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Makkum - Het nieuwe jaar is dit jaar feestelijk
ingeluid door vereniging Caravan Us Stek uit
Makkum. In een verwarmd feestpaviljoen was
het goed toeven voor 350 aanwezigen op
nieuwjaarsnacht. De live muziek van Arie en
Arjen zorgde voor een knalfeest. Er zijn geen
ongeregeldheden voorgevallen.

Voorbereiding
Geheel van een leien dakje ging de voorbereiding
niet. Zaterdagavond nog paniek door een brand
bij de Keet. Door snel optreden van enkele
aanwezigen en de brandweer Makkum kon de
schade beperkt worden. Het scheelde niet veel of
alle plannen vielen in duigen. Het veldje naast de
keet was weer ingericht voor het carbidschieten.
Naast de keet stond de feesttent. De tent was dit
jaar groter dan voorheen en had een prachtige
vloer van panelen in plaats van losse planken.
Zondagavond had een deel van de leden het
nog druk met het plaatsen van het beeld van
Lely te Kornwerderzand. Deze stunt wordt in
deze krant nog nader toegelicht. 

Nieuwjaarsfeest
Vanaf 00.15 uur kwamen de eerste gasten
binnen en zorgden ervoor dat er om 01.00 uur al
een volle tent was. De Dikke Lul band speelde
al haar klassiekers maar ook als Arie en Arjen
speelden de heren de sterren van de bewolkte
hemel. Veel interactie met het publiek en voor
veel aanwezigen aanleiding om te dansen in
de tent. Andere aanwezigen hadden het druk
met nieuwjaarswensen uitdelen of het bestellen

van een drankje. De ploeg achter de bar draaide
een drukke nacht. Zo druk als het achter de
bar was zo rustig was het buiten de tent. Een
wc kar voorkwam het wildplassen. Door het
toezicht door leden van Us Stek en door de
uitstekende sfeer zijn er geen ongeregeldheden
geweest.  Tijdens het feest zijn de brandweer-
lieden uit Makkum in het zonnetje gezet voor
het redden van de keet een dag eerder. Zij kregen
een aangebrand stukje keet als aandenken!
Voor iedereen die het wilde was er een glaasje
champagne of een lekkere hamburger te krijgen.
Nadat de muziek was afgelopen liep de tent
vlot leeg en gingen de aanwezigen voldaan
naar huis. Inmiddels is de tent weer weg en is
alles weer opgeruimd. Klaar voor volgend
jaar wat vereniging. Caravan Us Stek betreft. 

Vereniging Caravan Us Stek bedankt de volgende
personen/bedrijven:
- Loonbedrijf  van der Meer
- Veehouderij Tjeerdema
- Timmerfabriek De Houtmolen
- Oege Miedema
- Groothandel Bergsma 
- De Prins
- IJsvereniging
- Kaatsvereniging
- Improtech BV
- Gemeente Wunseradiel
- De Sultan
- Jaques Hoogeboom
- Andre Lindeboom, camera man
- en alle bezoekers

Nieuwjaarsfeest Makkum bij Us Stek
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Info Familieberichten
Een scheepje op het water
De vogels in de lucht
De tuin zal weer in bloei staan
Maar jij bent daar niet meer bij....

Wat zullen we je missen.

Tot ons grote verdriet overleed plotseling 
mijn lieve man en onze heit

Klaas Salverda
* 3 september 1939              6 januari 2007

Cornwerd: F. Salverda - Betzema

Pingjum: Ynze en Carla

Tzum: Sieta en Henk

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden
te Makkum.

Correspondentieadres: Sotterumerdijk 5
8753 JA Cornwerd

Nei in koart siikbed is ferstoarn, ús meibewenner
fan Avondrust, frou

Y. Brunia - Okkinga
Wy wenskje de familie sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust 

Makkum, 22 decimber 2006

Nei in koart siikbed is ferstoarn, ús meibewenner
fan Avondrust, de hear

A. Bloemsma
Wy wenskje de bern en bernsbern in protte
sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust 

Makkum, 3 jannewaris 2007

Glenn
oud collega en vriend van ons.
Je bent er niet meer toch blijf je bij ons aanwezig.

Wij hebben hier geen woorden voor en wensen
Lara en Ivar en verdere familie veel sterkte toe de
komende tijd.

Geale en Jantje en bêrn

Makkum, januari 2007

It libben is net altyd te begripen .........

Nei sykte is ferstoarn ûs frijwillgerster

Chrissie
Wij winskje de famylje in protte sterkte ta.

It SES-bestjoer
Wiebren, Rinze, Geert, Anjo,
Kees, Christine en Nelleke

Makkum, januari 2007

De boten in de haven, dat was jou leven.
Het paling roken, jou passie ,jou gedachten.

Makkum was jou gevoel.
De leugenbolle jou vriendschap.

Jou (klein) kinderen jou bezorgdheid.
Jou Aukje jou houvast.

Leven, GGedachten, GGevoel, 
Vriendschap, BBezorgdheid, HHouvast.

Is ook wat wij mochten ontvangen door alle lieve
bezoekjes en lieve kaarten na het overlijden van 

THEUNIS KKOORNSTRA

Langs deze weg willen wij daarom ook 
iedereen bedanken voor deze steun. 

Het heeft ons zo goed gedaan. Bedankt.

Aukje Koornstra - Schaafsma
En Kinderen

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
kaarten en medeleven die wij mochten ontvangen
van het overlijden van mijn Moeder, Schoonmoeder
en Beppe

Pietje
Geale en Jantje en bêrn

Makkum, januari 2007

Kerkdiensten 
zondag 14 januari 
Kerkelijk Centrum “Het Anker” 9.30 uur       

Van Doniakerk  
9.30 uur  ds. J. van Olffen

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal/pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur geen dienst                  

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers                                              

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

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

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

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum. 
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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 11/1 t.e.m. wo. 17/1

Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.99
beker Gort- Bloem- Rijst- Haver- of Griesmeelpap.....nu 0.59
Gebraden Kipfilet, pakje.............................5 zegels extra
Elstar Appels, tas 1.5 kilo..................................................1.49
Witlof, 500 gram................................................................1.29
Fresh Zakdoekjes, pak à 10 stuks..........................nu 55 cent
Resto Koffiepads, pak à 18 stuks..............................voor 1.19
Top Quality Toiletpapier, pak à 12 rol...........van 3.29 nu 2.29

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 11 JANUARI
T/M ZATERDAG 13 JANUARI

FILETLAPJES
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

GEMARINEERDE KIPFILETBLOKJES
100 gram €€ 1.10

KIP CORDON BLUE
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 11 JANUARI
T/M WOENSDAG 17 JANUARI

RUNDERROOKVLEES
100 gram €€ 2.-

PALINGWORST
100 gram €€ 1.-

DE GEHELE WEEK

SALADE TRIO
uit onze toonbank

of zelf samengesteld
100 gram €€ 1.29

Familieberichten

Dankbetuiging

Op maandagmorgen 18 december fietste ik ’s morgens
om ongeveer 9.30 uur naar Makkum en deed mijn
boodschappen. Op de terugweg gleed ik onder uit
met mijn fiets en viel. Al gauw was er een man, die
vroeg of hij kon helpen, even daarna stopte er een
rode auto en en medewerkster van de thuiszorg
stapte uit en bood hulp aan. De man haalde zijn auto,
de medewerkster van de thuiszorg hielp me er mee
in, samen brachten zij mij thuis. Iemand anders, die
passeerde, bracht mijn fiets thuis.

Niemands naam herinner ik me, noch  hun gezichten.

Ik vond het geweldig hoe U allen mij hielpen.
Hiervoor mijn hartelijke dank.

Magda Smits.

Tige tank foar sáfolle blommen, kaarten, slúfkes,
tillefoantsjes ensfh. dy’t wy krigen hawwe by ús
50 - jierrich houlik. It wie geweldich!
Ut namme fan ús bern en bernsbern ek tige tank.

Marten en Jetske Volbeda
Bleekstrjitte 2, Makkum

Hierbij wil ik graag, mijn kinderen, mijn Mem, familie
en vrienden heel hartelijk bedanken, die mijn 60e
verjaardag tot een bijzondere dag hebben gemaakt. 
Het was geweldig, bedankt!

Jannie Haarsma
Makkum, januari 2007

Gedragen door gebeden, zoveel lieve woorden, kaarten,
bloemen, telefoontjes. Het is zo geweldig, en het heeft
me zo goed gedaan!! Ik wil jullie ook namens Dirk
heel hartelijk danken voor jullie meeleven met ons
in deze moeilijke periode. Ik mag gelukkig weer
door zonder verdere behandeling, en dat maakt mij
bijzonder dankbaar!

Hannie Tamminga
Makkum, januari 2007

16-1-1947                16-1-2007

Dit famke o sa blier
wurd 60 jier
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Babi Pangang
Tjap Tjoy
Thaise Kip
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  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

Nieuwjaarsconcert Hallelujah zaterdag 13 januari
Makkum - Op zaterdagavond 13 januari
houdt harmonieorkest Hallelujah Makkum
haar traditionele Nieuwjaarsconcert. Dit jaar
niet in de sporthal, maar in de Van Doniakerk
aan de Kerkeburen.
Na 30 jaarlijkse edities in de sporthal te hebben
gehouden, vindt Hallelujah het tijd voor een
ommekeer. De huur van de sporthal, het klaar-
maken van de hal, podiumfaciliteiten en licht- en
geluidstechniek zijn kosten die er behoorlijk
uitspringen, ieder jaar flink hoger worden en
zonder financiële ondersteuning door derden
door Hallelujah jaarlijks niet kunnen worden
gedragen. Om o.a. deze redenen is besloten
thans uit te wijken naar de Van Doniakerk.
Vandaar een Nieuwjaarsconcert met een wat
eenvoudiger opzet, maar zeer zeker niet minder
aangenaam en verrassend! Onder leiding van
dirigent Nynke Jaarsma zullen het harmonie-
orkest en het jeugdorkest u een gevarieerd
programma voorschotelen. Werken als Pastorale,
Magic Overture, Habanera, Cats, Junglebook
en Cent Mille Chansons zullen deze avond de
revue passeren.

Speciale gast is de 20-jarige sopraan Veronika
Juhasz (uit Hongarije). Ze had al vroeg een
bijzondere stem met een groot volume. Vanaf
haar negende jaar nam haar vader haar liftend
mee op reis door West-Europa op zoek naar
een mogelijkheid haar stem te laten horen. Op
een dag hoorde Mark Tiele Westra haar aria’s
zingen op straat in Utrecht. Hij was zeer
onder de indruk van haar stem. Het gevolg
was dat Veronika mocht optreden in het Friese
radioprogramma ‘De Koperen Tún’van Aly van
der Mark, de moeder van Mark. Daarna deed
Veronika auditie aan het Conservatorium in
Groningen en daar volgde ze lessen aan de
afdeling klassieke zang. Veronika heeft in
2006 meegedaan aan het Prinses Christina
Concours. Bij de Noordelijke voorronde
kreeg ze de publieksprijs. Op de dag van de
genomineerden kreeg ze weer de publieks-
prijs en de Prix Sophie, de prijs voor de beste
vocaliste. Een gevolg hiervan was, dat ze
begin december met succes een concert heeft
gegeven in Athene op uitnodiging van de
Nederlandse ambassadeur in Griekenland.

Ferwoude - Het is bijna zover! ̀ De Pôlepykjes`
gaan na de kerstvakantie weer beginnen. Een
unieke gebeurtenis, want de opvang zal in de
school plaatsvinden zonder medewerking en/of
ondersteuning van de gemeente. In Ferwoude
en omgeving bleek er (weer) behoefte te zijn
aan een peuterspeelzaal. Als school, enkele
ouders en schoolvereniging CBO Wûnseradiel
hebben we meegedacht en gekeken naar
mogelijkheden. De gemeente gaf aan geen
ondersteuning te willen geven. Een officiële
peuterspeelzaal was niet van de grond te krijgen.
Toch hebben de schoolvereniging en de school
de noodzaak van een opvang voor peuters
onderkend en ruimte in de school ter beschikking
gesteld. De school heeft toen met enkele
betrokken ouders alles op de rails gezet en
geregeld. Gelukkig vonden we al snel twee
mensen, die als begeleidster wilden optreden.
In de kerstvakantie worden de puntjes op de i
gezet voor wat betreft de inrichting en kunnen

we meteen van start. Ouders zouden hun
jonge kinderen anders veel verder weg moeten
brengen. Nu is dat vlakbij! Op deze manier
houden we de kleine dorpen aantrekkelijk
voor jonge mensen, is de gedachtegang.  De
opvang is niet zoals voorheen in het dorpshuis
maar in het speellokaal van basisschool `de
Finne`. Met de bibliotheek binnen de school
en nu dus de peuters erbij hebben we een
brede school in het klein. Op maandag- en
woensdagmorgen van 08:30 uur tot 11:00 uur
kunnen de peuters knutselen, zingen en spelen
onder begeleiding van de twee begeleidsters.
Op 8 januari heeft de feestelijke opening plaats-
gevonden. 

Bij vragen kunt u zich wenden tot; Jan Adema,
directeur a.i. van basisschool `de Finne`. 
Privé telefoonnummer: 0519 294367. 
Adres van de school: CBS ‘De Finne’Buren 31
8761 PB  Ferwoude.

Peuteropvang ‘de Pôlepykjes`
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Vers gesneden hutspot
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 0.59

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

Kersverse witlof
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies

en Gieser Wildeman
appels en peren

1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.25

Lekkere mandarijnen
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

PPeeddiiccuurree//vvooeettzzoonneerreefflleexxoollooggee

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.

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

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 !!!!

www.makkum.nl

Makkum - Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan,
want de verlichte reclameposters hangen per slot van
rekening al een paar weken in de vitrines. Huis &
Hypotheek opent binnenkort een vestiging hier in
Makkum. In het geheel gerenoveerde pand hoek
Voorstraat/Kerkstraat wordt binnenkort haar kantoor
ingericht op het adres Kerkstraat 2f, om van daar
uit haar activiteiten in Makkum uit te gaan oefenen.
Huis & Hypotheek is een (groeiende) landelijke
franchiseformule, met inmiddels een kantorennetwerk
in een kleine honderd plaatsen in Nederland; een
groep waartoe straks de vestiging in Makkum zich
dus ook mag gaan rekenen. De activiteiten behelzen
zoals de naam al doet vermoeden: de advisering in
en de verstrekking van hypotheek- en aanverwante
producten aan particuliere en zakelijke klanten.
Ook kan de organisatie potentiële relaties van
dienst zijn middels de verstrekking van een pakket
schadeverzekeringen, een woonlastenbeschermer,
een arbeidsongeschikt-heidsverzekering, een levens-
verzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

De organisatie kenmerkt zich en wil zich blijvend
onderscheiden vanwege haar kwaliteit en haar
onafhankelijkheid. De vestiging bezit voor haar
kwaliteitswaarborg het "Keurmerk Financiële Dienst-
verlening' (zie: www.kfdkeurmerk.nl) en staat
zodoende bij voortduring onder externe (dossier-)
controle. Een zekerheid voor de consument, aangezien
de kwaliteitseisen binnen dit keurmerk op een hoger
niveau liggen dan hetgeen volgens de toch al
vergaande eisen van de Wet Financiële
Dienstverlening op dit moment voorgeschreven is.
Voor klanten een niet onbelangrijke prettige
bijkomstigheid. De onafhankelijkheid komt tot
uitdrukking in het kunnen aanbieden, weliswaar
toegespitst op de persoonlijke situatie en uiteraard
de eventuele voorkeuren van de klant, van een breed
scala aan producten, afkomstig van meer dan 30
aanbieders van hypotheek- en verzekeringsproducten.
Deze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van
verzekeraars zoals Delta Lloyd, Westland Utrecht,
Nationale Nederlanden, Reaal of Aegon e.d.
Bankhypotheken die kunnen worden geadviseerd,
zijn onder andere afkomstig van ING, ABN
AMRO, RABO en Friesland Bank, dus eigenlijk
van alle banken op de hoek van de straat! Voor
schadeverzekeringen is er een aanstelling bij Voogd
& Voogd, waarbinnen vrijwel alle aanbieders
vertegenwoordigd zijn. Dus ook hiervoor kan de
klant bij Huis & Hypotheek terecht voor zijn of
haar nieuw af te sluiten verzekeringen. Uiteraard
tegen scherpe tarieven binnen de meest gunstige

voorwaarden. Tenslotte kan men voor een dagelijks
opvraagbare spaarrekening met de hoogte rente
ook bij Huis & Hypotheek terecht. Zij bezit een
aanstelling tot het uitgeven van spaarproducten van
Argenta bank. De rekeningen kunnen eenvoudig
binnen de vestigingen worden afgesloten. En opname
van gespaarde gelden gaat net zo makkelijk. Men kan
in combinatie met een gratis Argenta betaalrekening
simpelweg terecht bij de welbekende pinautomaat
van elk willekeurig bankkantoor.

Het te openen kantoor in Makkum is straks naast
de hoofdvestiging in Sneek en de satelietvestiging
in Bolsward, de derde locatie in de regio Zuidwest
Friesland waar de organisatie haar vleugels uitslaat.
Eigenaar van de drie vestigingen is de in Hallum
woonachtige 49 jarige, erkend hypotheekadviseur
Sietse Regnerus. Zijn achtergrond is uiteraard een
financiële, doch hij komt oorspronkelijk uit een andere
tak van sport binnen de financiële dienstverlening.
Tot voor kort was hij namelijk certificerend
accountant en vervulde hij diverse functies binnen
accountantskantoren en was hij als financial controller
werkzaam bij meerdere particuliere werkgevers. In
de loop van 2005 heeft hij echter de keuze gemaakt
om het controlewerk te verlaten en over te willen
stappen naar de hypotheekadvisering. Hij is eerst
op parttime basis binnen de H&H vestiging in
Bolsward gestart, om vervolgens vorig jaar zowel
de vestiging in Sneek als die van Bolsward volledig
in eigendom te verkrijgen.

De centrale administratie van de drie vestigingen
wordt gevoerd in Sneek, op dit moment de grootste
van de vestigingen. Ook zitten daar een tweetal
hypotheekadviseurs. In Bolsward is een verregaande
samenwerking op adviseringsgebied in hypotheek-
producten en verzekeringen met de in Makkum
woonachtige adviseur Wietze Nijboer. Daarnaast is
er binnen al de drie vestigingen sinds kort een
samenwerking met Kingma & Walinga Makelaars,
welbekend hier en eveneens gevestigd in het gebouw
Voorstraat/Kerk-straat in Makkum. Partijen denken
door middel van de samenwerking diverse voordelen
te kunnen behalen. De eerste resultaten op dit punt
zijn zeer positief en bevestigen de veronderstellingen.

Ergens in de loop van februari zal er door Huis &
Hypotheek hier in Makkum, samen met Kingma &
Walinga makelaars, een officiële opening voor
relaties en belangstellenden worden gehouden. U kunt
dan uiteraard nader kennis gaan maken met de kantoren
en de mensen die deel uit maken van die kantoren.

Huis & Hypotheek opent een vestiging in Makkum
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

benzine
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm  2004 € 15500,-
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 € 13750,-
Opel Meriva 1.6-16v,gr.met,cr.contr,r-cd,trekh,53dkm 2003 € 13800,-
Citroen Picasso 1.8i-16v'plaisir',a/c-ecc,r-cd,33dkm 2002 € 11900,-
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,70 dkm   2002 € 11900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 10400,-
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm 1998 € 3900,-
Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm 1997 € 3500,-

diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
blanke dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003 € 16900,- 
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14800,-
VW Golf Sdi,3drs,zilver,cr.contr,r-cd,el.rmn,121dkm 2003 € 11750,-
Volvo V40 1.9TD,airco,cruisecontr,el.rmn,cpv+afst.bed 2001 € 9400,-
Ford Mondeo Wagon 1.8TD,a/c,cruise,lm.velgen171dkm  1998 € 3750,-

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

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

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 

Agenda
woensdag 10 januari
Makkum - Voorverkoop van toegangskaarten
voor het 31e Nieuwjaarsconcert van muziek-
vereniging Hallelujah tot en met vrijdag 12
januari (9.00 tot 12.00 uur) bij de hoofdsponsor
Makelaardij Gros aan de Kerkstraat 9. Tel.
0515 - 23 25 50.

vrijdag 12 januari
Makkum - Extra voorverkoop van toegangs-
kaarten voor het 31e Nieuwjaarsconcert van
18.30 tot 21.00 uur in de Openbare
Bibliotheek (Kerkstraat 14). Tel. 0515 - 23 13 85.

zaterdag 13 januari
Makkum - 31e Nieuwjaarsconcert muziek-
vereniging Hallelujah o.l.v. dirigent Nynke
Jaarsma in de Van Doniakerk aan de
Kerkeburen. Speciale gast is de 20-jarige
sopraan Veronika Juhasz. Aanvang 20.00 uur.
Kerk open vanaf 19.00 uur (zij-ingang naast
de toren!).

Makkum - Buurtvereniging “Trye yn ien”
Bingoavond, aanvang 20.00 uur 
in Ons Gebouw

Gaast - Klaverjassen 20.00 uur

Makkumer Belboei
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  

Ver van huis 
en toch dichtbij
Zo hier zit ik dan weer 7 maanden van huis.
Maar gelukkig in deze moderne tijden hebben
ook wij op zee i.v.m. onze missie de beschikking
over internet en wel alleen in de ruimte waarin
ik werk. Dus wanneer de dienst het maar even
toelaat surf ik iedere week trouw als echte
Makkumer zijnde even naar de site van de
Makkumer Belboei om ff alle ins en outs te
lezen. Schrijf daarom ook ff dit stukje om de
redactie ook eens te complimenteren. Want
denk dat met mij, over de hele wereld
Makkumers zijn die op deze manier alles een
beetje over het gebeuren in Makkum proberen
bij te houden. 

Verder wil ik iedereen via deze weg nog een
goed en gezond 2007 wensen vanaf de
Libanese kust

Geertruida Visser
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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

Gezocht!!
Gemotiveerde personen die willen afslanken
en hun gewicht beheersen met het nieuwe

Shapeworks programma van Herbalife.
Ook voor mensen die juist  willen

aankomen en sporters.
Advies en begeleiding,
gegarandeerd succes!
Belt u gerust voor een 

geheel vrijblijvende afspraak!

Dieuwke Smid
tel. 0515232408 - 0636305859

Makkum -  Ook dit jaar kon de voorzitter van de
Ondernemers Vereniging Makkum om plm. 20.15 uur
een 45 tal aanwezigen welkom heten op 28 december
in Hotel de Prins, wat volgens de OVM weer een
beetje meer was dan de laatste trekking van 2005 in
Café restaurant de Zwaan, dit betekent dat de actie
toch leeft onder het Makkumer winkelend publiek

De voorzitter heette ook welkom dhr. Swieringa welke
de trekking zal verrichten van de DecemberActie
en de heer Daan van der Velde welke de trekking
van de DecemberPuzzelActie zal doen. Dit laatste
is sinds 3 jaar toegevoegd aan de DecemberActie,
doormiddel van een Puzzel rijm spel, deze heeft 6
weken in de Makkumer Belboei gestaan, welke
heeft geduurd van 16 december tot 24 december
2006, ter ondersteuning en om de DecemberActie
een wat andere invulling te geven. 
Verder was mevrouw Drijfhout-Postma op deze avond
aanwezig om de trekking van de 6e December-
PuzzelActie-weekprijs te verrichten, voordat de
hoofdprijs van de DecemberPuzzelActie kon worden
getrokken. Voordat men verder ging met de hoofd-
prijzen werd er nog de trekking gedaan van puzzel
nr. 6 van de DecemberPuzzelActie door mevr
Drijfhout - Postma. Na deze trekking en onder het
genot van een hapje en drankje, want er was een
kleine pauze geweest voor de inwendige mens,
ging de heer Swieringa verder met de trekking de
DecemberActie en wel van 1x een 1e prijs.

Hierna werden de aanwezigen in lokaal de Prins
enigszins in spanning gehouden om dat de emmer
met ping pong balletjes in orde werd gemaakt om
de trekking te kunnen verrichten van alle inzendingen
van de DecemberPuzzel-Actie, die door Daan van
der Velde eerst in woord en Rijm, voor de goede
inzendingen wordt voorgelezen: hierbij de juiste tekst
De Sint is reeds bezig op te stomen
Om tijdig bij ons aan land te komen.
De O.V.M. gaat zich weer bewijzen
met ruime sortering en leuke prijzen.

Voorzien van "Belboei"en stempelkaart
kunt u in de zaken en thuis bij de haard

meedoen in de prijzenslag.
Voor kinderen is er de pakjesdag.

En heel de bevolking komt aan bod
op Krystwilledeï  met vuurwerk tot slot.

Als u terugblikt en samenvat
blijkt dat u in Makkum gebakken zat

Na dit te hebben voorgelezen werd er overgegaan
tot de trekking van de 1e 2e en 3e prijs, dit ging
gepaard met grote hilariteit en spanning in de zaal
omdat bij de diverse trekkingen, in totaal 5x, niet
de juiste zin of rijm opbouw correct was. De 1e
prijs winnaar was in de zaal en werd door de voor-
zitter onder applaus uitgenodigd om deze in ont-
vangst te mogen nemen.

Hierna werd de finale trekking gedaan van de
DecemberActie 2006 dit was een Hoofdprijs t.w.v.
€ 1.100,00 de gelukkige winnaar was  J. Hendriks,
De Geep 8, 8754 BJ, MAKKUM. Deze werd dan
ook direct door het bestuur van de OVM op de
hoogte gebracht en deze kwam terstond naar de
Prins, waar hij met veel applaus werd onthaald om
zijn hoofdprijs van de OVM in ontvangst te mogen
nemen. Na dit alles was er nog de verloting onder de
aanwezigen van de traditionele levensmiddelenmand,
deze werd gewonnen door Jelle de Hoop uit Makkum.
Hierna bedankte de voorzitter de heer Swieringa en
van der Velde en Mevr. Drijfhout - Postma op deze
avond en werden ze verrast doormiddel van een kleine
attentie dit voor hun inbreng bijdrage van deze avond. 

Tot slot richtte de voorzitter nog even het woord tot
de heer S. Bouma en deze mocht ook een attentie
in ontvangst nemen dit ter gelegenheid van hun 75
jarig bestaan. Hierna werd ieder een wel thuis en
goede jaar wisseling gewent en tot volgend jaar en
nog dank aan het winkelend publiek in Makkum tot
volgend jaar in Makkum, want in Makkum is het
anders Winkelen.

De volledige uitslagen zijn te vinden op de volgende
pagina’s

DecemberActie 2006 en DecemberPuzzelActie 2006
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DecemberActie
Hoofdprijs -DecemberActie € 1.100,00
J. Hendriks
De Geep 8 
8754 BJ  MAKKUM.

1e prijs -DecemberActie € 160,00
G. v.d. weerd
Schoolbuurt 12 
8754 CV  MAKKUM.

2e prijs -DecemberActie € 80,00
F. Horjus
Turfmarkt 37 
8754 CH  MAKKUM.

2e prijs -DecemberActie € 80
W. Altena
Vallaat 26 
8754 EW  MAKKUM.

3e prijs -DecemberActie € 40
F.C. Bootsma
Krommesloot 9 
8754 GD  MAKKUM.

3e prijs -DecemberActie € 40
H.J. v.d. Wal
Krommesloot 13 
8754 GD  MAKKUM.

3e prijs -DecemberActie € 40
F.  Horjus
Turfmarkt 37 
8754 CH  MAKKUM.

3e prijs -DecemberActie € 40
S.  Bijma
Brekkerweg 6 
8755 JK  SKUZUM.

4e prijs -DecemberActie € 20
R.  Agema
De Mieden 2 
8754 GV  MAKKUM.

4e prijs -DecemberActie € 20
K.  Miedema
Buren 24 
8756 JP PIAAM.

4e prijs -DecemberActie € 20
P.  Koornstra
Pruikmakershoek 26 
8754 ET MAKKUM.

4e prijs -DecemberActie € 20
J. de Vries
Kofstraat 28 
8754 AS  MAKKUM.

4e prijs-DecemberActie € 20
B.  Louwsma
Dorpsweg 8 
8755 JH  SKUZUM.

4e prijs-DecemberActie € 20
H.  Nota
Buren 26 
8756 JD  PIAAM.

4e prijs-DecemberActie € 20
A.  Hendriks
Klipperstraat 10 
8754 AV  MAKKUM.

4e prijs-DecemberActie € 20
H. de Vries
Estrikwerk 14 
8754 BX  MAKKUM.

DecemberPuzzelActie Week 1
1e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
M  Koopmans
De Geep 22 
8754 BJ  MAKKUM.

2e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
R. van Enkhuizen
De Pleatsen 9 
8754 KE  MAKKUM.

3e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
M.  Nauta
De Geep 7 
8754 BH  MAKKUM.

DecemberPuzzelActie Week 2
1e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
Fr. van der Hoop
Zelgstrasse 31 
8335  HITTNAU - ZWITSERLAND.

2e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
Tj. van Beets
Molenweg 37 
8748 CN  WITMARSUM.

3e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
Bootsma
Kofstraat 27 
8754 AR  MAKKUM.

DecemberPuzzelActie Week 3
1e prijs-DecemberPuzzelActie € 40
Mevr. A.K. Smit
De Schar 33
Makkum

2e prijs-DecemberPuzzelA
Andrea van der Velde
De Zalm 11 
8754 AX  MAKKUM.

3e prijs-DecemberPuzzelA
Dora  Koornstra
Botterstraat 15 
8754 AA MAKKUM.

DecemberPuzzelActie Wee
1e prijs-DecemberPuzzelA
S.  Rinia
De Finne 19 
8754 GT MAKKUM.

2e prijs-DecemberPuzzelA
S.G. de Jong
De Voorn 3 
8754 BA MAKKUM.

3e prijs-DecemberPuzzelA
Rita  Elhorst
Kofstraat 10 
8754 AS  MAKKUM.

DecemberPuzzelActie Wee
1e prijs-DecemberPuzzelA
S.  Drijfhout - Postma
Lieuwkemastraat 30 
8754 BN  MAKKUM.

2e prijs-DecemberPuzzelA
M.  Nauta
De Geep 7 
8754 BH  MAKKUM.

3e prijs-DecemberPuzzelA
Arnolda  Gerritsma
De Gearen 15 
8754 KC  MAKKUM.

DecemberPuzzelActie Wee
1e prijs-DecemberPuzzelA
K.  Holwerda
Bleekstraat 4 
8754 CL MAKKUM.

2e prijs-DecemberPuzzelA
W.  Roorda
De Geep 24 
8754 BJ  MAKKUM.

3e. prijs-DecemberPuzzelA
G.  Brouwer
Botterstraat 32 
8754 AD  MAKKUM.

Prijswinnaars diverse DecemberAc
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Actie € 40

Actie € 40

ek 4
Actie € 40

Actie € 40

Actie € 40

ek 5
Actie € 40

Actie € 40

Actie € 40

ek 6
Actie € 40

Actie € 40

Actie € 40

DecemberPuzzelActie
1e prijs-DecemberPuzzelActie € 520
B.  Louwsma
Dorpsweg 8 
8755 JH  SKUZUM.

2e prijs-DecemberPuzzelActie € 260
H.  Oldekamp
Partuurstraat 22 
8608 AR  SNEEK.

3e prijs-DecemberPuzzelActie € 140
L.  Pollema
Julianastraat 14 
8822 VX  ARUM.

SintWillePuzzelDei
1e prijs-SintWillePuzzelDei € 60
Wieberen van der Weerdt
Buren 27 
8754 CX  MAKKUM.

2e prijs-SintWillePuzzelDei € 30
C.  Horjus - Laaij
De Jister 19 
8754 GM  MAKKUM.

3e prijs-SintWillePuzzelDei € 15
Y Hengst-van der Zee
Kerkeburen 66 B 
8754 EB  MAKKUM.

4e prijs-SintWillePuzzelDei € 15
S.  Drijfhout - Postma
Lieuwkemastraat 30 
8754 BN  MAKKUM.

De hierboven genoemde prijzen zijn
waardebonnen welke kunnen worden
ingeleverd bij de op de voorzijde en of
achterzijde vermelde ondernemers van
de O.V.M.

ctie’s 2006
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Makelaardij Gros
Hoofdsponsor

31e Nieuwjaarsconcert Hallelujah
13 januari 2007

Van Doniakerk (aanvang 20.00 uur)
Makelaardij Gros 
Kerkstraat 9  8754 CP Makkum
www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515) 232550

Pizzeria PPingjum wwenst iiedereen eeen vvoorspoedig een ggezond 22007

Dvd’s
Blue’s grote geheim; De bende van hiernaast; De Dijk- We beginnen pas
(Ahoyconcert 2006); De swarte ingel- Dankert en Dankert de serie; Guus
Meeuwis- Live in het Philips stadion; Het zandkasteel; U2- Zoo (Live from
Sydney); The great Muppet caper;

Informatief
Deckers, D.- Pedagoochelen (opvoedstress van vier tot zes); Grisham, J.- De
gevangene (het waargebeurde verhaal van een justitiële blunder); Huisman, K.-
Mysteries in Friesland (waargebeurde en onverklaarbare gebeurtenissen); Leys,
S.- De schipbreuk van de Batavia; Kalkan, H.- ik wilde alleen maar vrij zijn
(vluchten voor een gedwongen huwelijk); Middelburg, B.- De oorlog in de
Amsterdamse onderwereld); Oliver, J.- Kook met Jamie (wedden dat ik van jouw
een topkok kan maken); Olivier, S.- De sap en smoothie bijbel; Ravenscroft, L.-
Elfen (teken en schildertechnieken); Robbers, K.- Speksteenvormen (voor sie-
raden); Roizen, M.- You (de gebruiksaanwijzing voor je eigen lichaam);  Vogels,
D.- Is dit liefde? (jongens en meisjes vertellen over hun eerste ervaringen);
Woodall, T.- Wat moet ik aan? (de regels);

Romans
Crowther, Y.- Een keuken in saffraan (een verhaal over moeders en dochters,
Oost en West, verbanning en thuiskomst) ;Duncan, S.-  Onder de blote hemel;
Forbes, C.- Machtsgeld (zijn er zaken bij de bank die het daglicht niet kunnen
verdragen?); George, E.- Een onafwendbaar einde; Grenville, K.- De verborgen
rivier (vanwege diefstal wordt hij naar Australië verbannen); Groult, B.- Uit liefde
voor het leven (over de kracht van het lot en de vrije wil); Grunberg, A.- Tirza
(een roman over een vader die zijn kind wil beschermen); Hek, Y van ‘t .-
Oelikoeli en andere goden; King, S.- Lisey’s verhaal (een magistraal boek);
Mankell, H.- Diepte (een roman over de onpeilbare diepte van de zee en de
menselijke ziel); Margolin, P.- Hard bewijs (soms wordt bewijs niet gevonden
maar gemaakt); Oegema, J.- Fleurich Fierder (stikjes en ferskes yn it boere-
frysk); Riemersma, Tr.- De Fûgel (de verschijning van een vogel zorgt voor veel
onrust); Shepard, K.- Achterdocht (verdachtmakingen zorgen voor een hevig
effect op vele levens en relaties); Ullman, L.-  Een gezegend kind (het verhaal
van drie halfzussen); Wahl, M.- Raak (met Sirr valt niet te spotten);

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten

Stoelmasseur 
geeft vvia sstoelmassage een 

magnetiseren eeen oontspannend
gevoel vvoor oo.a. hhoofd, 
nek, sschouders een rrug.

Voor een afspraak kunt u bellen met
Jan Hoekstra Dorpsweg 4 Cornwerd

Tel: 06-50837937

Wist u dat...
* 2007 het jaar van de molens is, dat er op tal 

van molens in de regio diverse activiteiten 
georganiseerd zullen worden.

* dit dan via de regionale kanalen bekend 
wordt gemaakt, u ook al via de website 
www.jaarvandemolens.nl diverse activiteiten
kunt op zoeken.

* deze website is  pas echter vanaf  deze maand 
te bezoeken is.

* de Makkumer Belboei nu weer elke woensdag 
verschijnt. Dat u tijdelijk nog het nieuws 
c.q. advertenties het beste kunt aanleveren 
via de e-mail: rienstra@makkum.nl of 
bezorgen op Kofstraat 3. 

* Het verzoek is zoveel mogelijk het materiaal 
tijdig aan te leveren op vrijdag voorafgaand 
aan de verschijningsdatum! 

* zaterdag 14 januari in Parrega de muziek-
vereniging Excelsoir haar Nieuwjaarsconcert 
organiseert.

De bezorgers van de Belboei willen u
bedanken voor de gift die wij hebben
ontvangen voor het wekelijks
bezorgen van de Belboei. 

Ook in 2007 zullen wij het blijven
doen. 

De bezorgers.
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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

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Ook in 2007
Bij elke lekke band
2e GRATIS

l e k k e  b
a n d  a a n b i e d i n g

Standbeeld Oudjaarstunt in de bibliotheek

Pingjum - Storm en sterke stroming zorgden
ervoor dat de nieuwjaarsduik in Scheveningen
werd afgelast. Gelukkig werd er direct een alter-
natieve duik georganiseerd en wel in Pingjum. Via
de dorpstamtam werd binnen no-time de eerste
unieke Pingjumer nieuwjaars-duik georganiseerd.
Compleet met douche na afloop, glühwein,

warme chocolademelk en andere versnaperingen.
Een evenement als dit groeit met de jaren, de
inschrijving stopte dit eerste jaar bij 10 durfals.
Onder aanmoediging van publiek stortten ze
zich in het koude water aan de Mulierlaan. Al
met al een geslaagde, spontane actie. Volgend
jaar bent u ook welkom, weer of geen weer!

Primeur Nieuwjaarsduik  

Makkum - Wie op Nieuwjaarsdag over de
Afsluitdijk richting Friesland reed, stuitte bij
Kornwerderzand op een groot spandoek aan
het viaduct en op het standbeeld van Ingenieur
Lely, de ontwerper van de Afsluitdijk. De tekst
op het spandoek “Lely al 3/4  eeuw aan de
verkeerde kant, welkom op het Friese land”
gaf aan dat de Oudejaarsploeg vond dat ook
Fryslân een standbeeld moet hebben. Vele
uurtjes werk zijn er voor De Oudejaarsploeg
aan Us Stek in gaan zitten. De groep werkte

vanaf oktober aan het beeld, dat bestaat uit
piepschuim bekleed met beton en dat drie
meter hoog en een meter breed is. Daarna
moest het gevaarte nog vervoerd worden naar
de Afsluitdijk. Helaas mocht het beeld van
Lely van Rijkswaterstaat op Nieuwjaarsdag
tot vier uur ‘s middags blijven staan. Iedereen
die het standbeeld nog niet heeft bewonderd,
krijgt nu nog een kans. De komende weken heeft
Ir. Lely een plekje gevonden in de bibliotheek
Makkum, waar het kan worden bewonderd.
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U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

Wenst al haar leden

een gelukkig 

en een gezond 

2007 toe

IJsvereniging 
”Makkum”

Overdracht nieuwe 
brandweerauto 
blusgroep Makkum
Makkum - Op zaterdag 13 januari zal de
officiële overdracht plaatsvinden van de nieuwe
brandweerauto van de blusgroep Makkum. Op
het Plein(centrum Makkum) zal feestelijk de
nieuwe tankautospuit door vertegenwoordigers
van MAN/HDS aan burgemeester Piersma van
de gemeente Wûnseradiel worden overgedragen.
De nieuwe brandweerauto is al geruime tijd in
Makkum, het brandweerkorps heeft al geoefend
met het nieuwe voertuig en ook zijn er al een
aantal uitrukken mee afgewerkt.

De overdracht zal om 13.00 uur plaatsvinden,
publiek is uiteraard van harte welkom om de
overdacht te aanschouwen en de nieuwe
brandweerauto te bewonderen. De parkeer-
plaatsen op het Plein zijn op die zaterdag tot
ca. 14.30 uur niet beschikbaar. Wilt u al vast
meer weten over de nieuwe aanwinst.......
Kijk dan op www.brandweermakkum.nl

Een nieuwe lente!
Een nieuw begin!

Kerstboom eruit, planten erin

Vanaf vandaag weer nieuwe
voorraad kamerplanten

Verder voorjaarsbloemen,
nieuwe potterie, bloemstukken,

enz, enz, enz

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Bar Café Restaurant

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

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Omdat wij 10 jaar bestaan, willen wij u graag
kennis laten maken met de thema-avonden en
proeflessen in combinatie met meditatie. Voor
de volgende woensdagavonden kunt u zich
opgeven: 31 januari, 7 februari en 14 februari 2007.
Reservering noodzakelijk: tel 0515 231681

Wat 10 jaar geleden begon met het starten van
een Shiatsu-praktijk is nu uitgegroeid tot een
bloeiende therapeutische praktijk en centrum
voor bewustwording en energiewerk. Een praktijk
waar meerdere therapeuten werken, die eveneens
erkend zijn bij de meeste zorgverzekeraars zodat
behandelingen voor vergoeding in aanmerking
komen. Iedere woensdagavond wordt er een
thema-avond in combinatie met meditatie gegeven.

In 1997 startte Marjan Adema haar Shiatsu-praktijk
te Cornwerd. Ze had haar 5-jarige studie Zen-Shiatsu
met succes afgerond en ruime ervaring opgedaan
op het gebied van massages en energiewerk.
Shiutsu is een ontspannende Japanse drukpunt-
massage op acupunctuurpunten van meridianen/
energiebanen in het lichaam die door de kleding
heen gegeven wordt, liggend op een dikke zachte
mat of op massagetafel. Deze Shiatsu-methode
wordt ook door ons bij bedrijven gegeven, op een
daarvoor speciaal ontwikkelde stoel. Shiatsu kan
in principe bij allerlei gezondheidsklachten worden
toegepast, waarbij het energie-evenwicht verstoord
is. Shiatsu werkt ontspannend en rustgevend, laat
energie weer vrij door het lichaam stromen, heft
blokkades op en verlicht pijnen. Het werkt her-
stellend bij aandoeningen en het werkt preventief.
Door herstel van de energiebalans waardoor
organen beter gaan functioneren, kunnen klachten
voorkomen worden. Een verstoring van energie
wil nog niet zeggen dat iemand ziek is, maar kan
als voorstadium van ziekte gezien worden (De
preklinische fase). Shiatsu-behandeling bevordert
de natuurlijke geneeskracht van het lichaam.

Marjan’s motto is: als één mens beter en blijer in
zijn/haar vel zit, door wie of wat dan ook, dan
zal dit direct invloed hebben op alle mensen om

deze persoon heen. En dat is waar wij hier en
alle andere mensen uit de gezondheidszorg aan
werken. Op de woensdagavonden worden er
thema-avonden met meditatie gegeven. De ene
week wordt dit gegeven door Foekje Meijer
(bekend vh maandblad Paravisie), tijdens deze
thema meditatie avonden wordt gewerkt met
verhalen van grote wijsheid uit de wereld van
christelijke en boeddhistische traditie. De andere
week zal Ineke Lansink de avond verzorgen met
een thema edelstenen of mineralen in combinatie
met meditatie. Er wordt met relatief kleine groepen
gewerkt, hooguit 10 personen.

Door alle drukte binnen ons gehaaste bestaan is
er doorgaans weinig tijd voor onszelf en we
moeten vaak zoveel. We komen regelmatig niet
aan onszelf toe. Zo krijgen we soms last van
allerlei lichamelijke of zelfs geestelijke klachten,
die vaak ongemerkt en onbewust binnen sluipen.
Vaak is dit dan het keerpunt, om eens stil te
staan bij onszelf en eens niet onszelf voorbij te
lopen. Onze meditatieavonden zijn in het leven
geroepen om weer bij je gevoel terecht te
komen, de rust in jezelf terug te vinden, meer
inzicht in jezelf te krijgen en misschien oude
vastgeroeste patronen los te laten. Kortom, het is
fijn om op een positieve manier de kwaliteit van
je leven te verbeteren en juist dit alles creëert
weer meer tijd, rust en ruimte in ons leven.

Met vriendelijke groet, 
Marjan Adema, Shiatsu-therapeut, Gea Gerritsma,
Shiatsu-therapeut, Erna de Vries, Voetpedicure /
Voetreflexzone-therapeut, Foekje Meijer,
Levenscoach, Ineke Lansink, Edelsteentherapeut,
Onze stoelmasseurs.

Wij zijn aangesloten bij de volgende erkende
beroepsorganisaties: Nederlandse Werkgroep van
Praktizijns in de geneeskunst (NWP), Nederlandse
Vereniging van Soma Therapeuten (NVST),
Landelijke registratie in het AGBZ-bestand
(Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners), Bond
voor Europese Reflexologen (BER) en Provoet

Centrum en Praktijk voor Therapeutische Technieken in Cornwerd
’ Gratis Thema-avonden wegens 10 Jarig bestaan’
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Grote voorraad 
BANKIRAI HARDHOUTEN

BLOEMBAKKEN!

Ideaal voor bij het terras of op balkon 
Vanaf  € 12,95 per stuk.

Korfen natuursteen € 95,00 per korf, 
ruime keuze uit diverse soorten 

en kleuren!

TE KKOOP

De Geep 16
MAKKUM

Tussenwoning, keurig
afgewerkt, compleet.

Zo te betrekken.

Vraagprijs:
€ 192.000,-- k.k.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Sporthal
KNVB-competie
dinsdag 16 januari
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Workum 1

Zaterdag 6 januari j.l. zijn er weer hele mooie
resultaten behaald door de turnsters van D.E.S.
Makkum in de categorie junior niveau 12 haalde. 

Froukje Bakker 27.85 punten 8e plaats;
Anne Zwart 31.35 punten 5e plaats;   
Tineke de jong 31.65 punten 4e plaats;
Esther Hiemstra 32.35 punten 3e plaats;
Marjan de Jong 33.50 punten 2e plaats;

Karin de Jong turnde twee niveaus hoger in
junior niveau 10, zij haalde met 32.95 punten
een tweede prijs.

Ook voor deze meiden komt er een vervolg-
wedstrijd waar ze strijden voor een startplaats
op de Friese Kampioenschappen.

DES drie maal in de prijzen
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
Glazen tochtdeur-thermopane, links- en rechts-
draaiend + bevestigingsmateriaal. Past op ieder
binnenkozijn € 50.-; Geberit stortbak kleur Camee
i.pr.st. € 10.-, tel.  0515-231940

2 Zits chesterfield bank + 1 losse fauteuil z.g.a.n.;
2 Biedermeier  stoelen (opnieuw bekleed), tel.
0515-852390

Fujica Single-8 filmcamera in tas + statief; Silma
filmprojector, als nieuw; Projectiescherm, oprolbaar
€ 100.- één koop!; 17 Inch monitor van Packard
Bell. Scherp beeld € 50.-, tel. 0515-231940 

Commodore-64 Monitor € 25.-; Kinderspelcomputer,
één van de eersten! leerzaam, niet agressief € 15.-
tel. 0515-231940

In de Schar een leren broek in een tas, af te halen
bij Haneman, de Schar 3, tel. 0515-231458 na 18.00 uur

Klein lichtbruin tasje met rits, inhoud foto’s, ID-bewijs,
tel.nrs. medicijnkaart, kaartje hartklep, tel. 0515-232328

Wie heeft een oranje plastik vlag gezien, met Toys2play
erop gedrukt. Reacties graag naar tel. 232787

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

Zoekertje

TE KOOP

GEVONDEN

VERLOREN

VERMIST

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
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