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Een berkenboom versperde donderdag It String.
Makkum - Afgelopen donderdag was in binnen
en buitenland een volkomen stormdag met
windkracht tien tot elf met hevige rukwinden.
Op vele plaatsen ontstond als gevolg van de
storm veel schade, voor zover bekend viel het
in deze regio nog wel mee.
Even liep het water uit de haven de kade op
maar dat duurde niet lang. Om te voorkomen
dat het strand zou wegspoelen waren er zandzakken geplaatst ter hoogte van de boulevard
op de Holle Poarte. Hier en daar ontstond enige
schade aan daken in het dorp. De brandweer

foto: HBA
van Makkum rukte enkele malen uit assistentie
te bieden, zo waaide donderdagavond om half
acht op de haven het dak van “Tsjakko’s
vistent” er af, de vistent stond gevaarlijk heen
en weer te zwiepen, de brandweer heeft de
vistent met spanbanden verankerd. Op de
Polle was een “kerstboom” omver gewaaid,
de top er uit zagen en de weg was weer vrij.
Vrijdagmorgen om 0.17 uur kreeg de brandweer een melding dat er in de Boerestreek in
Gaast een omgewaaide boom over de weg lag,
de brandweer heeft ook deze klus geklaard.

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Ook funda
ligt in ons bereik

Hoog water op de boulevard van de Holle Poarte

foto: Theo Adema

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
Kerkdiensten
zondag 28 januari
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur World Fellowship Day te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
H. van Asperen, Snekerstraat 83, Bolsward, tel. 0515-572353
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

Agenda
zaterdag 27 januari
Makkum - Café “De Zwaan”
Bridge- en kalverjasavond Buurtvereniging
Terra Nova en Trye in ien, aanvang 19.30 uur

Sporthal
KNVB-competie
dinsdag 30 januari
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Lemsterland 1

Makkum - Hotel De Prins
zaterdagavond Onomatapoeia

NeVoBo-competitie
vrijdag 26 januari

maandag 29 januari

20.15 uur H Makkum 1
21.25 uur D Hanzestad 4
20.15 uur D Set Up 3
21.25 uur D Set Up 2

Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
jaarvergadering EHBO-afd. Makkum

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

Voorlichting Senior
Web in Makkum
Makkum - Morgen, donderdagmiddag, is er
in de Openbare Bibliotheek in Makkum een
voorlichtingsbijeenkomst over computerlessen
voor 50 - plussers. Aanvang 14.00 uur.
Van ouderen voor ouderen!

Opening recreatiecentrum
Slachtehiem
Lollum - Vrijdagmiddag 19 januari heeft
Burgemeester Theunis Piersma het recreatiecentrum Slachtehiem geopend. Het recreatiecentrum ligt aan de Bayemerlaene 5 te Lollum.
De eigenaren, Klaas en lenie Bakker, hebben
de oude boerderij bij de Slachtedijk geheel
verbouwd tot een feestlocatie, die geschikt is
voor groepen tot 130 personen. Daarnaast
biedt de boerderij ruimte voor overnachtingen
aan 20 personen. Bij de boerderij hoort ook
een camping. Slachtehiem biedt de recreant
uitgebreide mogelijkheden, zoals kanovaren
en boerengolf en het is een geschikte stek
voor visliefhebbers.
Het bijzondere van Slachtehiem is dat de
boerderij uitstekend toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers. Bovendien is één van de
luxe appartementen speciaal uitgerust voor
mensen die gebruik maken van een rolstoel.
Zo kan de mindevalide mens hier samen met
zijn of haar familie vakantie vieren. Ook het
terrein is rolstoeltoegankelijk gemaakt.
Informatie is te vinden op www.slachtehiem.nl

- Delphion/DBS 3
- Oeverzw. 5
- Staveren 1
- Makkum 4

Frederika Buwalda kan
succesvol terug kijken
op het NK-Sprint
Groningen/Makkum - Frederika Buwalda
kan succesvol terug kijken op het NK-Sprint
dat op 6-7 januari gehouden werd in Groningen.
Op de 1ste dag reed Buwalda op de 500 meter
een 8ste tijd van 41.17, de 1000 meter in
1:22.08 goed voor een 12de tijd en kwam hier
mee in het tussenklassement op een 12de plaats.
De 2de dag zou nogal voor een verassing zorgen,
de 500 meter werd in een tijd van 40.83 gereden
wat goed was voor een 5de tijd en meteen
voor een persoonlijk record op het toch al niet
snelle ijs van Kardinge, en de 1000 meter in
een tijd van 1:22.01. een afstand die dit weekend
minder goed liep. Met deze tijden eindigde ze
in het eindklassement binnen de top 10 (9).
Buwalda kan met deze prestatie terug kijken
op een zeer geslaagd NK. De schaatsster uit
Makkum wil nog niet te ver vooruit kijken
maar als je nu 5de word op de 500 en deze
progressie blijft boeken dan kan je volgend
jaar wellicht meestrijden om bijvoorbeeld een
Worldcuptickets op die afstand. ,,Ik bin dik
tefreden fansels”, klonk het stellig. ,,Ferline
jier wie ik ien fan de lêsten yn it klassemint,
no eindigje ik by de bêste tsien. Wa hie dat
tocht? Ik net yn elts gefal, ik hie der allinne
mar op hope.”

www.makkumerbelboei.nl
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Multi Functioneel Centrum
Makkum komt er
Makkum - Tijdens de commissie vergadering in
Witmarsum werd door de wethouder meegedeeld
dat er vaart zit in de ontwikkelingen, die betrekking
hebben op de bouw van het MFC in Makkum.
Er komt van de Leader gelden subsidie binnen
en ook van het SIF. De gemeente heeft subsidie
toegezegd en ook van de stichting Dorpshuizen
komt geld. Dit alles brengt het bedrag op
€ 950.000, - Er is dan nog € 50.000, - nodig en
dit moet van allerlei andere fondsen komen. De
bouwvergunning moet nog aangevraagd worden en
het is wel belangrijk dat hier haast meegemaakt
wordt. Het ontwerp wat er nu ligt is niet het
originele. Dit was te duur en er is nu een eenvoudige versie. De bouwaanvraag is 2 januari
ingediend en tijdens het voortraject is er reeds
overleg geweest met Hus en Hiem, zodat men
daar niet nog eens voor grote verrassingen komt.
Als de werkgroep, die het plan begeleid alle
subsidies binnen wil krijgen, moet het gebouw
er staan voor 24 november 2007. Als dit niet lukt
zal het moeilijk zijn het benodigde geld bijeen te
krijgen.
De volgende werkwijze is nu van veel belang.
Eerst de bouwvergunning, dan zo snel mogelijk
de aanbesteding en dan proberen de opleverdatum
te halen. Het gaat dus de goede kant op, maar
het wordt nog een moeilijk traject en de initiatief
nemers zijn er nog niet.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 25 JANUARI
T/M ZATERDAG 27 JANUARI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

PUNJABI ROL

4 HALEN / 3 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

SHOARMA PAKKET
500 gram + 4 broodjes
+ 2 soorten saus

VARKENS

€ 7.98

500 gram

€ 2.50

VERSE KIPSCHNITZELS
RUNDER
500 gram

€ 2.75

4 HALEN / 3 BETALEN
DONDERDAG 25 JANUARI
T/M WOENSDAG 31 JANUARI

WOENSDAG GEHAKT DAG
GRILLWORST
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 0.90

ZEEUWSSPEK
gesneden
100 gram

€ 1.20

PARMAHAM
100 gram

€ 2.10

Horeca Makkum moet op
tijd sluiten
Witmarsum - Al langere tijd was bekend dat de
sluitingstijden van de horeca wettelijk niet goed
vastgesteld waren. Binnenkort komt dit onderwerp in de raad en de commissieleden hebben al
een mening gegeven. Enkele bewoners van het
centrum van Makkum hadden de raadsleden een
brief gestuurd, waarin ze de situatie probeerden
uit te leggen. Volgens deze bewoners wordt er
op dit moment weinig of geen actie ondernomen
als de horeca zich niet aan de voorschriften
houdt. Volgens het college klopt dit. Er was tot
nu toe ook geen vaststelling van exacte tijden.
De commissieleden hebben besloten dat het
voorstel wat er ligt wel aan de eisen kan voldoen.
De horeca wordt verdeeld in 5 categorieën. De
sportkantines, verenigings-gebouwen etc. mogen
na 23.00 uur geen bezoekers meer binnen laten.
Hotels, pensions en restaurants mogen na 23.00 uur
geen bezoekers meer binnen laten en moeten
tussen 04.00 en 08.00 uur gesloten zijn. De
jeugdsoos mag na 24.00 uur geen bezoekers
meer binnen laten en moet van 01.00 tot 08.00
uur gesloten zijn. Snackbars etc mogen tot
02.00 uur open zijn en moeten sluiten tussen
04.00 en 08.00 uur. Cafés, bars en discotheken
mogen geen bezoekers meer binnen laten na
02.00 uur en moeten sluiten tussen 04.00 en
08.00 uur. Als het door de raad goedgekeurd is
zal het ook zo moeten zijn dat er controle op de
sluitingstijden komt. Iets wat de bewoners van
het centrum nog niet echt geloven. Wel hebben
ze te horen gekregen dat het heel belangrijk is
dat alle overlast aan de politie gemeld wordt.

telefoon 0515-231488 of 232547

Oude Kaas, 500 gram.........................................................3.99
Schouderham..........................................nu 5

zegels extra
Spruiten, 500 gram................................................nu 89 cent
Top Quality Allesreiniger, 1 liter.......................................0.75
Top Quality Jam, 450 gram...............................................0.79
Harlekijntjes Drop, diverse soorten..................................0.99
De Heer Pindarotjes, 200 gram........................................0.99
pak Hellema Koeken

diverse soorten..................geen 1.05 maar 2

pak voor 1.20

Sun Afwastabletten Normaal, 45 stuks..............................3.75
Aanbiedingen geldig van do. 25/1 t.e.m. wo. 31/1
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Jaarvergadering IJsvereniging Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Makkum - Voorzitter Wiebren v.d. Weerdt
kon maandag slechts 3 leden begroeten op
de jaarvergadering van de ijsvereniging. De
vergadering verliep in een rustige sfeer. Het
jaarverslag, alsmede het financieel verslag,
werden goedgekeurd door de kascommissie
Lies Okkinga en Ruurd Tjeerdema, alles werd
in orde bevonden. Aftredend kascommissielid
Lies Okkinga werd opgevolgd door Jan
Werkhoven. Het bestuur onderging enkele
wijzigingen. Aftredend en niet herkiesbaar
Wiebren v.d. Weerdt, aftredend en herkiesbaar
de heren Jelle Attema en Remko de Jong.
Nieuw bestuurslid Jeroen Adema werd met

algemene stemmen aangenomen. Verder werd
de contributie verhoogd van € 6.50 naar € 7.00.
Jelle Attema werd nog even in het zonnetje
gezet, meer dan 35 jaar bestuurslid van onze
ijsvereniging. Zijn vader Sybolt Attema
heeft 46 jaar als bestuurslid de ijsvereniging
vertegenwoordigd. Dat Jelle, je hebt nog wel
even 3 periodes nodig om dat te evenaren. Het
wachten is nu op de 3e generatie Attema’s.
Men hoopt als bestuur van ijsvereniging
Makkum, dat na deze natte periode, de winter
schaatsliefhebbers zal verrassen, op nog enige
dagen prachtig schaatsweer.

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Engelen in Makkum gezien ......
Makkum - Geloof jij in engelen? Onlangs
ving ik hier een gesprek over op. Er zijn veel
meningen over engelen. De 1 gelooft er heilig
in, de ander gaat twijfelen, weer een ander
weet dat sommige mensen soms engelen zijn.
Iedereen heeft er zijn eigen idee/mening over.
Affijn......
Het is maandag 25 december eerste kerstdag
06.00 uur. De mensen in Makkum liggen nog
te slapen maar door de straten van Makkum
hoor je zachtjes wat voetstappen. Ze gaan
richting de Markt zo verneem ik later. Als de
mensen zich nog eens lekker onder hun
warme dekbed omdraaien worden sommigen
zich wat vaag bewust van geluiden. Ze wrijven
in hun ogen, luisteren nog iets beter en horen:
Engelenmuziek.
Wat klinkt dat geweldig mooi. Je ontwaakt in
een warm veilig bed i.p.v. een armetierig koud
vies beestenstalletje en je wordt gewekt door

een zuiver gezang begeleidt met harmonieuze
muziekinstrumenten. Sommigen worden nieuwsgierig, ze openen de gordijntjes, openen het
raam, wrijven zich nog eens uit hun ogen en
zien...... engelen??
Ze trekken door het dorp en zingen op de hoeken
van de straten hun lied ter ere van onze
Redder die voor ons allemaal is geboren. Wat
een vreugde wordt ons op deze vroege morgen toegezongen. Dat is nog eens wat anders
dan een zoemende wekker die aankondigt dat
we gauw gauw aan het werk moeten.
Ik hoop volgend jaar op eerste kerstdag
opnieuw op zo’n bijzondere gewaarwording.
Het was geweldig mooi en mensen: mocht de
drukt en stress in 2007 weer even de kop
opsteken, denk dan even terug aan die mooie
boodschap u toegezongen op die eerste kerstdag
in de vroege morgen!
Een Makkumer belboei lezer.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
z
z
z
z

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
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BAS ZIJP

Avontuur van de Afsluitdijk

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Hagelwitte Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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
Vers gesneden soepgroente
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.39
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.25
Heerlijke mandarijnen
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

foto: Aant Elzinga

Breezanddijk - Een dag na de onfortuinlijke
stranding van de luxemotor Avontuur (2302334,
bouwjaar 1927 bij De Dageraad, Woubrugge,
39 x 5.40), welke als kraanschip in gebruik bij
de firma Krans te Borger), is het schip vlotgetrokken van het bazalt stortsteen aan de
IJsselmeer zijde van de Afsluitdijk en geborgen.
Onder toezicht van RWS is met behulp van de
sleepboten Anita van Tuinman uit Harlingen

en de Avior van Delhaas uit Sneek, en een
ponton langszij van de Avontuur, die voor
drijfvermogen zorgde, is het kraanschip terug
gesleept naar haar ligplaats in de haven
Breezanddijk. Het kraanschip is tijdens de
storm van 11 januari 2007 van de trossen
gebroken of zo als de woordvoerder van
RWS, de heer Rene Bakker stelde; het schip
was niet goed verzegeld.

Blazer TX 33 is verhuisd

Vakantiebericht:
Wegens vakantie zijn wij
van maandag 29 januari t/m
dinsdag 13 februari gesloten
Woensdag 14 februari
staan wij vanaf 13.00 uur
weer voor u klaar!

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Uw eigen @makkum.nl
e-mail adres
voor € 1,67 p/mnd.
Vraag het aan bij
mail@makkum.nl

Makkum - Lange tijd heeft de blazer TX 33
in de loods van Draisma en Dijkstra aan de
rondweg gelegen. Hier is het project opgestart.
Zolang de loods niet verkocht was mocht men
hier blijven werken aan het grote project. De
loods is nu verkocht aan een bedrijf wat in
Bolsward zat, maar waarvan de directie en
meeste medewerkers in Makkum wonen. De
blazer moest dus verhuizen en heeft een plaatsje
gekregen in de loods van de familie Oostenveld

in Makkum Oost. De initiatiefnemers van het
project hopen dat ze in de toekomst aan de
Makkumer haven een plaatsje kunnen krijgen.
De bouwvergunning voor het plaatsen van
een traditionele scheepswerf is in week 51
van 2006 afgegeven. Helemaal duidelijk is dit
nog niet, omdat er gebouwd moet worden op
het terrein van Jachtwerf de Vries Makkum.
Eind februari zal hierover waarschijnlijk meer
duidelijkheid zijn.

www.belboei.nl
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Cursus Sportief
op gewicht

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bolsward - Thuishotel organiseert in samenwerking met Body Trend een cursus “Sportief
op gewicht”. De cursus begint donderdag 15
februari a.s. Gedurende 13 weken wordt twee keer
per week één uur getraind onder begeleiding
van een fysiotherapeut. Daarnaast worden 8
bijeenkomsten van één uur verzorgd door een
diëtiste van de Thuiszorg. Inlichtingen en/of
opgave tot en met 29 januari bij het secretariaat
van het cursusbureau op werkdagen van
08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 0515461298 of surf naar www.thuishotel.nl
De cursus is bedoeld voor mensen met overgewicht, die af willen vallen en/of hun gewicht
op peil willen houden én dit willen combineren
met sporten. Voor de mensen die al onder
behandeling staan in geval van overgewicht
kan deze cursus een waardevolle aanvulling
betekenen. Door middel van fitheids- en
gezondsheidstesten zal de sportfysiotherapeut
een op maat gesneden programma voor u
vaststellen, waar u tijdens de trainingsuren
mee aan de slag kunt. De diëtiste behandelt
o.a. onderwerpen als: wat is een goed
gewicht, hoe kun je afvallen, de invloed van
beweging op gewicht en hoe om te gaan met
moeilijke situaties als feestjes en terugval.
Deze bijeenkomsten vinden plaats voorafgaand
aan het sporten.

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

benzine
2004

€ 15500,-

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,-

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,-

Cursus Actief leven
met fibromyalgie

Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm

1998

€

3900,-

Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm

1997

€

3500,-

Bolsward - Goed nieuws voor mensen met
fibromyalgie! Thuiszorg Zuidwest Friesland
start een cursus “Actief leven met fibromyalgie.
De opzet richt zich voornamelijk op bewegen,
maar er wordt ook aandacht besteed aan
informatie over de aandoening en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.
Daarnaast worden onderwerpen besproken die
te maken hebben met het beter leren omgaan
met fibromyalgie. De cursus bestaat uit 24 x
sporten onder leiding van een fysiotherapeut
en het theoretische deel bestaat uit 10 bijeenkomsten. Naar schatting lijden in Nederland
25.000 mensen aan fibromyalgie, een vorm
van (weke-delen) reuma. Deze chronische ziekte
veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten
en gaat met veel vermoeidheid gepaard. Door
middel van een intake wordt er voor elke deelnemer een persoonlijk oefenprogramma
opgesteld. De cursus wordt voorafgegaan door
een informatiebijeenkomst op 15 februari van
14.00 tot 16.00 uur. Bij voldoende deelname
zal de cursus starten op 15 maart.

diesel

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
tijdens kantooruren t/m 30 januari contact opnemen
bij het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest
Friesland op telefoonnummer 0515-461298.

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

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,-

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

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
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Scooterreis door India

door Eeltje en Marijke Kuperus

* Op onze reis kwamen wij vrouwen (takkenwijven) tegen beladen met grote takkenbossen op
hun hoofd.

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

organiseert op zaterdag 27 januari
Top 100 rockband

6th gear
jeugdsoos open 20.30 uur,
entree gratis.

Zangdienst
Zondagavond 28 januari a.s.
om 19.30 uur in de Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10 te Makkum.
Spreker br. P. van Hyum.
Thema: Er is bezoek voor U !!
Samenzang o.l.v. br. A. Couperus
m.m.v. het duo “Ruach”

Na een heerlijke vakantie van 10 weken in
Makkum city zijn we weer terug op de Ecsape
die we hadden achtergelaten in Panjim in de
provincie Goa. Aan boord is alles vochtig en
de vallen en landvasten zien allemaal zwart en
groen van het vocht maar de hogedrukspuit
doet wonderen. De andere Nederlanders hier
willen een scootertocht maken, nou ik krijg de
bibbers, het verkeer hier is een chaos volgens
mij overleef je zo’n tochtje niet. De anderen
praten me om en Eeltje lijkt het geweldig, we
kopen helmen en huren een scooter voor 12
dagen. Op 11 september j.l. vertrekken we met
Peter en Carla van de Odulphus en Jits en Ellen
van de Silent Wish.
Na een paar uurtjes scooteren zijn we nog niet
plat gereden alleen Eeltje is bont en blauw
door. mijn geknijp en bijna doof van mijn
gegil maar ik begin te ontdekken dat het niet
alleen eng is maar ook heel leuk wat een
prachtige natuur en wat zie je veel onderweg.
Corrupte politie mannen krijgen we ook al gauw
mee te maken ze laten ons geregeld stoppen en
ontdekken dat we geen scooterrijbewijs hebben
en dat de motoren van de scooters nota bene
4 takt motors te veel viezigheid uitstoten hoe
bedenken ze het in zo’n vreselijk smerig land.
Jits loopt een bekeuring op van 6oo rupies is
ongeveer 12 euro. We zien dat ze dit bedrag
met drie politie agenten delen. Ik gooi al mijn
charmes in de strijd en we mogen doorrijden.
Onze eerste overnachting is in On Beach het
hotel (lees hutjes) ligt aan zee midden in de
bush bush heel mooi alleen de hutjes zijn erg
open. We ontdekken die nacht ook hoeveel
geluiden je in de bush bush kunt horen gillende apen, sissende geluiden (slangen) en vele
vogelsoorten. We doen geen oog dicht bang
dat er iets binnen komt glippen. Peter en Carla
vangen midden in de nacht een eekhoorn in de
wc pot ze dachten dat het een rat was. Jits en

Ellen hadden een scorpioen in de kamer en
wij hadden een gekko (soort salamander) die
op mijn kussen poepte. Na een prachtige
strandwandeling en een Engels ontbijt klommen
we weer op de scooters, we reden door de bergen
verder en keken onze ogen uit. Wat je allemaal
niet tegen komt onderweg vrouwen beladen
met grote takkebossen op hun hoofd (de takkewijven dus), veel zwaaiende school kinderen
in uniform, koeien en ossen op de weg waar je
tussendoor moet kriskrassen op je scooter en
vele herders met schapen en geiten en dit alles
in een prachtige natuur.Vrouwen die hun was
doen in de rivier en deze was schoon slaan
op de rotsen, badende ossen die in de hitte
verkoeling zoeken in de rivier. Ons doel deze
dag zijn de Jog Falls beroemde watervallen in
India, ze hadden net een dam gesloten zodat
de watervallen een beetje tegenvielen. Wel veel
apen gezien. We zochten hier weer een overnachtingsplek er was bijna niks te vinden
zodat we terecht kwamen in een jeugdherberg.
Het leek wel een gevangenis en vies, keiharde
matrassen met een vies kussen en vieze
dekens zonder lakens brrr. De wc was een
gezamenlijk gat in de grond en je tanden moest
je poetsen bij een kraantje waar zo nu en dan
een drup water uit kwam. En de kakkerlakken
waren in grote getale aanwezig en alles voelde
klam vochtig. Om de moed erin te houden
zochten we een eetgelegenheid, er was er maar
één in het dorp. We kwamen ergens boven in
een soort lokaal waar het blauw stond van de
rook want in de zelfde ruimte werd het eten
gebakken op een open vuur. Het eten was
prima, de afwas werd met restjes en al in een
grote emmer gekieperd en er zo weer uitgevist
gelukkig zagen we dit pas toen we hadden
gegeten. Een w.c was er ook niet zodat Ellen
en ik in de stromende regen de berm opzochten.
(wordt vervolgd)

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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uitslag 8e Krystwilledeikleurplaatwedstrijd
Makkum - Op 10 januari jl. heeft de jury bestaande
uit Els, Gordon Lowe en Hennie de Vries, zich
bezig gehouden met het Jureren van de vele
Kleurplaten, welke waren ingestuurd gedurende
de periode november en december, in de volgende
media, (Makkumer Belboei, Wijd en Zijd en van
Wad tot Stad) deze moesten voor 30 december 2006
zijn ingeleverd. Deze Kleurplaatwedstrijd was
een van de vele acties rond de 8e Krystwilledei
van 9 December 2006 te Makkum. Er waren
vele inzendingen, rond de 31 stuks, variërend in
de leeftijd categorieën van 2 tot rond de 70 jaar,
de laatste groep wordt gehonoreerd d.m.v. dit
stuk met een eervolle vermelding in deze krant.

prijswinnaars, de troostprijs, kunnen deze afhalen
bij Gasterij Hennie Fan Richt in Makkum op het
Plein. Ook kunnen onze lezers en of andere
geïnteresseerden deze KrystwilledeiKleurplaten

nogmaals bewonderen, ze zullen gedurende de
aankomende weken in de bibliotheek hangen.

Hieronder één 8e KrystwilledëiKleurplaat van
een van de hoofdprijswinnaars.

Na vele opmerkingen en het bekijken van de
vele KrystwilledeiKleurplaten kwam de Jury tot
een uitslag. Er waren prijzen te winnen in 2
categorieën. Totaal aan prijzen t.w.v. € 170.doormiddel van waardebonnen. Deze zijn te
besteden bij de winkeliers - ondernemers van de
O.V.M. De Prijswinnaars van een waardebon
krijgen deze per post thuis gestuurd, de andere
1e. Prijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 25,00
Jelien de Jong, 6 jaar
Achterdijkje 19, 8754 EP MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Mirjam Rijpma, 4 jaar
It Ald Hof 14, ARUM.

1e. Prijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 25,00
Nynke de Jong, 11 jaar
Achterdijkje 19, 8754 EP MAKKUM.

2e.Prijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 17,50
Femke Terpstra, 5 jaar
It Butenlaan 35, 8604 VH SNEEK.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Noa Mollinga, 4 jaar
De Zalm 31, MAKKUM.

2e.Prijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 17,50
Michelle van der Veen, 7 jaar
Mientlân 43, 8651 DA IJLST.

3e. Prijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 15,00
Bjorn Sietzema, 2 jaar
De Arend 34, HARLINGEN.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Anne Oostenveld, 4 jaar
Houtmolen 3, MAKKUM.

3e. Prijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 15,00
Sita de Vries, 9 jaar
Plein 13, 8754 ER MAKKUM.

4e. prijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 12,50
Emma Storm, 3 jaar
Helmhout 17, 8502 AE JOURE.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Griete Veringa, 5 jaar
Merkelân 6, WITMARSUM.

4e. prijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 12,50
Rein van der Velde, 12 jaar
Voorn 18, 8754 BB MAKKUM.

5e. Prijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 10,00
Alberdine Groen, 2 jaar
De Kamp 7, 8754 KB MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Stefan bij de Weg, 5 jaar
Twibaksdijk 2, BOLSWARD.

5e. Prijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 10,00
Jorrit van der Zee, 8 jaar
Zelgstrasse 31, HITTNAU - ZWITSERLAND.

6e. Prijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 5,00
Tine Venema, 4 jaar
Markt 6, 8754 ES MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Yara van der Zee, 6 jaar
Zelgstrasse 31, HITTNAU - ZWITSERLAND.

6e. Prijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een waardebon, t.w.v. € 5,00
Marcel de Groot, 10 jaar
Aldwei 14, 8711 BT WORKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Ilona Adema, 3 jaar
De Voorn 19, 8754 BB MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Thimo van Bergen, 6 jaar
Kleiweg 1, MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een koffertje.
Marlene Bes, 7 jaar
Eekwerdlaan 16, BOLSWARD.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Marten Venema, 3 jaar
Markt 6, 8754 ES MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Owen o' Conner, 6 jaar
Vallaat 18, MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een jetix + stiften.
Kim Mollinga, 9 jaar
De Zalm 31, MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Hilde Veringa, 3 jaar
Merkelân 6, WITMARSUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Owen o' Conner, 6 jaar
Vallaat 18, MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 7 t/m. 12 jaar
- een klei + stifen + knuffel.
Marjella de Jong
Holle Poarte 2 T49, MAKKUM.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Silas van der Zee, 3 jaar
Zelgstrasse 31, HITTNAU - ZWITSERLAND.

troostprijs - Categorie; 0 t/m. 6 jaar
- een koffertje.
Owen o' Conner, 6 jaar
Vallaat 18, MAKKUM.

Tevens willen wij de categorie van boven de 12 en
tot pm 70 jaar bedanken voor hun bijdragen en
we zullen voor deze categorie volgend jaar een
prijs, , de Jury houdt dit nog in beraad wat voor
prijs, beschikbaar stellen.
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Hotel de Prins viert
75 jarig bestaan
Makkum - Aanstaande zaterdag is het dan
zover. Na lang telefonisch beraad met de
manager van onomatapoeia, komt deze top
band eindelijk weer eens naar Makkum om
het vijfenzeventig jarige bestaan van Hotel de
Prins te vieren. De directie van Hotel de Prins
had aanvankelijk de topband al in 2006 willen
contracteren, maar door extra concerten van
onomatapoeia in Mexico city kon dat helaas
niet doorgaan. Sietse B (kastelein-biljarter) is
zeer verheugd dat hij deze topband nu eindelijk
heeft weten te contracteren. Iedereen is van
harte welkom op zaterdagavond 27 januari.

Zangavond
Makkum - Zondagavond a.s. houden wij
weer een zangdienst om 19.30 uur in de
Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10. Als spreker
werd uitgenodigd br. P. van Hyum uit
Kollumerzwaag. Als thema werd gekozen: Er
is bezoek voor U!! Bent U nieuwsgierig wat
er over dit thema wordt verteld, dan bent u
van harte welkom om deze uitleg bij te
wonen. Als muzikale medewerking zal het
duo “Ruach” voor ons zingen. De samenzang
is o.l.v. br. A. Couperus. Wij hopen tot ziens
op 28 januari.
Zangcommissie Workum/Makkum.

Uitnodiging Senior Web
Makkum - Senior Web is een vrijwilligersorganisatie waar ouderen computerlessen geven
aan ouderen. De landelijke organisatie bestaat
10 jaar en heeft inmiddels het 60.000e lid
ingeschreven. In Makkum en Bolsward worden
de lessen gegeven door de Stichting Senior
Web Wûnseradiel/Bolsward. Teneinde 50-plussers
bekend te maken met de diverse computercursussen zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten gepland en wel op:
woensdag 24 januari a.s.
in de Bibliotheek te Bolsward
van 10.00 - 12.00 uur
en op donderdag 25 januari a.s.
in de Bibliotheek te Makkum
van 14.00 - 16.00 uur.
De heer Jasper Bosch geeft een presentatie
van de vele mogelijkheden van Senior Web.
Graag nodigen wij u uit één van deze voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen

Een verkeerde naam
Makkum - In het verslag van de nieuwe tankautospuit van de brandweer Makkum staat
een foutieve naam vermeld. Dit moet niet
Arie Visser zijn, maar de brandweer mensen
weten dat hier Arie Horjus had moeten staan!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Openbare Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Dvd’s
Andrea Bocelli- Under the dessert sky; K3 en het ijsprinsesje Neil YoungHeart of gold; Piet piraat show- Op mango eiland; Robbie Williams- And
through it all (live 1997-2006); Zoop in India;
Romans
Atsma, W.- It liket op fleanen (ferhalen); Baldaci, D.- De verzamelaars;
Coben, H.- Eens beloofd (als je me nodig hebt, beloof me dat je belt);
Edwards, J.- De schone dumpster (zij verbreekt in opdracht relaties);
Francisco, R.- De geheime dagboeken van Jackie O; Harris, J.- De
observaties (een 15 jarig meisje krijgt een betrekking bij een vreemd
echtpaar);Herm van der, B.- Stille tochten (it wurdt in drama); Indridason,
A.- Maandagskinderen (een patiënt pleegt zelfmoord); Johanson, E.- De
waterlelieboom (over de strijd van een vrouw voor haar onafhankelijkheid); Johansen, I.- De vloed (een oceanologe wordt bedreigd door een
moordenaar); Lawson, M.- De overkant van de brug (er sluimert een oud
familiedrama); Lindberg, J.- Bibraau het Vikingkind (liefde, haat en wraak
tussen drie genaraties vrouwen); Maxted, A.- Zus enzo (ze zijn elkaars
vriendinnen en ergste vijand); Reilly, M.- Strijdperk; Robberts, N.Geboorterecht (er wordt een 5000 jaar oude schedel opgegraven);
Robski, O.- Casual (liefde, kaviaar en champagne); Sambeek van, C.Stormvleugels (het leven overkomt je terwijl je andere plannen maakt);
Siddons, A.- Zoetwater kreek (over de liefde tussen een meisje en haar
hond); Wageningen, G.v.- Tante Tara (een vrouw van middelbare leeftijd
kiest ervoor om alleen verder te gaan);
Informatief
Batchelor, J.- Encyclopedie van de luchtvaart (1945-2005); Beckers, B.Van colakip tot stressballen (recepten voor betaalbare, eenvoudige
gerechten voor de dagelijkse maaltijd; Beers, J.- Digitale fotografie (van
opname tot afdruk); Blokker, J.- Er was eens een God (bijbelse geschiedenis met platen van J.H. Isings); Bodyforming, Het complete programma voor een superfit en mooi gevormd lichaam; Brinkhuis, M.Beeldhonger (onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk); Khady.Verminkt (een aangrijpende getuigenis over vrouwenbesnijdenis);
Notbohm, E.- 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met
autisme; Oufkir, M.- In vrijheid (zij was 20 jaar gevangen in de woestijn);
Smeets, M.- Wereldtour (verslag van een memorabele reis); Vries de,
G.- Foar alles is in tiid (it libbensferhaal fan Tiny Mulder); Wingerden, A.v.
- Netten breien een gezonde verslaving (tevens nieuwe en in de praktijk
toegepaste steken en knopen);
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Ze moeten echt beter weten

Bijbelse filmarathon

Makkum - Onlangs werd de motivatie bekend
waarom de roeibootjes niet meer achter het
remmingwerk van de Zuiderzeebrug mogen
liggen. De trefwoorden hierin waren: illegaal,
vaarwater, hinderlijk, onesthetisch en provinciale
bepaling. Het was me al bekend dat B. & W.
geen binding hebben met de watersport en die
mensen die dat wel hebben en in Makkum een
ligplaats hebben als a-sociaal behandelen.

Lollum - Zaterdag 27 en zondag 28 januari
wordt in de Gereformeerde kerk van Lollum
een bijbelse filmmarathon gehouden. De filmmarathon begint om 11.00 uur op zaterdagochtend met de schepping; daarna worden er
24 uur lang films over het verhaal van de bijbel
gehouden. Het bijzondere is, dat elke film een
persoon of onderdeel uit de Bijbel behandelt.
Zondagochtend 11.00 uur sluiten we de marathon
af met een korte, pakkende jeugddienst.

Toen de abonnementszone werd ingesteld
moesten de daar liggende roeibootjes en de
bijboten van de abonnementshouders verdwijnen.
De toen door B. & W. aangewezen plaats was
o.a. achter het remmingwerk van de brug.
Hier is documentatie over en als men dit niet
in het archief wil opzoeken hoeft men dit
alleen maar te vragen aan de havenmedewerker
die toen in dienst was. Niets illegaal dus. De
huidige havenmeester dient te weten dat er
geen sprake is van vaarwater. Is dit n.l. wel
het gavel dan kan men onder het vaste gedeelte
van de brug doorvaren. Daartoe behoort het
water op diepte te zijn, dient het remmingwerk
haaks op de brug te staan en dient op het vaste
gedeelte een geel licht te worden geplaatst.
Dit is niet het geval, ergo, er is geen sprake
van vaarwater en de bootjes liggen daar dan
ook niet hinderlijk.
Onesthetisch is natuurlijk de grootste flauwekul
hierover wil ik niet eens uitweiden. Dan de
provinciale bepaling waarop gewezen wordt,
de provincie zou een strook van 50 m. voor de
brug als verboden ligplaats hebben aangewezen.
We hebben het hier over een provinciale bepaling
die alleen geldt bij provinciale doelen. Onze
havenmeester heeft niet begrepen dat op de
Friese wateren het binnenvaart politiereglement
van toepassing is. Die is net als b.v. de wegenverkeerswet bepalend voor de regels die men
moet kennen om aan vaar- of wegverkeer te
mogen deelnemen. Met het B.P.R. in de hand
heeft de provincie bepaald dat binnen 50 m.
van een provinciale brug geen ligplaats mag
worden ingenomen omdat dat voorbehouden
is voor die boten die op een brugopening
wachten. Dit is aangegeven door een waterverkeersbord. Deze bepaling hoeft de gemeente
niet over te nemen in zijn eigen verordening,
ook al is dit een goede maatregel, want er is
geen brug in Wûnseradiel waar men tijdens
het wachten kan aanmeren. Men wordt geacht
het B.P.R. te kennen en niet alle verschillende
haven- en vaarwegverordeningen die de provincie
en gemeenten bedacht hebben. Wil men het
B.P.R. op een bepaalde manier toepassen dan
dient dit ter plaatse door borden te worden
aangegeven. Het heeft geen zin iets vast te
stellen en het papier waarop dit geschreven staat
vervolgens in het archief op te bergen. Zo is het
ook b.v. met de bepaling in de havenverordening

dat in de haven van Makkum niet gezeild mag
worden. Het staat leuk op papier maar niemand
kan er kennis van nemen. Het bord wat dit
zeilverbod moet aangeven is niet geplaatst,
dus geldt de regel ook niet. Dit kunt u navragen
op afdeling juridische zaken op het gemeentehuis.
Het B.P.R. stelt dat je overal mag aanleggen
behalve waar dit hinderlijk of verboden is.
Hier wordt uit gemakzucht in Wûnseradiel
de wet even veranderd en wordt bepaald dat
aanleggen overal verboden is, behoudens
goedkeuring van B. & W. Je vraagt je hier
echt af wat een juridische afdeling voor zin
heeft als je die toch niet raadpleegt.
Al de nonsens die de havenmeester aandraagt om
de bootjes te kunnen verwijderen had achterwege
kunnen blijven, want er is één bepaling die altijd
geldt en waar ik ook voor 100% achtersta.
Dat is de bepaling dat aanwijzingen van de
havenmeester altijd opgevolgd moeten worden.
Echter de havenmeester in Wûnseradiel is
een ambtenaar op het gemeentehuis, die door
B. & W. zomaar is aangewezen. Als we naar
de havens om ons heen kijken dan zien we dat
de daar aanwezige havenmeester een opleiding
tot scheepvaartmeester heeft gehad, een ruime
ervaring heeft en beëdigd is. Onze havenmeester
kun je dan ook alleen maar vergelijken met de
havenmeester in b.v. een verenigingshaven.
Zet hem een witte pet op en je hebt er weer een.
Hoewel ik ook geloof dat wat organiseren
betreft onze havenmeester nog wel wat van
deze vrijwilligers kan leren. Kan de aanwijzing
van de havenmeester een (verkeers) bord
overbodig maken? Nee natuurlijk niet. Als je
op de weg bent en je wilt parkeren kan een
politieagent je dit verbieden. Op het moment
dat hij weg is geldt de oude situatie weer. Als
het parkeerverbod blijvend moet zijn dan
dient er een bord “verboden te parkeren”
geplaatst te worden, zo is dit ook op het water.
Dit weet iedereen. Waarom dit in Wûnseradiel
niet bekend is me een raadsel. Er is één ding
waar de hevenmeester goed over moet nadenken.
Als je je macht toeeigent en die macht misbruikt
om je zin door te drijven ook al weet je dat je
ongelijk hebt, dan houd je je bezig met terreur.
Je kan je afvragen, Poog waarom maak je je
zo druk, laat het aan de gemeenteraad over.
Dat is waar, maar ik heb over een dergelijke
maatregel van ons bestuur al eens een brief
gestuurd naar alle raadsleden. De raadsleden
hebben geen van allen hierop gereageerd. Zij
zijn het in een hoop zaken oneens, maar ze
schijnen het wel samen eens te zijn over het
feit dat als men eenmaal gekozen is men naar
B. & W. luistert en niet naar de kiezer. Wat de
kiezer dan overblijft is de vrije pers, vandaar.
S. Poog, Turfmarkt 77, 8754 CJ Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Dit evenenement wordt georganiseerd door
de catechisanten van de Prot. Gem. i.w. van
Lollum-Waaksens. Films, internet en podcasting
voegen voor deze groep een duidelijke
dimensie toe aan het geloof. Deze nieuwe
dimensie willen zij op deze manier uitdragen
in hun eigen gemeente en daarbuiten. De toegang
is gratis en voor iedereen. Uiteraard is het niet
verplicht de volle 24 uur erbij te zitten: gasten
kunnen komen en gaan wanneer ze willen. De
aanwezigheid van gasten is natuurlijk wel een
goede steun voor de catechisanten, die wèl de
volle 24 uur, dus zaterdagmiddag, zaterdagavond, de nacht van zaterdag op zondag, en
zondagochtend, de films zullen bekijken.
Koffie, frisdrank en broodjes zijn verkrijgbaar
in de kerk. De opbrengst hiervan is voor een
project in Tadzjikistan. Dit is een project van
de welbekende stichting Sviatoslav, in het kader
waarvan dit jaar al een groep catechisanten uit
de Prot. Gem. Burchwert-Hartwert-Hichtum
2 weken naar Tadzjikistan om o.a. een toiletgebouw te realiseren voor een tehuis voor
poliopatiënten. Ook uit Lollum-Waaksens
hoopt een groep catechisanten straks de handen
uit de mouwen te steken voor een dergelijk
project. Uiteraard is ook de collecte in de
jeugddienst bestemd voor dit project.
Belangstellenden zijn van harte welkom!
Voor meer informatie: bel met
Dan van Aken (catecheet):0517-469221 of
Liuwe Westra (predikant): 0517-469245

Fryske boeken
Kimswerd - Yn Kimswerd halde hja foar de
fiifde kear in Fryske boekemerk. De datum is
12 maaie 2007 fan 10.00 tot 15.00 oere en it
plak is it doarpshûs it Foarhaad yn Kimswert.
Hja hawwe foar dy merk fansels boeken nedig,
Fryske boeken foar lytsen en grutten. Hawwe
jim dy boeken en wolle jim se kwyt dan soene
hja se graag foar de boekemerke hawwe wolle.
De opbringst giet nei ôfdieling Kimswert fan
Villages of Tradition, in ynternasjonale klub
dy't him dwaande hâldt mei it bewarjen fan
âlde tradisjonele saken. Dêr heart de Fryske
taal ek by. En dêrom dus dy Fryske boekemerk.
Ien tillefoansje nei Meindert Bylsma 0517641532, Klaske Faber 0517-641297 of Anny
Hettinga 0517-641958 en ien fan de minsken
komt de boeken heljen. Fansels binne jim ek
fan herte wolkom op de boekemerk.
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Jeugdsoos “De Swinx”
FIFA 2007 toernooi
geslaagd evenement
Makkum - Op 7 januari startte jeugdsoos
“Swinx” met het eerste FIFA 2007 2 tegen 2
toernooi, er werd gespeeld op de x-box en op
een groot scherm kon men de wedstrijden volgen.
Er werd gespeeld in 2 poules van 6 teams en
na de eerste dag werd al duidelijk welke teams
favoriet waren voor de felbegeerde titel.
Op 14 januari was de finale dag en het publiek
was weer in grote getale aanwezig in de
jeugdsoos om hun favorieten aan te moedigen,
eerst moesten er nog 2 poule wedstrijden
gespeeld worden en dat de belangen groot waren
bleek wel uit de zeer spannende wedstrijden
die op een hoog niveau gespeeld werden, het
publiek vond sommige wedstrijden beter dan
de eredivisie wedstrijden op tv. Na de poule
wedstrijden werden de kwartfinales gespeeld en
verrassend hierin was toch wel de uitschakeling
van het jongste team, Evert Bruinsma en Jelle
Attema die met 3 - 2 verloren van Tymen en
Wiard, ook de uitschakeling van het favoriete
team Lennart en Hyltje die met 4 - 1 verloren
van Jeroen en arend Pieter was een verrassing.
De halve finales waren Tymen en Wiard tegen
Rick en Stefan en Niels en Jeffry tegen de
favorieten Jeroen en arend Pieter. De eerste
halve finale werd eenvoudig gewonnen door
Rick / Stefan met 4 - 1, de tweede halve finale
werd een bloedstollende strijd die uiteindelijk
gewonnen werd door Niels en Jeffry met 1 - 0.
De troost finale werd een prooi voor Jeroen
en arend Pieter die met 6 - 1 van Tymen en
Wiard wonnen.
De finale was een thriller, Niels en Jeffry
namen al snel een 2 - 0 voorsprong maar net
voor de rust maakte Stefan de 2 - 1, de tweede
helft werd een spektakel met over en weer
kansen, in de 60ste minuut schoot Stefan de
2 - 2 binnen en leek deze eerste finale af te gaan
op een verlenging maar in de 88ste minuut
schoot Stefan op zijn duits de winnende
binnen 3 - 2 en zo werden rik van as en Stefan
Kooistra de eerste winnaars van het “Swinx”
FIFA 2007 2 tegen 2 toernooi.
Hierna volgde de prijsuitreiking, winnaars
Rick en Stefan kregen de wisselbeker voor 1
jaar mee naar huis en Arend Pieter Poepjes
werd winnaar van de schuttersbokaal met 12
doelpunten en kreeg de wissel trofee mee naar
huis. Een zeer geslaagd toernooi wat zeker
volgend jaar een vervolg krijgt.
Uitslag:
1. Rik van As / Stefan Kooistra;
2. Niels de Boer / Jeffry vd Werf;
3. Jeroen Portma / Arend Pieter Poepjes
Voor meer evenement kijk op: www.deswinx.nl

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Minister Van der Hoeven
opent het jaar van de molens

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

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

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Merk

Type

Toyota

Rav4

Volkswagen Golf

Model

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

Km/st.

Verk.pr.

45000 11.250.00

funcruiser 2.01 Bl. Met.

04-1998

1.6 77 kw zw. met. 5 drs

10-2001 145123 9.250.00
07-2003

Hyundai

Getz

1.3I 12_V Kat 50kwinj

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Smart

Fortwo

micro compact car
45KW9 Zwart/Geel

03-2002

Audi

80 Avant

2.6 V6 Bl.met. Automaat

11-1994 182567 3.750.00

Opel

Omega (B) 2.5 TD Sedan Gr.met

Skoda

Felicia

50KW Groen met.

11-1999

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993 145558 3.250.00

div. opties 7 pers

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

79866 8.750.00

11-2001 117969 8.750.00
25221 5.750.00

11-1995 240731 3.250.00
79810 3.250.00

Fiat

Punto

1.1 55 Groen met.

05-1998 175172 2.750.00

Opel

Astra F

1.7 DTL combi Wit

10-1997 208501 2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

Opel

Astra F

Hatch 1.6i kat.Bl.paars met 10-1995 141085 1.500.00

Toyota

Carolla

1.6 XL HB rood

97594 2.500.00

05-1989 217940

750.00

Makkum - Op zaterdag 27 januari 2007 opent
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mevrouw Maria van der Hoeven het jaar van de
molens 2007. Honderden molens in Nederland zullen
speciaal voor deze gelegeheid “De jaar van de
molens”-vlag uithangen en natuurlijk hun molen
laten draaien. Dit startsein van het jaar van de
molens valt samen met de opening van de grote
dubbel tentoonstelling ‘Leven van de Wind’en
‘Meesters en Molens’ in het Noordbrabants
museum in ‘s-Hertogenbosch.
2007 is het Jaar van de Molens
2007 Draait om de Molens. Nederland met zijn
wind- en watermolens geldt internationaal als het
‘molenland’bij uitstek. Dankzij de molen is ons
‘landje aan zee’ groot geworden. Zeshonderd jaar
geleden, in 1407 werd de eerste poldermolen in
Holland gebouwd. Daarom vind in 2007 het Jaar
van de molens plaats. Er valt veel te vieren. Denk
alleen maar aan de meer dan 1000 molens, stuk
voor stuk monumenten, de honderen molenaars die
zich belangenloos in dienst stellen van dit unieke
erfgoed en de talloze molenorganisaties die de
betrokkenheid bij de molens ieder jaar vergroten.
Maar er is ook zorg om de molen. Door achterstallig
onderhoud en dalende overheidssteun lopen we het
risico dat het aantal molens in de toekomst sterk
gaat dalen. Van de overgebleven molens zijn er
zo’n 450 nodig aan restauratie toe. Daar is geld
voor nodig. Alle reden voor een landelijke steunactie
in 2007. Zo ook in onze eigen Friese zuidwesthoek
kennen we natuurlijk houtzaagmolen “de Rat” in
IJlst, of korenmolen “de Kaai”in Sloten en de nog
dagelijks korenmalende molenaar van “t Lam” in
Woudsend of U heeft er waarschijnlijk al eens een
bezoek aan een van deze molens gebracht. Zo staan
ook in de gemeente Nijefurd verschillende nog
malende poldermolens zoals de Nijlannermolen,
de Snip, Ybema’s molen of de Tjasker in it
Heidenschap, maar ook bij korenmolen de Vlijt in
Koudum weten ze altijd weer bijzondere activeiten
te ontplooien rond nationale en friese molendagen.
Maar ook als je via de Afsluitdijk de zuidwesthoek
van Friesland binnenrijd staat rechts de parmantige
Cornwerdermolen die elke binnenkomer naar
Friesland lijkt te begroeten. Ook in Witmarsum staat
korenmolen “de Onderneming” nog steeds koren te
malen voor bakkers en de particuliere thuisbakkers.
En laten we vooral niet de Amerikaanse windmotor
vergeten die bijv.bij Parrega en Molkwerum in het
Friese land staan te pronken en te malen. Ondertussen
worden er op diverse molens in de zuidwesthoek
opleidingen tot molenaar gegeven. Waar staan de
lesmolens? ‘de Onderneming” in Witmarsum,
“deRat” in IJlst, ‘t Lam in Woudsend en de
Nijlannermolen in Workum. Wie zich tot de molen
voelt aangetrokken en bij zichzelf zegt dat leek mij
ook geweldig om dit soort werktuigen uit vervlogen
tijden te mogen werken. Die raden wij dan aan om
zeker een bezoek te brengen en zichzelf te laten
overtuigen op een van de prachtige lesmolens in de
zuidwesthoek.Andere lesmolens in de provicie zijn
te vinden op de website www.molenaarworden.nl
Maar doel van het Jaar van de molens is om meer
vrienden, leden en geld voor al die verenigingen en
stichtingen te genereren, die zich het lot van de
molens aantrekken. Daartoe organiseert stichting
Jaar van de molens allerlei activiteiten en helpt zij
provinciale, regionale en lokale organisaties bij het
opzetten van eigen evenementen. Alle activieteiten
in het kader van het Jaar van de molens zijn te vinden
op de website www.jaarvandemolens.nl
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Bar Café Restaurant

21e Wintertrimloop Makkum weer een groot succes

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

Makkum - Zaterdag 20 januari werd voor de
21e keer de Wintertrimloop gehouden, ditmaal
met een deelnemerrecord van 147 senioren en
25 jeugddeelnemers! Ondanks dat de weersomstandigheden niet optimaal waren, wisten
vele afstandlopers toch de weg naar de
Makkumer Trimloop weten te vinden.
Bij de 10 km. senioren was Jan Albert Veenema
ditmaal de sterkste. Hij volbracht deze afstand
in een tijd van 36.47 minuten. Bij de dames
10 km. was Karin Albada de winnares in een
tijd van 47.41 minuten.
De organisatie kan terug kijken op een geslaagde
trimloop wat mede mogelijk is gemaakt door
de vele vrijwilligers. Onze dank gaat verder
uit naar de sponsors Feddy & Geertje de Boer
van Mode en Wonen te Makkum, Amstel Bier
en AA Drink!
Uitslag:
A en B junioren:
Sander Pijpker 21.13;
Ewold Kooistra 21.14.
Meisjes 7-12 jaar:
Fleur Baljet, Oosthem 5.13;
Liesbeth de Hoop, Oosterlittens 6.04;

Iris Feenstra 6.46;
Mirjam Katsburg 6.47;
Silke Bruinsma 7.04.
Meisjes 12-16 jaar:
Denise Sinnema, Leeuwarden 9.53;
Minke van der Meer, Gorredijk 10.14;
Tamara van der Berg 12.02.
D en C pupillen:
Patrick Sinnema, Leeuwarden 9.44;
Evert Bruinsma 10.15;
Joery Schotanus, Tietjerk 10.43;
Tjitte Folkertsma, Wons 11.02;
Thomas Baljet, Oostehm 11.32;
Siebe Jan Koopmans 14.45;
Niek Lutgendorff 14.50;
Nico Katsburg 15.00.
F en E pupillen:
Pascal Sinnema, Leeuwarden 5.35;
Jarno van der Weg, Ouwsterhaule 5.35;
Erik Pijpker 5.54;
Klaas Folkertsma, Wons 6.00;
Eelke Reinsma, 6.04;
Arjen Dolman 6.17;
Milan van der Velde 9.50.
* geen plaatsnaam is: Makkum

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE

De Waadruiters
Cornwerd - De eerste winstpunten en prijzen
zijn verdiend in dit nieuwe jaar door de
Waadruiters. Zondag 7 januari ging Pieternel
Heeres met haar paard Olijfje naar de springwedstrijd in Sneek. Een keurig foutloos parcours bezorgde haar in de klasse B de 2e prijs.
Diezelfde dag ging Emmy Dijkstra met UPS
naar de dressuur wedstrijd in Franeker. In de
klasse B behaalde ze nipt een winstpunt met
een score van 180 punten. Pieta Menage start-

Laminaat op de vloer?

te in Franeker met Uniek in de klasse L-2, met
een score van 182 punten behaalde ook zij een
winstpunt.
Zondag 14 januari kon er thuis in Cornwerd
worden gesprongen. Yvette Altena zette met
Martijn een mooi resultaat neer in de klasse B.
Ze legde beide parcoursen foutloos af wat haar
4 winstpunten opleverde, het 1e parcours won
ze de 2e prijs en het 2e parcours de 1e prijs.

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Glazen tochtdeur-thermopane, links- en
rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal. Past op
ieder binnenkozijn € 50.-; Geberit stortbak
kleur Camee i.pr.st. € 10.-, tel. 0515-231940
Wegens overcompleet 2 x Montel fauteuil,
strak model, aubergine/bruin € 100.- per stuk,
tel. 0515-231449
Dru gevelkachel 3.5 kw met gevel doorvoer
z.g.a.n. € 225.-, tel. 0517-579613

TE KOOP

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
Rode lerenlook stoel geheel bekleed tot aan de
grond, op wieltjes nw.pr. € 200.-, nu € 100.-,
tel. 0515-231719

Salverdastraat 7
WONS
Verrassend ruime
woning met berging
en achtertuin
Vraagprijs:
€ 172.000,00 k.k.

Commodore-64 Monitor € 25.-; Kinderspelcomputer, één van de eersten! leerzaam, niet
modern maar ook niet agressief € 15.-,
tel. 0515-231940
Een driedelig bergmeubel i.z.g.st. € 100.-;
Een bruinlederen driezitsbank i.z.g.st. € 100.tel. 0515-232255 of 06-46057648
Diaprojector, als nieuw (3 x gebruikt) + 13 diaopbergdozen (50 stuks) € 15.-, tel. 0515-231940
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

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!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

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

Enkele jaargangen van tijdschrift hoofdzaken
(Nederlandse ver. van hoofdpijn patiënten)
1998 t/m 2004, tel. 0515-579346

www.focussys.nl

GEVONDEN

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

In Makkum autosleutel van een BMW,
tel. 0515-232891
GEZOCHT

Met spoed tijdelijke woonruimte in Makkum,
voor jongeman met baan, tel. 06-14451362
na 16.00 uur
VERMIST

Sinds de jaarwisseling ben ik mijn witte bankje
kwijt. Hij is weggehaald van het Oude
Schoolpad in Wons. Diegene die hem ‘weggesleept’ heeft mag hem ook weer terug
bezorgen! Anja Brouwer, tel. 0517-531653

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

GEEN TIJD BEL DAN EVEN

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Heeft u even geen tijd of zin om uw hond uit
te laten? Bel dan 0515-233380 ik laat tegen
een kleine vergoeding met veel plezier uw
hond uit.

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

