo
Alie
Mascha

Geschokt en diep bedroeft zijn wij door het
plotseling overlijden van onze buurman

Glenn Kooij
Wij wensen Lara en Ivar heel veel sterkte toe.
Fam. Bergsma
Fam. Poortema
Fam. Slootweg
Fam. Meilink
Fam. Portma
Fam. S. Feenstra
Fam. Attema
Fam. R. Feenstra
W. Nota
Makkum, december 2006
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Familieberichten
02-01-1967

02-01-2007

wordt deze kanjer

40 jaar

Gefeliciteerd de vaste klanten
23-12-1966

23-12-2006

Afgelopen zaterdag 23 december 2006
waren mijn opa en oma

40 jaar getrouwd!
Kusjes Anouk

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 6 januari wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig goed gebundeld of in de doos aan de
weg te zetten. Wilt u alvast zelf het papier
brengen, de ophaalcontainers staan vrijdag al
in de Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex en kaatsveld.

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

Uitslag Grote Clubactie 2006
Makkum - De uitslag van de Grote Clubactie, gefeliciteerd als u een prijs hebt gewonnen. U kunt uw prijs innen door een copie te maken van het
volledig ingevulde winnende lot voor uw eigen administratie. Het origineel stuurt u in een voldoende gefrankeerde envelop naar Nationale Grote
Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg.
Hoofdprijzen:
1e prijs: € 100.000.- belastingvrij
2841468

27e-462 prijs: 4 Entreekaarten voor Movie Park Germany t.w.v. € 104.0526579
0759503 0768369 1188715 1277213
1305802
1511073 1923205 2259895 2347961
2457248
2574898 2861071 3344118 3382986
3404729
3493004 3570745 4179788 4190420

2e prijs: € 10.000.- belastingvrij
2939422
Overige prijzen
3e prijs: 23-daagse strandvakantie Bali (Indonesië)
voor 2 personen t.w.v. € 2.500.2665019

47e-51e prijs: Spelcomputer Game Boy Micro t.w.v. € 100.0370805
0762917 1286231 1412816 3487043

4e- 5e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen
t.w.v. € 1.500.2011948 3020918

52e-76e prijs: 4 Entreekaarten voor Bobbejaanland t.w.v. € 96.0102913
0324558 0325414 0654332 0902263
0970495
1050733 1345701 1347038 1382704
1394694
1961690 2046268 2125787 2185669
2211713
2607031 2697711 3040285 3085774
3183980
3341662 3519444 3532721 3585552

6e- 8e prijs: 7-daagse excursiereis naar Budapest
voor 2 personen t.w.v. € 750.1346846 1930800 2699666

Prijzen op eindcijfers
Laatste zes cijfers goed: € 450.838745

9e-18e prijs: Luxe kofferset t.w.v. € 300.0195673
0335209 0885103 1019268
1617644
1880404 3093960 3305736

Laatste vijf cijfers goed: € 350.14887

1514060
4194090

19e-22e prijs: Portable DVD-speler met 2 TV-monitors t.w.v. € 289.1002291
1187703 1377954 3016268

Laatste vier cijfers goed: Vacansoleil
reischeque ter waarde van € 250.6678

23e-26e prijs: Woonkussen Fatboy 140-180 cm t.w.v. € 159.0245979
1104307 1156340 1688850

Laatste twee cijfers goed: € 5.44
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Dirigent Koos Dreunhuizen neemt afscheid van De Flevosanghers
met anekdotes van de koordirigent

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

afwezig vanaf
zaterdag 30 december 2006
t/m zondag 7 januari 2007
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Makkum - Na 45 jaar dirigent van verschillende
koren te zijn geweest heeft Koos Dreunhuizen
met het kerstconcert op 17 december in Pingjum
afscheid genomen van het 35 leden tellende
mannenkoor de Flevosanghers uit Makkum,
waarvan hij 10 jaar de dirigent geweest is.
Grote bewondering heb ik voor de leden die
altijd de zware piano in een busje overal hebben
meegesleept, deze “Zondervan” piano met een
mooie klank had mijn voorkeur boven een
elektronische uitvoering. Een mooi voorval was
het concert samen met drie andere mannenkoren
in een dorp nabij Harlingen, toen de mannen
de piano over het kerkhof naar de kerk sleepten
verloren ze de wieltjes van de piano. Jaren
later bij het graven door de grafdelver vond
deze een klont stuk roestig ijzer, hij dacht dat dit
munitie was van een Duits vliegtuig uit de oorlog
en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst van de luchtmacht die na een lang
onderzoek van 3 weken tot de conclusie kwam
dat het wel Duits was, echter een onderdeel
van een Duitse piano. De bewoners van het
verzorgingshuis “Ik zie de vogels vliegen”
mochten driedagen niet naar buiten.
Die bewondering betreft ook het feit dat de
mannen elke maand op zaterdag oud papier
ophalen samen met leden van het plaatselijk
muziekkorps zodat daardoor het mannenkoor
en het korps kan blijven bestaan. Na een aantal
jaren was er genoeg gespaard en werd besloten
om de versleten pakken te vervangen met een
eigen bijdrage van de leden zelf. Toen dat
bekend werd kregen we er een nieuw lid bij en
nadat de pakken waren aangeschaft zat het
nieuwe lid zondags apentrots in de ouderlingen
bank in de kerk gestoken in het mooie nieuwe pak.
Na een paar weken bedankte hij als lid, het
bestuur heeft hem toen duidelijk gemaakt dat hij
de bedrijfskleding moest inleveren en dat is ook

gebeurd. Onlangs kwam ik hem tegen bij een
supermarkt waar hij achter een krat frisdranken
een zwarte spijker broek aan het passen was.
Toen ik vond dat een van onze jongere tenoren
niet altijd goed naar de dirigent keek, bleek dat
deze onder het zingen een ondeugende vakantiefoto van zijn vriendin naast de muziek in de
map had en zo wel eens een beetje in hoger
sferen was. De mannen hebben een geweldige
band onder elkaar want als een van de leden na
een jubileum de opmerking maakt, de volgende
repetitie trakteer ik op een borrel dan is iedereen
er of hebben ze ook 40 graden koorts op de
repetitie, dit vind ik erg collegiaal. Van het
bestuur en de verschillende voorzitters heb ik
altijd alle steun gehad. Voorzitter Anema heb
ik maar kort meegemaakt deze man had alles
voor het koor over , nadat deze was overleden
kwam Jan Verbeek, deze oud majoor van de
landmacht heeft ons de discipline bij gebracht
om in de juiste volgorde het podium bij optredens
op te komen, zodat we meteen op de juiste
plaats kwamen te staan en daar hebben wij een
geweldige indruk mee gemaakt. Later hebben
mannenkoren uit het hele land dit systeem
overgenomen wat op tv vaak is te zien . Klaas
Horjus is de huidige voorzitter en daarmee is
het ook prettig werken .
Mannen nogmaals hartelijk dank voor de fijne
tijd met jullie en in het bijzonder ook Siebren
Poog die als alles doener mij geweldig heeft
ondersteund en ik weet zeker dat ook met
Marco als jullie nieuwe dirigent de
Flevosanghers het beste mannenkoor van
Wunseradiel zal blijven, ik hoop nog eens op
een uitnodiging als invaller of begeleider en
Marco denk om het woordje Kiek. Heel veel
succes en plezier in het zingen gewenst, zegt
de afscheid nemende Koos Dreunhuizen.

Oproep
voor Callanetics
Vanaf heden kunt u zich
weer opgeven.
Docentes:
Annette Berends-Attema
en Froukje Gaastra.
Info en opgave:
Reino Mulder: 232773

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

MENU
t/m 1 januari

z Babi Pangang

z Ajam

z Kip Feng Sheng

z Kroepoek

z Foe Yong Hai

z 2 Witte Rijst

z Cha Sieuw

5 pers.

€ 27.95

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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Zaterdag 30 december
organiseert

het grote oudejaarsbal mmv

“Onomatopoeia”
Soos open om 20.30 uur.

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum
Mobiel: 0654 985 246
Fax: (0515) 23 25 33

www
.
makkumerbelboei
.
nl

31e Nieuwjaarsconcert Hallelujah in Van Doniakerk
Makkum - Op zaterdagavond 13 januari 2007
vindt alweer het 31e Nieuwjaarsconcert van
de muziekvereniging Hallelujah plaats. Een
week later dan u van Hallelujah gewend bent.
Ook de plaats van handeling is gewijzigd. Dit
jaar is namelijk uitgeweken naar de deels
gerestaureerde Van Doniakerk. De aanvang
van het concert is om 20.00 uur. De deuren
zijn open vanaf 19.00 uur.
Het harmonieorkest onder leiding van dirigent
Nynke Jaarsma zal u weer een zeer verrassend
en gevarieerd programma aanbieden. Speciale
gast deze avond is de 20-jarige Veronika Juhász
(uit Hongarije). U kent haar vast nog wel! Op
het 30e Nieuwjaarsconcert zong Veronika als
‘Maria’ gezamenlijk met de leden van het
jeugdorkest het overbekende ‘Do Re Mi’ uit
de musical ‘Sound of Music’. Menig bezoeker
was zeer onder de indruk van de geweldige stem
van deze jeugdige vedette. Veronika studeert
solozang aan het conservatorium in Maastricht
en won eerder dit jaar op het Prinses Christina
Concours de publieksprijs en de Prix Sophie
voor de beste vocaliste. Over haar optreden
tijdens het vorige Nieuwjaarsconcert heeft
Hallelujah veel lovende reacties van het aan-

De toegangsprijs bedraagt 8,50 euro per persoon
(voorverkoop 7,50 euro).
Kinderen tot en met 12 jaar hebben (onder
begeleiding) gratis toegang tot het concert.
Om controle op het aantal bezoekers mogelijk
te maken, dient u bij de aankoop van toegangskaarten tegelijkertijd het aantal kaarten
voor de jeugd af te halen!
De voorverkoop van toegangskaarten is vanaf
donderdag 4 januari t/m vrijdag 12 januari
2007 (van 9.00 tot 12.00 uur) bij de hoofdsponsor Makelaardij Gros aan de Kerkstraat 9.
Tel. 0515 - 23 25 50.
Een extra voorverkoop van toegangskaarten is
er op vrijdagavond 12 januari 2007 in de
Openbare Bibliotheek in Makkum (Kerkstraat 14).
Tel. 0515 - 23 13 85.
Graag tot ziens op ons 31e Nieuwjaarsconcert
op zaterdagavond 13 januari a.s.
Muziekvereniging Hallelujah Makkum.

o.b.s. “It Iepen Stee” naar Avondrust

Makkum - Met de Kerst voor de deur leek
het de leerkrachten en leerlingen van groep 5
tot en met 8 een mooie gelegenheid om de
bewoners van “Avondrust” eens te verrassen
met een Kerstcadeautje. De kinderen zijn de
afgelopen weken creatief bezig geweest en
hebben per kind twee werkstukken afgestaan

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

wezige publiek ontvangen. Reden om Veronika
Juhász nogmaals te contracteren!

om weg te geven. Zij werden met open armen
ontvangen en kregen limonade en een kerstkrans. Als afsluiting hebben de leerlingen een
Kerstliedje gezongen. Het was heel gezellig!
De rest van de gemaakte werkstukken werd
op school verkocht ten bate van een goed doel
in Bolivia.

Pizzeria P ingjum w enst i edereen e en v oorspoedig e n g ezond 2 007

www.belboei.nl
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

ProWûn, PavD en VVD tegen Makkum Noord in Streekplan
Witmarsum - Toen de raadsleden van ProWûn,
PvdA en de VVD het streekplan Fryslân eens goed
gingen lezen verbaasden zei zich over het feit dat
ondanks de wil van de commissie grondgebied om
de term Makkum Noord te schrappen, er toch 13 april
jl. een brief van het college uitgegaan is over de
zienswijze op het streekplan, waarin staat dat er op
dit moment geen concrete plannen bestaan voor
ontwikkeling van Makkum Noord. Toch zou het
college graag zien dat ten noorden van Makkum
ruimte gereserveerd blijft voor ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerrein. In een reactie van GS van 18 juli jl. worden

de specifieke mogelijkheden van watersport-gebonden
bedrijven niet meer genoemd. De mogelijkheid van
woningbouw en bedrijventerrein ten noorden van
Makkum wordt gehandhaafd, rekening houdend
met de toekomstige dijkversterking en met landschappelijke waarden in de omgeving. Boven-stande politieke partijen zijn het hier niet mee eens.
Omdat dit stuk aan het eind van de vergadering
kwam en burgemeester Piersma het niet verstandig
vond hier met een korte toelichting op in te gaan,
werd besloten dat dit punt op de eerstvolgende vergadering geplaatst gaat worden, zodat iedereen hier
uitvoerig zijn of haar mening over kan geven.

Op de plaats van basisschool vier nieuwe woningen in Zurich

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

“DE BARRE TOCHT”
Oudjaarsdag
van 16.00 tot 18.00 uur
Opstap: Turfmarkt Makkum
Gezellig even varen in Makkum e.o.
Gratis gluhwein en muziek
Prijs: € 10.- p.p.
Inl. Stichting It Preamke
tel. 0515-232222

Zurich - Op de plaats waar eens de basisschool van
Zurich stond zijn het afgelopen jaar vier woningen
gebouwd. Twee woningen zijn in de particuliere verkoop gegaan en twee worden door woningcorporatie

Nieuwjaarswensen
Volleybalvereniging Makkum
wenst alle leden, supporters,
donateurs en sponsors
en een heel sportief 2007

Tom, Trijnie en Arjanne
wensen u
prettige feestdagen
en een gezond
en leesvol 2007 toe

Buurtvereniging
De beste wensen
voor alle mensen
Rinke, Bertha, Ruth en Klaas

Terra Nova Makkum
wenst al haar leden
een voorspoedig 2007

Welkom verhuurd. Op de foto wordt de sleutel
door twee medewerkers van “Welkom” aan de
familie J. Leistra overhandigd.

Bewoners Cornwerd
vrezen verkeersdrukte
Cornwerd - Een groot aantal inwoners zien met angst
en beven de komst van een bio vergister tegemoet
bij de gebroeders Mensonides. Zij willen ten noorden
van het dorp een bio vergist installatie bouwen. De
bewoners van Cornwerd vrezen dat de bouw en
daarna de toevoer van grondstoffen, tot een enorme
verkeersoverlast voor het dorp zal leiden. Vele inwoners
van het dorp waren aanwezig bij de raadsvergaring
die de installatie behandelde. Zij wilden graag
inspreken, maar aangezien het protest van de inwoners
reeds behandeld was door de comm. Bezwaar en
Beroep en deze verklaarde het bezwaar ongegrond.
Een aantal raadsleden had grote moeite met de
gang van zaken betreffende dit geval en verweet
het college dat de manier waarop dit onderwerp in
behandeling genomen is, tenminste vreemd te noemen
was. Wethouder Boersma wilde wel ingaan op het
voorstel om toch nog eens goed te kijken wat de
mogelijkheden zijn om zo weinig mogelijk verkeer
door het dorp te laten gaan. Hij vertelde dat hij de
afgelopen weken veel overleg gehad heeft met de
dorpsbewoners en de initiatiefnemers. De fractie
van ProWûn, Louis Altenburg en Natsja van Hoorn
van de PvdA vonden dat het bezwaar van de dorspbewoners gegrond verklaard moest worden. De
overige raadsleden waren van mening dat er goed
over het verkeersprobleem nagedacht moet worden
en er zonodig maatregelen genomen moeten worden
om overlast te voorkomen.
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Uitslag puzzel nr. 5
Makkumer Belboei No.1165 - 13 december 2006

www.nieuwbouwinmakkum.nl

(trekking verricht door Suus Rinia)
· Mevr. S. Drijfhout - Postma
Lieuwkemastraat 30 Makkum
· M. Nauta
De Geep 7 Makkum
· Arnolda Gerritsma
De Gearen 15 Makkum
Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20,00
Deze zullen naar de prijswinnaars worden
toegezonden. Bent u nog vergeten om uw
weekpuzzel op te sturen, stuur hem dan nu
nog op en u doet nog mee met de oplossing
van het totale rijm woord spel.!!

Noodopvang Witmarsum
Makkum - Door uw gulheid was de kerstactie
een groot succes. Elk gezin kreeg een kerstpakket. Sommigen gaven geld, daarvan zijn
de laatste tassen gevuld en kreeg iedereen nog
een zak fruit.
Namens de vluchtelingen: Hartelijk dank !!
Hanny van Zeumeren.

Nog plaats bij seniorenweb
Makkum - Donderdagmorgen 11 januari a.s.
start in de bibliotheek te Makkum de basiscomputercursus Windows voor 50 plussers.
Er zijn nog enkele plaatsen open. Aanmelding
bij Dick den Hartog, tel. 0515-231761

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

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

December aktie, Uw droom occasion voor 0,- euro
Koopt u in december bij ons een occasion
dan maakt u kans op de hoofdprijs; uw occasion voor 0,-euro.
benzine
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm
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 Meriva 1.6-16v,gr.met,cr.contr,r-cd,trekh,53dkm
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,70 dkm
VW Polo 1.4-16v,a/c,cruise,lm.velgen,r-cd,el.rmn,cpv
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Ford Focus 1.6i Trend,groenmet,5drs,airco,r-cd,96dkm
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm
Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm
Peugeot 205 1.4i generation,blauwmet,el.rmn,cpv,apk

2004

€ 15500,-

2002
2003
2002
2004
2002
1999
1998
1997
1997
1997

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13750,13800,11900,11400,10400,6400,3900,3650,3500,2750,-

diesel
VW Golf V Tdi,trendline,5drs,a/c,cr.contr,r-cd,65dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Peugeot 307 Hdi ‘Gentry’,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm
Peugeot 307 Break Hdi,airco-ecc,r-cd,cr.contr,124dkm
VW Golf Sdi,3drs,zilver,cr.contr,r-cd,el.rmn,121dkm
Ford Fiesta 1.8D,5drs,cruisecontr,r-cd,el.rmn,125dkm
Ford Mondeo Wagon 1.8TD,a/c,cruise,lm.velgen171dkm

2004
2004

€ 17900,€ 14800,-

2003
2003
2003
2000
1998

€ 13900,€ 12900,€ 11750,€ 4950,€
3750

Automaat
Peugeot 206 1.4i Autom.,3drs,blauwmet,st.bekr,41dkm

2002

€

9900,-

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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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

Volleybalvereniging
Makkum zoekt recreanten
Makkum - Iedere dinsdagmorgen krijgt een groep
recreatiespeelsters training van Marijke Roorda in
de Makkumer sporthal. Bij deze groep is plaats voor
een paar nieuwe gezichten. Tevens wil de vereniging
een nieuwe groep beginnen voor mannelijke 45plussers. Na anderhalf uur training - van 9.00 tot
10.30 uur - wordt er in de kantine nog gezellig
even een bakje koffie met elkaar gedronken.
Belangstellenden kunnen vier keer gratis mee trainen,
waarna besloten kan worden om lid te worden van
Volleybalvereniging Makkum.
Tevens wil de vereniging een recreatiegroep opzetten
voor heren vanaf 45 jaar. Voor deze groep wordt
dan ook een nieuwe trainer gezocht. Inwoners van
Wûnseradiel die zin hebben om recreatief met
elkaar te volleyballen, kunnen bij voldoende opgave
(minimaal tien personen) op dinsdagmorgen van
9.00 tot 10.30 uur training krijgen. Bij voldoende
belangstelling en in overleg met elkaar wordt deze
groep in de loop van januari opgestart. Ook
belangstelling van buiten Makkum is zeer welkom.
Voor de twijfelaars, maar ook voor enthousiastelingen,
geldt: vier keer gratis meedoen en daarna beslissen
of het wat voor je is.
Voor meer informatie kan men bellen met:
Marijke Roorda, telefoonnummer 0515-232433 of
Pim Bergsma 0515-231885

Badminton toernooi
Makkum - Op zaterdag 18 november was het
weer tijd voor het jaarlijkse badmintontoernooi
met gasten uit Bolsward, Franeker, Parrega en
IJlst. Helaas viel dit samen met de intocht van
Sinterklaas zodat het aantal deelnemers iets tegenviel
dus volgend jaar maar rekening houden met de goedheiligman en zijn pieten. Ook was er het probleem
dat de contactpersoon van Bolsward was verhuisd
en het E-mailadres niet meer bestond, maar gelukkig
konden we nog een paar bereiken.

Vanaf 1 januari 2007 hanteren
wij de volgende openingstijden:
Zondag . . .
Maandag . .
Dinsdag . .
Woensdag .
Donderdag
Vrijdag . . .
Zaterdag . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.Gesloten
.Gesloten
.Gesloten
.13.00 tot
.13.00 tot
.09.00 tot
.0.900 tot

Om 13.00 uur gingen we los en er waren veel partijen
die een spannend verloop hadden en waar de verschillen niet zo groot waren. Dit soort wedstrijden
laat soms het beste in mensen bovenkomen. Helaas
zijn er ook partijen waar snel de koppies naar beneden gaan en er voor de tegenstanders dan niet
zoveel meer aan is oftewel moed verloren al verloren.
Na het verlies van veel zweet was er de prijsuitreiking
door de voorzitter in de kantine.

18.00
18.00
21.00
16.30

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

uur
uur
uur
uur

geopend
geopend
geopend
geopend

Uitslag A-poule:
1. Wopke Brander-Makkum 10 punten (138);
2. Jan Gerben Strikwerda- Bolsward 8 (117);
3. Nynke Elgersma- Makkum 8 (114);
4. Ieke Werkhoven-Makkum 6 (124)
Uitslag B- poule:
1. Lia van Schepen-IJlst 10 (140);
2. Geeske Hibma-Makkum 10 (135);
3. Durk Ouderkerken-Parrega 8 (131);
4. Bianca v/d Werf-Makkum 8 (122).
De wedstrijd commissie werd bedankt voor het
programma en iedereen wel thuis gewenst en hopelijk
tot volgend jaar.
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Volleybalcompetitie op de helft
Heren Makkum gaan voor kampioenschap
Makkum - De volleybalcompetitie is al weer
op de helft. De hoogste tijd om eens te kijken
hoe het met alle teams gaat. Een eerste blik op
de standen geeft direct een wisselend beeld:
een paar teams staan bovenaan, maar er staan
ook een paar ploegen in de gevarenzone.
Het eerste herenteam van Volleybalvereniging
Makkum is in ‘the winning mood’. Al voor
het seizoen begon, spraken de mannen al uit
voor het kampioenschap te gaan. Tot nu toe
lijkt hun doel zeer realistisch. Ze staan bovenaan, zelfs vier punten los van de nummer 2.
Het tweede herenteam staat echter onderaan.
Een beetje pech hadden ze wel aan het begin
van de competitie. Ze pakken dan ook vast en
zeker in de tweede helft meer punten en hopelijk
kunnen ze zich handhaven.
Voor de eerste twee damesteams ziet het er ook
moeilijk uit dit jaar. Dames 1 staat tiende, maar
houdt aansluiting met de middenmoot. Dames 2
staat laatste, maar heeft maar zeven punten
minder dan de nummer 5. Beide teams begonnen
het seizoen met veel nieuwelingen, maar komen

nu in hun spel. Elke week zie je vooruitgang.
De punten worden af en toe gepakt. Als deze
lijn zich voortzet, dan hoeven beide teams
zich niet druk te maken over degradatie.
Dames 3 en 4 staan beide keurig in de
middenmoot. Er zou iets vaker gewonnen
moeten worden. Dat gebeurt dan ook vast en
zeker in de tweede helft van de competitie,
want er wordt goed en hard getraind. De punten
zullen dan ook niet uitblijven.
De A-meisjes staan vierde, maar doen het prima.
Met een wedstrijd minder dan de nummer
drie, lopen ze maar twee punten op hen achter.
De B-meisjes Regio hebben nog geen enkele
wedstrijd gewonnen. Toch gaan ze met sprongen
vooruit. De tegenstanders zijn echter wat
ouder en zo ook een jaar verder. Nu zij vanaf
januari beginnen met switchen komen er ook
vast meer punten hun kant toe. Het eerste Cmeisjes team staat geweldig bovenaan.
Hopelijk pakken ze het kampioenschap dit
jaar. Het andere C-meisjes team doet het ook
hartstikke goed. De jonge meiden hebben al
acht punten gewonnen.

Volleybalvereniging
Makkum
zoekt nieuwe dames voor het
recreatievolleybal
Trainen is dinsdag
van 9.00 tot 10.30 uur.
Kom gerust eens kijken.
Ook wil de vereniging graag een
recreatie HEREN groep beginnen.
Training zelfde dag en tijd als de dames.
Wel apart van elkaar.
Voor meer informatie of opgave:
M. Roorda: 0515-232433

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

30 Jaar Badmintonvereniging Makkum
Makkum - Op 15-12-2006 was het 30 jaar
geleden dat de Badmintonvereniging Makkum
is opgericht. Het 25 jarig bestaan is destijds
groots gevierd maar we wilden dit heugelijke
feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het
bestuur had bedacht om dit te vieren met een
toernooi met een speciaal tintje. Alle leden
werden persoonlijk uitgenodigd en de hoop
was dat leden die normaal niet zo vaak komen
nu van de partij zouden zijn. Helaas, de wens
was de vader van de gedachte maar daar bleef
het ook bij. In totaal gaven 38 mensen zich
op, op een leden bestand van 70 leden toch
nog een respectabel aantal. Helaas was er een
afmelding wegens ziekte maar dit werd snel
opgevuld (Japke bedankt) en een ander was
dit heugelijke feit ontschoten en kwam
gewoon niet. Het hele schema moest om en er
moest bijgeloot worden. Als verrassing werd
het net op minivolleybal hoogte opgehangen
zodat het voor iedereen een stuk moeilijker
was om te smashen. De mensen met de sterkste
armen en de hardste klap hielden het het langst
vol. De verschillen in de partijen waren over
het algemeen ook niet zo groot en er ontstonden
leuke partijen met lange slagen wisselingen. Het
motto was hoog en achterin. Na al dit slaggeweld

was er de prijsuitreiking met een borreltje en
een hapje. Ook werd er een verloting gehouden
zodat we de kas wat konden spekken.
Uitslag. A-poule:
1. Jan Tuinier 10 punten;
2. Karin Reijns 8 (81);
3. Arthur Kamerbeek 8 (80) ;
4. Leendert Kooistra 8 (78);
5. Ieke Werkhoven 8 (77) .
Uitslag B-poule:
1. Alwin Overwater 8 (83);
2. Pieter Ypma 8 (80);
3. Sjoerd Heinsma 8 (75);
4. Lianne Koornstra 7;
5. Tiny Postma 6 (96)
tussen haakjes wedstrijd punten.
Dit alles werd bijgehouden door Jeljer Zwart,
een van de leden van het eerste uur, die door
een blessure niet mee kon doen. Een ieder die
heeft meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen
hartelijk bedankt.
P.S. De badmintonvereniging is sinds kort in
het bezit van een website :
www.badmintonmakkum.nl

Drie prijzen voor D.E.S. Makkum
Lemmer - Medio december was de start van
het wedstrijd seizoen in Lemmer. Door de
enorme deelname van meer dan 350 meisje
werd deze dag verdeeld in drie wedstrijden.
Van D.E.S. kwamen zes meisjes uit in hun
eigen leeftijd en niveau. Sita de Vries werd
elfde met totaal 33.30 punten; Marleen
Schippers zesde met 32.65; Menthe Talsma

vijfde met 33.80; Sharona Vrooman derde
met 34.30; Merein Bijma derde met 35.40;
Evelien v.d. Land tweede met 34.55.
Met dit prachtige resultaat gaan deze meisjes
vol goede moed naar de vervolgwedstrijd op
13 januari om een startplaats te bemachtigen
voor de Friese Kampioenschappen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf

B. Bosma
Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Kaatsvereniging Makkum
MEDEDELING
De Federatie van Franekeradeel
organiseert op zondag 7 januari a.s.
een zaalkaatspartij
in sporthal “ De Trije “ in Franeker.
Er wordt in alle categorieën gekaatst.
De aanvang is om 10.00 uur.
Inleg welpen, pupillen en schooljeugd: € 2,50
Inleg overige categorieën: € 5,=
Opgave voor deze partij kan bij:
Mieke Tilburgs, Tel: 0515-231377
alpha@ayc.nl
De opgave is mogelijk tot:
donderdag 4 januari 17.00 uur
Kijk op www.kvmakkum.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Wegens aanschaf rolluiken: Div. verduisteringsrolgordijnen, kleur crème, Screenrolgordijn
(voor buiten) kleur crème (180,5 cm) geschikt
voor huizen Botterstr/Finne t.e.a.b.,
tel. 0515-231279
Salontafel 80 x 80 (antiek grenen) t.e.a.b.,
tel. 0515-231279
AANGEBODEN

Hulp in de huishouding, tel. 06-43746298
GRATIS AF TE HALEN

TE KOOP

Eiken 2-persoonsbed (180x200)
(excl. Lattenbodems/matrassen, tel. 0515-231279

Sporthal
NeVoBo-competitie
zaterdag 6 januari
17.00 uur D Makkum 2 - Covos 2
17.00 uur D Makkum 1 - Covos 1

De Zalm 37
MAKKUM
Mooie SPLIT LEVEL
woning met carport
Vraagprijs:
€ 175.000,-- k.k.

KNVB-competie
dinsdag 9 januari
20.00 uur H Ny Engwier 1 - FC Leeuwarden 12

dinsdag 16 januari
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Workum 1

Pedicure/voetzonereflexologe

29 en 30 december valt er bij Feddie en Geertje van
alles te zien, sterker nog: u kunt er kijken voor € 10
* Op deze dagen alle heren - en dameskleding met oranje labels
slechts € 10,00 per stuk!
* Dekbedovertrekken van Italian Style Company (1-en 2 persoons)
slechts € 15,00!
* Faster-jeans slechts € 39,93 per stuk en 2 voor € 50,00!

Dus tel tot tien en wat nog niet verkocht is,
is gezien . . . . . . . .
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Erna de Vries start vanaf januari 2007
in Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn,
de Voorn 35 te Makkum.
Ook voor de diabetische
en reumatische voet
Voor een afspraak graag bellen naar
telef. 0514-682258/06-13255366.

TE HUUR
Appartement
Centrum, uitzicht over haven.
Inclusief infrarood sauna.
Tel. 231593
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Batavus (beagel) meisjesfiets 24 inch. € 50.-;
Philips kleuren tv beeldbuis 63 cm + a.b. en
omschrijvingsboekje ± 4 à 5 jr. oud € 65.-,
tel. 06-14027116

www.focussys.nl

3 Originele melkbussen, samen € 60.-,
tel. 0515-574785
AANGEBODEN

Hulp in de huishouding tel. 06-45221651
GRATIS AF TE HALEN

Jongensfiets 1-12 jaar, tel. 0515-231885
Antiek ladenkastje 95x95x40 cm,
tel. 0515-232147
GEVRAAGD

2 Persoons opklapbed i.g.st., tel. 0515-231990
Wie kan voor ons 8 mm film op dvd zetten,
tel. 06-21403801

De nieuwe zomergidsen voor 2007 zijn binnen!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

WEGGEVLOGEN

Rode Rosella parkiet, tel. 0515-232172

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

