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Witmarsum - De apotheekhoudende huiartsenpraktijk in Witmarsum wilde aan al de patiënten
en belangstellenden graag laten zien hoe de
praktijk gehuisvest is. In de praktijk die
gedeeltelijk in het voormalige Groene Kruis
gebouw zit en verder prachtig uitgebreid is met
een deel nieuwbouw werken vier huisartsen.
De dames G.G.J. Biermasz en M. de Boer en
de heren F.C. Nijman en A.J.B. Osinga.
Regelmatig is in de Makkumer belboei te
lezen dat deze praktijk weekend dienst heeft
en dan kunt u een van deze artsen bezoeken of
op bezoek krijgen indien nodig. Zij kunnen
het natuurlijk niet alleen en zij hebben twee
praktijkverpleegkundigen tot hun beschikking
en zes praktijkassistenten.
Het gebouw biedt genoeg ruimte om andere
disciplines van de gezondheidszorg onder te
brengen. Zo is er wekelijks het consultatiebureau
voor zuigelingen en kleuters en komt de trombosedienst ieder donderdag langs. Heel bijzonder is dat er ook spreekuur van een sociaal

psychiatrisch verpleegkundige plaats vindt.
Het gebouw is ruim en praktisch ingedeeld
zoals te verwachten is van een nieuw concept.
Iedere arts heeft zijn of haar eigen spreekkamer
en er is een aparte verbandkamer, waar mensen
die een ongelukje gehad hebben meteen geholpen
kunnen worden. De artsen toen alle vier de
begeleiding van een zwangerschap en ook
zijn ze verloskundig actief. <het gevolg dat
een van de artsen niet aanwezig was op de open
dag omdat zijn aanwezigheid meer op prijs
gesteld werd bij een bevalling. Een geweldige
aan winst voor het gebied waarin de huisartsen
actief zijn en ook voor mensen die in het weekend
deze praktijk moeten bezoeken gemakkelijk
te vinden. Door middel van borden wordt precies
aangegeven waar de praktijk zich bevindt.
Voor iemand die geïnteresseerd is in het
omvangrijke programma wat de praktijk biedt,
dit is te vinden op www.detjasker.nl het praktijkadres is De Tjasker 9 Witmarsum. Dit is vlak
bij het zwembad.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Uw huis op funda?

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 11 februari
Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdagavond
19.00 uur pastoor v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Ylst
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. A.C.Thimm Stelwagen, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “de Tsjaker”, 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 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
A.G. Wildervank, Snekerstraat 83, Bolsward,
tel. 0515-572353
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
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 telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Het is niet meer......

Makkum, januari 2007

* 28 juni 1927
Makkum

Willem Marian
Yvonne Marc
Simon Jurjen

31 januari 2007
Sneek

weduwnaar van Aukje de Haan

14 juli 1990

Wieringerwerf: Leo en Margo
Robert
Wouter
Thomas
Makkum: Gera en Adrie
Lars en Yvonne
Correspondentieadres: Tichelwerk 16
8754 CB Makkum
De Gezongen Uitvaart en de begrafenis hebben
plaatsgevonden op maandag 5 februari te Makkum.
‘t Hijgend hert, de jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar
‘t genot van de frisse
waterstromen.
We zullen je missen,

OPA JAN

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Dag, buurman Jan

Jan Rinia

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

Jan
Man van de natuur.
de haven, de leugenbolle,
vissen, jagen,
dat was zijn leven.

Lars, Yvonne & Romy

In de weiden grazen
de vreedzame dieren;
de reigers zeilen
over blinkende meren,
de roerdompen staan
bij een donkere plas;
en in de uiterwaarden
galopperen de paarden
met golvende staarten
over golvend gras.
Onverwacht is overleden onze ploegmaat en
natuurliefhebber

Jan Rinia
Wij wensen de familie veel sterkte.
Bauke
Jelle
Johannes
Klaas
Loek

Siebren
Jan
Tonny
Wessel

Makkum, januari 2007
Plotseling is ons trouw lid overleden

Jan Rinia
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging “Trye yn ien”

Vrij onverwachts is overleden onze beste zwager
en oom

Jan Rinia
Wij wensen Leo, Margo, Gera, Adrie en familie
heel veel sterkte toe.
Bassie en Riemie
Jelke en Tea
Jan en Geertje

Douwe en Tineke
Douwe en Pietsje
en kinderen

Makkum, januari 2007
De zon komt op
De natuur ontwaakt
Het hart van de jager komt tot leven
Met het geweer erop uit naar zijn jachtveld
Terug naar huis
De buit is binnen
De zon gaat onder
En morgen ???
Morgen jaag jij verder in de eeuwige jachtvelden.

Makkum, januari 2007
Onverwacht moeten wij onze lieve buurman

Jan Rinia

Overleden op de laatste jachtdag van dit seizoen
31 januari 2007

Ome Jan Rinia

missen.

Wij zullen jou missen

Ons verdriet kan niet groter zijn dan de vreugde
hem gekend te hebben. Je was zo gewoon- en
daarom zo bijzonder.

Hanneke en Douwe
Leo en Marga
Dora en Ruurd
Lenie en Hiele
Annie en Hans
kinderen en kleinkinderen

Annemieke Leenstra
Lieke en Elles Bronsema
Makkum, januari 2007

Makkum, januari 2007

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 7 februari 2007

Familieberichten
Plotseling moeten wij afscheid nemen van

Jan Rinia
Jouw betrokkenheid bij ons was groot.
Ome Jan wat zullen wij jou missen.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Makkum 31 januari 2007

MAKKUMER SCHIJF
Procureur met fijne kruiden

4 HALEN / 3 BETALEN

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Jelle en Sjirkje
Durk en Winnie
Siepie en Sylvia
Hayo

DONDERDAG 8 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 10 FEBRUARI

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

DUITSE BIEFSTUK

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.50

300 gram HUTSPOT
+ 1/2 ROOKWORST

RUNDER
500 gram

per portie

€ 2.75

€ 3.-

DROGE WORST

JAN

5 HALEN / 4 BETALEN
WOENSDAG GEHAKT DAG

Nooit meer even een bakje koffie
Rust zacht
Makkumer Jachtschilders
Andy
Lars
August
Mark
Dennis
Gera

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

DONDERDAG 8 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 14 FEBRUARI
SERRANOHAM

RUNDER GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 2.75

€ 2.-

GEGRILDE KIPFILET
100 gram

€ 1.70

Foar in hiele trotse man...
It wie in eer jo te kinnen...
Wy hoopje dat se der in fyts foar jo hawwe...
Andy & Esther.
Wij moesten afscheid nemen van onze vriendin

Klaske Graeler-Walsma
Wij waren altijd welkom bij haar op de Leane
en in Avondrust.
P. Terpstra
H. Terpstra-van Wichgeren
U. Boonstra-Stellingwerf
W. Hoekstra-Eekma
T. Oosterhaven-Hofstra

telefoon 0515-231488 of 232547

Almhof 0,5 liter Vruchten Yoghurt halfvol...................nu 0.89
Bij aankoop van 500 gram Kaas naar keuze

potje Top Q Mosterd Gratis

Makkum 28 januari 2007

Als iets liefs je verlaat
Blijft nog altijd de liefde…….
Het is fijn om te merken dat er zoveel
mensen met ons hebben meegeleefd
Na het onverwachte sterven van onze
lieve Glenn.
Bedankt voor alle troost, steun en
warme woorden.
Lara en Ivar
Makkum

Ontbijtspek, per pakje.................................5

zegels extra
Conference Peren, kilo.......................................................1.29
D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram......................................1.65
Top Q Keukenrol, pak à 2 stuks.................................1.25 0.89
Top Q Bleekmiddel, 1 liter.........................................0.89 0.59
Aanbiedingen geldig van do. 8/2 t.e.m. wo. 14/2
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Dit jaar feestelijke activiteiten in kader 75 jaar Afsluitdijk

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
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

Afsluitdijk - Op 28 mei 2007 ‘s middags om
13.02 uur precies, is het 75 jaar geleden dat
het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten is. Op
allerlei verschillende manieren wordt in 2007
hier uitgebreid aandacht aan besteed. De start
van deze feestelijkheden was 24 januari 2007
in de lunchroom van “Het Monument” op de
Afsluitdijk. Het thema van de viering is Afsluitdijk
veilig, vertrouwd verbindend en vooruitziend.
Voor zowel Friesland alsook Noord-Holland
is de sluiting van de dijk heel belangrijk geweest.
De Zuiderzee werd een zoetwater bassin en de
ontwikkeling van Noord Nederland kreeg een
geweldige impuls. De dijk heeft een goede
verbinding tussen Noord-Holland en Friesland
gebracht en heeft tevens een grote toeristische
functie. Vanuit heel de wereld komen mensen
kijken naar dit bouwwerk wat aangelegd is in
het water. Toch voldoet de Afsluitdijk niet
meer aan de huidige eisen. Er zal een nieuwe
spuisluis ten zuiden van Kornwerderzand
moeten komen. De dijk zal waarschijnlijk
hoger moeten worden en misschien komt er

ooit nog eens een railverbinding van NoordHolland naar Friesland over de dijk. Er zijn veel
activiteiten bij de jubileum viering. De eerste is
reeds gestart, in het Zuiderzee museum is een
expositie van prachtige schilderijen die
gemaakt zijn door van Mastenbroek. In het
gebouw van Rijkswaterstaat te Kornwerderzand
komt een informatiecentrum. Het Kazematten
museum gaat extra aandacht in haar exposities
besteden aan de viering en voor de jeugd
komt er een lespakket dat op heel veel scholen
verspreid gaat worden. De mensen van het
museum hopen wel dat het Kazematten museum
dan weer bereikbaar is. Doordat de ene brug
er regelmatig uit ligt kan men het museum nu
alleen maar bereiken over de sluizen. De
gemeente Wieringen en Wûnseradiel hebben
dwaze dagen, een botterrace van Den Oever
naar Makkum en een wandelmarathon.

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

En zo zijn er nog veel meer evenementen,
maar hierover kunt u in de toekomst in de
agenda van de krant wel het één en ander lezen.
De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Chinese Gehaktbal
met Ketjapsaus
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
Gesloten i.v.m. vakantie t/m vrijdag 9 februari
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Parkeerplaats voor vergunninghouders in de Vermaningsteeg

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
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
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Sappige perssinaasappelen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Heerlijke mandarijnen
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum - In de Vermaningsteeg is onlangs
een nieuw parkeerplaats aangelegd waar een
achttal auto’s geparkeerd kunnen worden. Het
is de bedoeling dat hier auto’s komen te staan
van bewoners met een parkeervergunning.

De gemeente wil de autobezitters die nu nog
de auto parkeren op de Markt e.a. -en over een
parkeervergunning beschikken- dat deze
hun auto op de parkeren op de plaats voor
vergunning houders.

Foppe de Haan spreekt in Makkum
Ben jij die jongen,
die van flink
aanpakken weet?
Ben je bereid om
zaterdags en
vakantieperiodes te werken?
Ben je 15 jaar of ouder?

Neem dan snel
kontakt op met
ons bedrijf!
tel. 0515-232724

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

Makkum - Voor donderdag 22 februari 2007
heeft het Nutsdepartement Foppe de Haan weten
te strikken voor een lezing. Foppe de Haan was
jarenlang succesvol trainer van SC Heerenveen
en daarna is hij succesvol bondscoach geworden
van Jong Oranje. In 2006 wist hij met het
Nederlands Elfstal onder 20 jaar Europees
Kampioen te worden in Portugal!
Foppe de Haan weet op zijn eigen, humoristische
wijze te verhalen over de voetbalwereld. Maar
hij heeft als coach ook zijn visie op hoe je met
(een groep) mensen moet omgaan. Ondanks
zijn drukke werkzaamheden, heeft Foppe de Haan
tijd vrij weten te maken om in Makkum een
lezing te houden. De lezing begint om 20.00 uur
in de Doopsgezinde Kerk aan de Bleekstraat.
Op verzoek van Foppe de Haan wordt zijn
vergoeding voor deze lezing gestort in het
Foppe Fonds. Begin september 2005 is de
Stichting Foppe Fonds opgericht. Het Foppe
Fonds is een initiatief van Foppe de Haan en

Kiwanis Heerenveen. De Stichting Foppe Fonds
heeft als doel financiële middelen te verzamelen
voor activiteiten van hulpbehoevende kinderen.
De activiteiten waar het om gaat zijn vooral
gericht op het stimuleren van de ontwikkeling
van kinderen. Foppe de Haan heeft in zijn
succesvolle trainersloopbaan actief bijgedragen
aan de vorming van carrières van jonge sportmensen. Maar niet elk kind heeft het geluk
van een glansrijke loopbaan in de sport of het
bedrijfsleven. Geluk, plezier, vrede en
gezondheid zijn echter basisingrediënten die
ieder kind nodig heeft. Juist voor de kinderen
waarvoor dit niet vanzelfsprekend is, wil het
Foppe Fonds zich inzetten.
Aangezien het Nutsdepartement veel belangstelling verwacht, begint de kaartverkoop voor
leden op maandag 12 februari a.s. bij Boekhandel
Coufreur. Voor niet-leden begint de kaartverkoop
op vrijdag 16 februari a.s. ook bij Boekhandel
Coufreur. De toegangsprijs voor leden is € 5,00
en voor niet-leden is de prijs € 8,00.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

www.leugenbolle.nl
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Agenda

www.nieuwbouwinmakkum.nl

zaterdag 10 februari
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Buurtver. Terra Nova gezinsbingo
Gaast - Dorpshuis De Fûke” 19.30 uur
klaverjassen
Zurich - De Steenen Man 20.00 uur
optreden Swee

zondag 11 februari
Exmorra - Joh. de Dooper kerk om 16.00 uur
Concert van de dameszanggroep uit Exmorra

Familieberichten
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
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm

2001

€ 13900,-

El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm

2002

€ 13445,-

Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail

2002

€ 10400,-

Seat Leon 1.6i,zilver,airco,el.rmn,trekh,r-cd,83 dkm

2001

€ 8900,-

Peugeot 306 Break 1.6i,airco,r-cd,trekh,mistl,78dkm

2001

€ 7250,-

Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm

2004

€ 7250,-

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

1998

€ 3750,-

Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen

9-2-1977

9-2-2007

Dit famke wurd 30 jier
en alle dagen sit se
mei de hannen yn it hier
We hadden niet meer op je komst gerekend
We hadden er zelfs niet meer aan gedacht
We hadden alle hoop al laten varen
En toen kwam jij - volkomen onverwacht.
Aan dit kleine wonder van leven
hebben wij de naam

Silke Johanna
gegeven.
Zij is geboren op 25 januari 2007 om 14.08 uur,
weegt 3040 gram en is 49 cm lang.
Pieter en Caroline Horjus
de Jister 19
8754 GM Makkum
0515-231768
Caroline en Silke rusten van 13.00-16.00 uur.

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,-

Opel Zafira 2.0 Dti,zwartmet,a/c,cr.contr,r-cd,7 pers

2002

€ 11900,-

VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd

2002

€ 11400,-

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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Veranderingen huisartsenpraktijk Dierick Hotel Swee als opvolger
Makkum - Onze telefonische bereikbaarheid
is niet altijd optimaal gebleken, daarom hebben
wij gekozen voor een nieuw telefoonsysteem
Op 9 februari a.s. wordt dit nieuwe systeem
ingevoerd. Wanneer u naar de praktijk belt
krijgt u een keuzemenu te horen.
Er zijn een drietal keuzes:
1 voor spoed
(u wordt direct doorverbonden met
de dokter of de assistente)
2 voor de receptielijn
3 voor de assistente
(afspraken en vragen/uitslagen)

* u kunt 24 uur per dag uw bestelling doorgeven via de receptenlijn, u hoeft dan alleen uw
naam, adres en het soort medicijn in te spreken.
Medicijnen die voor 10.00 uur besteld zijn kunt
u dezelfde dag tussen 16.00 en 17.00 uur ophalen.
* Tevens kunt u via de website ook uw medicijnen bestellen. www.dierick.nl
Meer informatie over de receptenlijn en de
vernieuwde website is te verkrijgen in de praktijk.
We hopen dat deze overgang voor u niet al te
veel problemen met zich mee zal brengen.
B.J.H. Dierick.

150 donateurs botterbehoud bezoeken Makkum
Makkum - Een groot aantal leden van de
vereniging botterbehoud hebben zaterdag j.l.
een bezoek gebracht aan Makkum. Ze werden
in twee groepen verdeeld en terwijl de ene
groep door Otto Gielstra en Jentje Hoeksema
door Makkum rondgeleid werden, bezocht de
andere groep de blazer die in de hal van
Oostenveld afgebouwd wordt. Na een kleine
inleiding bij de blazer, door de voorzitter van
de Stichting Behoud Blazer, kon in groepen de
blazer bekeken worden en werd uitleg gegeven
over de vele werkzaamheden, die onder leiding
van Ivor van Klink en Rinse Wiegersma, al
behoorlijk ver gevorderd zijn. De oude wrakke
delen zijn inmiddels allemaal vervangen door

nieuw hout en de motor en de bun zijn reeds
geplaatst. De bedoeling is dat de blazer met
de Visserijdagen in de Makkumer haven te
water ligt. Er wordt heel hard gewerkt met
een groep van 5 á 7 medewerkers om dit ook
inderdaad voor elkaar te krijgen. De wandeling
door Makkum was ook een groot succes en
zeker voor de mensen die wel eens in Makkum
geweest waren, maar nu gewezen werden op
de mooie plaatsen en gebouwen, die Makkum
rijk is. Tijdens de botterrace, die deze zomer
in het kader van 75 jaar Afsluitdijk van Den
Oever naar Makkum gevaren wordt, zullen de
bottervrienden vast anders naar het dorp
Makkum kijken.

Kleding voor pleegkinderen
Makkum - Pleegouder(s) hebben in de praktijk
vaak behoefte aan kinderkleding. Vooral indien
zich een crisisplaatsing voordoet. Het kind
neemt dan vaak geen kleding mee en de pleegouder(s) hebben meestal ook geen kleding in
de juiste maat. Daarom vragen wij u om ons
hierbij (in samenwerking met diverse pleegzorginstellingen o.a. de Willem Schrikker
Pleegzorg) een hand te helpen door nette
gebruikte en schone kinderkleding t.e.m. maat

176 bij ons in te leveren. De kleding gaat naar
een speciaal depot alwaar de pleegouders gratis
kleding kunnen uitzoeken. De kleding wordt
eigendom van de pleegkinderen.
Voor Makkum en omstreken kunt u de kleding
inleveren bij: H. Bonnema, It String 8, Makkum,
tel. 0515-231495. Zij zorgt ervoor dat de
leding op de juiste plaats terecht komt.
MollyHBA@hetnet.nl

Geef om Vrijheid!
Dit is het motto van de collecte voor
“Amnesty International”, die gehouden zal
worden van 12 -17 februari in Makkum,
Witmarsum, Wons en Arum.

Omdat overal ter wereld regelmatig mensenrechten worden geschonden is uw steun
hard nodig. Stel daarom de collectant(e) niet
teleur!

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

van Reboelje

Zurich - Wie weet nog van de magische
Hotel Reboelje optredens in de Steenen Man
in Zurich? Swee wil de traditie in stand houden
en geeft op zaterdag 10 februari een Hotel
Swee optreden. En voor wie wil blijven slapen,
ook dat kan in de Steenen Man te Zurich.
Swee in uitgebreide bezetting
De Steenen Man Zurich(Surch) 10 februari
Zaal open: 20.00 uur, aanvang: 21.00 uur.
Info/Reserveringen:
0517-579282 (De Steenen Man)
072-5153128 (Swee produksjes)
Email: info@swee.nl
Geboorte en eerste stappen van Swee
Op 5 november 2003 hield Reboelje in Kûbaard
een persbijeenkomst over het besluit van de
groep om er na ongeveer 16 jaar, negen cdalbums en drie muziektheaterprodukties mee
op te houden. Omrop Fryslân en andere media
hebben van die bijeenkomst uitgebreid verslag
gedaan.
Op 5 november 2004, precies een jaar later,
leggen Rommert Reitsma (drums), Tsjerk
Bootsma (zang, toetsen, basgitaar en blaas+instrumenten), Tiede Lanting (sologitaar) en
Durk Hogendorp (slaggitaar en zang) de
(domein)naam vast van hun nieuwe band: Swee
De naam Swee (Nederl.: zwad, rij gemaaid
gras), als opvolger van Reboelje, is ingegeven
door de zegswijze ‘Jins (eigen) swee gean’
(Dyn [eigen] gong gean), ‘Zijn (eigen) weg
gaan’ (Je (eigen) gang gaan.
In 2005 en 2006 zijn de vier mannen van Swee
intensief bezig geweest met het ontwikkelen
van een eigen geluid en het schrijven van nieuwe
nummers en teksten. Naast de optredens is
Swee erg veel te vinden geweest in de Cryptic
Studio te Leeuwarden. Met producer Phil Mills
werd er hard gewerkt aan de eerste cd van de
band.
In 2005 kwam als voorproefje van deze cd in
een beperkte oplage de single-cd “Sûnder dy /
De Kaai” uit. “Sûnder dy” kwam meteen als
hoogste binnen op nummer 30 in de 2005 editie
van de Omrop Fryslân TOP 100. Dat beloofde
al heel wat voor de te verschijnen cd in 2006.
Op de website van Swee staan alvast een paar
te beluisteren demotracks.
In juli 2006 is de cd “Lok” gereed. 11 nummers
staan op de, goed 50 minuten durende, schijf.
Oant Swee!

www.makkumerbelboei.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Gezocht Zeemeermin en Neptunes 2007

Foto: Dries de Vries (grimeur)

* De Zeemeermin en Neptunus 2005

Departement Makkum
donderdag 22 februari
20.00 uur
in Doopsgezinde kerk
Lezing van

Foppe de Haan
over de voetbalwereld.
(zie voor kaartverkoop het persbericht!)

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - 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 verkrijgen 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
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

Makkum - Het lijkt nog ver weg, maar de
voorbereidingen voor de visserijdagen zijn al in
volle gang. Vaak denk ik terug aan die twee dagen
in augustus 2005. Heel veel leuke momenten
hebben Neptunus en ik meegemaakt. Van de
aankomst in de haven tot aan het slotbal.
Niemand wist nog dat Geert en ik Neptunus
en de Zeemeermin zouden zijn. Pas toen we in
de haven aan kwamen varen, zagen de mensen
dat wij het waren. Er ontstond geroezemoes
door de menigte die stond te kijken op het
Achterdijkje. Wat was er een publiek afgekomen
op de Visserijdagen, wat een aandacht! Zoiets is
moeilijk uit te leggen, zoiets moet je meemaken.
Daarom roep ik alle Makkumers op om iemand
op te geven met de X-factor! Gezocht wordt
naar een geschikte, enthousiaste Heer en Dame
die beschikbaar zijn op 17 en 18 augustus 2007.
Succes!
Groet van Anneke van der Meer,
de Zeemeermin 2005
www.visserijdagen-makkum.nl

De mooie Zeemeermin en sterke Neptunus
die uw gastvrouw en gastheer waren tijdens
de visserijdagen 2005 zijn weer weggezwommen.
Daarom zoeken wij een nieuwe Zeemeermin
en Neptunus. Kent u iemand, die u geschikt
vind om het boegbeeld van ons dorp te zijn
tijdens de visserijdagen 2007, geef haar en
hem dan op door het onderstaande formulier
in te vullen, en in te leveren in de groen/gele
bus bij Fokjes Naai-Atelier (Kerkstraat 43).
Binnen de commissie wordt een selectie
gemaakt, en daaruit volgt een persoonlijk
gesprek met de geselecteerde kandidaten. Na
de nadere kennismaking met de dames en heren
zal er uiteindelijk weer een nieuwe Zeemeermin
met haar Neptunus de Makkumer kom binnen
zwemmen. De uiterste aanmeld datum is 30
maart 2007.



Naam, adres en telefoonnummer
KANDIDAAT ZEEMEERMIN
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Naam, adres en telefoonnummer
KANDIDAAT NEPTUNUS
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Naam (en tel.) aanmelder
EN KORTE MOTIVATIE
.......................................................................
.......................................................................
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Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang Makkum met B&W Wunseradiel
Makkum - Het jaarlijks overleg tussen het bestuur van
Plaatselijk Belang Makkum en Burgemeester Piersma en
wethouders Sinnema en Boersma heeft op 17 januari j.l.
plaatsgevonden in de achterzaal van H.C.R. de Waag. Na
ontvangst en opening werden diverse zaken besproken.
Om iedere inwoner van Makkum e.o. een indruk te geven waar
het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum zich mee bezig
houdt onderstaand een verslag van de besproken punten.
Voortgang projecten:
Afvalproblematiek algemeen
Veel afval in de stegen achter de horecabedrijven. Er ligt
veel afval in het water in de sluis, in de haven in de hoek
bij Cees Amels maar ook in het water tegenover de Waag.
In het algemeen ligt er veel zwerfafval in Makkum. De
groene container op de haven is vaak kapot. Het college
zegt toe dat alle situaties bekeken zullen worden. Omrin heeft
toegezegd dat er een betere container op de haven komt.
Verder gaat de glascontainer bij het Wyte Stek ondergronds.
Jeugd-jongerenplatform
Plaatselijk Belang heeft aangegeven richting Timpaan dat
ze wel gesprekspartner wil zijn maar dat PB geen voortrekkersrol zal spelen. Dit is eerder weggelegd voor een
professional. De politie controleert de jeugd regelmatig
en dat zal ook blijven gebeuren. Het college geeft aan dat
het signaleren van problemen belangrijk is en dat deze
informatie aan de politie kan worden doorgegeven. Dat is
voor de politie van belang. D.d. 21-01-2007 is er een bijeenkomst in de jeugdsoos waar het college bij aanwezig
zal zijn. Ook Plaatselijk Belang is daarbij aanwezig geweest.
ds. L. Touwenlaan
De verkeersmaatregelen op de Touwenlaan hebben volgens
Plaatselijk Belang nog steeds niet geleid tot het gewenste
resultaat: het terugbrengen van de snelheid. Daarnaast zijn
er klachten over de trillingen die door het vrachtverkeer
veroorzaakt worden. Verder zijn er bomen gerooid vanwege
de nieuwe parkeervakken maar zouden de bomen wel
weer herplant worden. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Het
college zegt dat de fietsstroken dit voorjaar weer van
extra kleur voorzien worden. De Touwenlaan is een
belangrijke ontsluitingsweg voor Makkum, dat maakt het
nemen van maatregelen niet eenvoudig. De gemeente
heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten ondernomen in de Touwenlaan en de gemeente gaat nu eerst
met andere dorpen aan de slag. Plaatselijk Belang wordt
geïnformeerd over het herplanten van de bomen.
3VO betreffende oversteek Weersterweg
3VO heeft een onderzoek gedaan naar de situatie bij de
oversteek Weersterweg maar het rapport is nog niet
binnen. Het college zegt dat met de raad afgesproken is
dat er uiterlijk eind 2007 een voorstel ligt voor de oversteek.
Daarbij zal ook het rapport van 3VO meegenomen worden.
De gemeente heeft inmiddels al een aantal maatregelen
uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Bestrating algemeen, in het bijzonder in het havengebied
Veel trottoirs en bestrating in Makkum liggen er slecht
bij, vooral bij de haven. Een werkgroep van de gemeente
en Makkumers heeft een rapport gemaakt over het centrum van Makkum. Daar komen ook maatregelen voor de
tegels in het havengebied uit voort. Het werk aan de rondweg in Makkum is aanbesteed en het werk moet voor
april klaar zijn.
Honden- en paardenuitwerpselen in centrum Makkum,
aanleg ruiterpaden
Plaatselijk Belang vindt dat de paarden in het centrum
voor overlast zorgen. De poep wordt vaak niet opgeruimd
en het is niet altijd eenvoudig de paarden door druk verkeer
te leiden. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het aanleggen
van ruiterpaden zou dit probleem kunnen oplossen omdat
er dan een alternatief is. Verder vraagt Plaatselijk Belang of
het mogelijk is hondenpoepbakken in Makkum te plaatsen.
Het college geeft aan dat er over hondenstront wel het een
en ander is opgenomen in de APV maar dat handhaven niet
mogelijk is. Het idee van ruiterpaden wordt meegenomen
met de complete inventarisatie van wandel- en kerkpaden.
Dat wil niet zeggen dat ruiterpaden eenvoudig te realiseren

zijn . Het idee van de bakken voor hondenstront wordt
verder intern bekeken.

Belboei te publiceren. Bovendien plaatst de gemeente al
regelmatig extra nieuws in de Belboei.

Oude Nieuwbuurt, parkeerstroken Groote Zijlroede
De rabatstroken in de Oude Nieuwbuurt worden gebruikt
als parkeervakken waardoor voetgangers er niet langs
kunnen. Vraag is of er extra parkeerplaatsen op de Grootse
Zijlroede kunnen komen en of de bestaande vakken haaks
geplaatst kunnen worden. Volgens het college is het toegestaan om op de rabatstroken te parkeren maar dat dit
niet de bedoeling is. Dit heeft vooral met het gedrag, het
fatsoen van de parkeerders te maken. De ruimte is wel zo
ingericht dat voetgangers midden op straat kunnen lopen
maar dat is voor met name oudere mensen wel wennen.
Het wijzigen van parkeervakken op de Groote Zijlroede
is pas aan de orde wanneer de straat weer op de kop gaat.

Beeldbepalende panden binnen het dorp
Plaatselijk Belang is slecht te spreken over het beleid van
sloop van beeldbepalende panden binnen het dorp. Als
voorbeeld wordt het pand naast de Gereformeerde kerk
aan de Buren genoemd. Plaatselijk Belang vraagt het college
terughoudend te zijn met het slopen van beeldbepalende
panden. Het college geeft aan dat de gemeente bij sloopaanvragen een afweging moet maken waarbij gekeken
wordt naar de functie van het gebouw, het belang van de
sloop en economische factoren.

Onderhoud groen algemeen, kap- en snoeibeleid
Luut Stellingwerf heeft verleden jaar een rondwandeling
gemaakt met leden van Plaatselijk Belang. De prioriteit
van Plaatselijk Belang is plant van nieuwe bomen op de
Touwenlaan.
Rooien en herplant bomen St. Martinusschool
De meningen over de gewenste herplant van de bomen
lopen uiteen.
Himmeldei
Op 4 april, einde van de ochtend, wordt het startschot
gegeven voor de jaarlijkse Himmeldei. Plaatselijk Belang
vraagt of één van de collegeleden hierbij aanwezig kan
zijn en of het mogelijk is de deelnemende scholen een
financiële tegemoetkoming of iets dergelijks kan geven
als blijk van waardering voor de school.
Wat verder ter tafel komt:
Eventuele verplaatsing bushalte
ds. L. Touwenlaannaar Botterstraat
Vanuit bewoners van de nieuwbouw is de vraag gekomen
of er een bushalte kan komen die dichter bij hun woningen ligt. I.v.m. uitbreiding nieuwbouw is het nu een heel
eind lopen naar de Touwenlaan. Dat betekent dat de busroute aangepast moet worden. Misschien kan er een draipunt op de Haitsmaleane komen. Het college zegt toe dat
dit verzoek wordt voorgelegd aan de busmaatschappij.
Aanpassing verlichting Botterstraat richting trottoir,
plaatsing lantaarn hoek Leerlooierstraat- Kerkeburen,
plaatsing licht in steeg aan de Markt naast Bloembinderij
Er zijn veel kapotte straatlantaarns in Makkum maar Nuon
is nu bezig kapotte lampen te vervangen. Vanuit het dorp
zijn verschillende vragen voor extra verlichting gekomen.
In de Botterstraat is aan de oostkant van de weg een breed
grasveld waardoor het voetpad slecht verlicht is. Het laatste
gedeelte tussen van de Leerlooierstraat naar de
Kerkeburen is een donker stuk. De steeg naar de
Bloembinderij aan de Markt wordt veel gebruikt door
wildplassers. Een lamp hier zou dit kunnen voorkomen.
Rondom de Doniakerk, met name het gedeelte bij de
begraafplaats, is slecht verlicht. Ook het gedeelte
Engwierderlaan tussen de kerk en de nieuwbouw is slecht
verlicht. Deze route wordt ‘s avonds veel gebruikt. Het college
zal deze wensen meenemen en hier een antwoord op geven.
Bulletin WON27 overhevelen naar de Makkumer Belboei
Plaatselijk Belang vraagt of het mogelijk is de WON27
voortaan in de Belboei te publiceren. Het college geeft
aan dat de Belboei nog niet overal in de gemeente komt,
met name het buitengebied is nog een probleem. Er is
verder geen aanleiding de WON27 voortaan in de

Bouw- en afvalcontainers op parkeervakken
Plaatselijk Belang vraagt welke regels er zijn voor het
plaatsen van dergelijke containers op parkeervakken, met
name in de blauwe zone. Regelmatig staan hier maandenlang containers. Het college geeft aan dat de gemeente
toestemming moet geven voor het plaatsen van dergelijke
containers en dat dit altijd voor een beperkte tijd is. De
indruk is dat lang niet iedereen hiervoor toestemming
geeft en dat de gemeente hier meer op kan nazien.
Faillissement VVV, gevolgen voor verenigingen Makkum
Het VVV verzorgde voor een aantal verenigen verschillende
activiteiten. Daarvoor ontvingen de verenigingen en de
VVV een vergoeding. De verenigingen derven nu die
inkomsten. Op 6 februari is er in de Piramide in Makkum
een presentatie van de plannen op toeristisch gebied. Het
idee is dat er een website komt waarop mensen vakanties
in Wûnseradiel kunnen boeken en dat er verschillende
internetzuilen in de gemeente komen. Daarnaast zou de
Waag open moeten blijven als informatiepunt.
Bouwen in Makkum
Plaatselijk Belang meldt dat de uitgifte van kavels hard
loopt. Wat zijn de plannen voor de toekomst. En hoe staat
het met de veertig kavels die voor Makkum-Noord
beschikbaar waren? Het bestaande bouwplan is bedoeld
voor de periode tot 2010. Hoe het daarna verder gaat met
toegewezen bouwcontingenten door de provincie is niet
duidelijk. In elk geval blijven de 40 woningen voor Makkum
behouden. Als nieuwe locaties voor woningbouw wordt
gedacht aan de noordkant voor Makkum of uitbreiding
van de huidige nieuwbouwlocatie.
Stand van zaken voormalig politiebureau Achterdijkje
De heer Smit uit Assen wil in het pand horeca vestigen
met pensionvoorzieningen. Vanwege de ligging binnen de
geluidscirkel is permanente bewoning niet toegestaan.
Rondvraag
Het college meldt dat in verband met het 75-jarig bestaan
van de Afsluitdijk verschillende activiteiten georganiseerd
worden. Op 9 juni is er een botterrace tussen Wieringen
en Makkum. De vraag is of er vanuit Makkum activiteiten
georganiseerd worden. Volgens Plaatselijk Belang heeft
Makkum al een behoorlijk vol programma. Plaatselijk
Belang vraagt of er een verbinding kan komen tussen de
wandelroute achter het voormalig vuilstort langs richting
bungalowpark. Hier is nu een doodlopend stukje pad.
Bovenstaand verslag zal ook worden geplaatst op
www.makkum.nl onder Plaatselijk Belang Makkum.
Ook willen wij u alvast uitnodigen voor ons komende
jaarvergadering op donderdag 29 maart 2007 in C.R. de Prins.
Mogen wij u verwelkomen, want u weet “Uw belang is
ook Plaatselijk Belang”!

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL
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Nieuws uit de Boekhandel te Makkum
Met ingebruikname van de Ticket counter kunt u in de Boekhandel vanaf
heden toegangskaarten voor amusementsparken en dierenparken verkrijgen.
De voordelen voor u zijn:
1. korting op de normale entreeprijs
2. niet meer het eindeloze wachten in de rij
aan de kassa van het betreffende park
Het betreft de volgende parken:
* Walibi World
* Dolfinarium te Hardewijk
* Safari park Beekse Bergen
* Avonturen park Hellendoorn
* Familie park Bobejaanland
* Drievliet Den Haag
* Dierenrijk Europa
* Movie park

Tevens nieuw: This
This is een elektronische cadeaubon voor het downloaden
van het elektronisch content zoals ringtones, wallpapers,
muziektracks, games en streaming video’s.
This is verkrijgbaar in waarde’s van € 7,- € 10,- € 15,- € 20,- en € 25,This is voor iedere gelegenheid een aangepast cadeau.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492
kbhmakkum”planet.nl

Uw adres voor:
Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Fotoservice
Uw foto direct klaar
met de fotokiosk

Wist u dat...
* Cabaret gezelschap Krekt Wat Oars
nog wat mist?
* ............ een toetsenist en/of een gitarist!
* U kunt bellen met Cees Kooistra 06-51015760
* Kees 57 is geworden
* Hij naar de film James Bond gaat.
* Hij dit al doet met zijn 2 zonen en bodyguards.
* Hij nu door Makkum rijdt als Kees Bond?

Laptop gestolen uit winkel
Makkum - Vorige week is in de nacht van
dinsdag op woensdag bij een winkelbedrijf in
de Bleekstraat een raam ingeslagen en is een
laptop gestolen. De dief heeft zich uit de voeten
gemaakt, de gewaarschuwde politie stelt een
onderzoek in.

Afsluiting zijwegen n31
Witmarsum - De bewoners die nu nog gebruik
maken van de oversteekplaatsen aan de n31 zijn
er niet gerust op dat ze binnenkort gemakkelijk
thuis kunnen komen. Zij vrezen dat de oversteekplaatsen afgesloten worden voordat de achterliggende wegen gebruiksklaar gemaakt zijn.
Wethouder Boersma kon tijdens de raadsvergadering dan ook geen duidelijke uitleg
geven over de gevolgen van het onttrekken
van de wegovergangen per 1 februari 2007.
Zijn verhaal dat het juridisch zo gespeeld
moet worden, maar dat het waarschijnlijk
geen gevolgen op de korte termijn zou hebben
werd door de aanwezige verontruste bewoners
van dit traject dan ook niet geloofd. De meerderheid van de raad, waaronder FNP, ProWûn
en PvdA, waren het niet met de wethouder
eens en vonden dat er eerst een gesprek met
rijkswaterstaat gevoerd moet worden voordat
er besluiten vallen.

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

Verliefd?
Verloofd?
Getrouwd?
Een geheime liefde?
(secret love)

LET OP!
Woensdag 14 februari

VALENTIJNSDAG
Zeg het met bloemen!

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

Makkum - Dinsdag 16 januari zijn wij gestart
met 45 biljarters, 15 in de A Klasse en 30 in de
B Klasse. Iedereen speelde 2 maal en de beste 5 uit
de poules gingen door naar de finale. Na twee
spannende finales op zondag 21 januari konden
rond zeven uur de prijzen worden uitgereikt.
Tevens willen wij de sponsors Rick Hack, Sietse
Bouma, Piet Tiersma en Bloemenmagezijn v.d.
Woude bedanken.
Uitslag Finale driebanden A Klasse:
1. Jan Huisman 4 pnt. 0.506 gem.;
2. Menno v.d. Eems 4 pnt. 0.478 gem.;
3. Pier Elgersma 2 pnt. 0.419 gem.
4. Bram Dijkstra 2 pnt. 0.300 gem.;
5. Germ. v.d. Meer 0 pnt. 0333 gem.

Finale driebanden B Klasse:
1. Theo Adema 6 pnt. 0411 gem.;
2. Douwe de Haan 4 pnt. 0.398 gem.;
3. Sietse Bouma 2 pnt. 0.319 gem.;
4. Wiebren v.d. Weerdt 2 pnt. 0.292 gem.;
5. Piet Tiersma 2 pnt. 0.231 gem.
Hoogste serie finale A
Menno v.d. Eems 6,
Totaal gem. finale A Jan Huisman 0.506.
Hoogste gem. voorronden 1 partij
Koert Oostenveld 1.43.
Hoogste serie finale B
Wiebren v.d. Weerdt 5.
Hoogste gem. voorronden 1 partij
Douwe de Haan 1.00.
Totaal gem. finale B Theo Adema 0.411.S

De Pcsloperij
Het adres voor part. en bedrijven.
Waar u al uw oude p2 en p3
systemen kwijt kunt.
Ook hele partijen zijn welkom.
Het liefst gratis.
Bel of mail als u iets heeft staan.
tel 06 53118174
mail de_pcsloperij@msn.com

Bestel nu Uw taartje of oranje
koek per Mail voor Valentijn
met foto's en tekst Naar
Kluft@makkum.nl
Oranje koek in hart vorm, graag
in jpg. bestand. Tot ziens bij
* De kade van het Vallaat en de sluis hebben vorige week een schoonmaak beurt gekregen.
Met een hoge druk reiniger heeft een bedrijf er een frisse uitstraling aan gegeven.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM
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Voetbalprogramma

V D BLES TAXICENTRALE
X

VV Makkum
zaterdag 10 februari

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

senioren
Tonego 1
Joure SC 3
Makkum 3

- Makkum 1
- Makkum 2
- Sleat 2

junioren
Makkum A1
Makkum B1
De Walde C1

- JV Bolsward A1 14.30 uur
- LSC 1890 B2
11.00 uur
- Makkum C1
9.00 uur

15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

pupillen
ONS Sneek D1 - Makkum D1

09.00 uur

Sporthal
KNVB-competitie
dinsdag 13 februari

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

NeVoBo-competitie
vrijdag 9 februari

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)

20.00 uur H Ny Engwier 1 - RES 7

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

20.15 uur JGB Makkum 8
21.25 uur H Makkum 2
20.15 uur JMC Makkum 9
21.25 uur D Hanzestad 3

- Oeverzw. 9
- Far Ut 1
- BEO 7
- Wisky 2

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,

De Waadruiters

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

Cornwerd - Zondag 21 januari ging Pieternel
Heeres met Faiza naar de dressuurwedstrijd in
Hippolytushoef. Ze behaalde daar, met 207
punten, een winstpunt in de klasse Z-1.

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

Merk

Type

Toyota

Rava 4

Model

Funcruiser 2.01 Bl.Met
Volkswagen Golf
Kia

Joice

Verk.pr.

04-1998

41286 9.950.00

Smart

Fortwo

Renault

Twingo

1.2

Skoda

Felicia

BMW
Fiat
Opel

10-2001 145123 9.250.00

2.01 16V Zilv.met.
div.opties 7 pers.

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

Km/st.

1.6 77kw Zw.Met.
5 drs.

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

11-2001 117969 8.750.00

micro compact car
45kw9 Zwart/geel

03-2002

25221 5.750.00

50 kw

11-1999

79810 3.250.00

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993 145558 3.250.00

Punto

1.1 55 Groen met.

05-1998 176172 2.750.00

Astra F

1.7 DTL combi Wit

10-1997 207801 2.750.00

1200 1.2 Parel moer

05-1982

Volkswagen Kever

Maaike Tolsma nam zaterdag 27 januari deel
aan een dressuurwedstrijd in Koudum. Ze
presteerde met Toscar zeer verdienstelijk in
de klasse L-1. Met 191 punten verdiende ze
behalve een winstpunt, de eerste prijs. Lotte
Nefkens startte met Simply the best in deselfde
klasse, ook zij behaalde met 182 punten een
winstpunt. Sabien Mollema doet het goed met
haar nieuwe westrijdpaard Newman.

64032 5.250.00

97594 2.500.00

Opel

Astra F

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

Toyota

Corolla

1.6 XL HB Rood

05-1989 217957

750.00

Fiat

Fiorino

1.3 benz. Wit

04-1993 114600

750.00

Zaterdag 14 januari startte ze in St. Johannesga
voor het eerst en legde daar beslag op de 4e
prijs in de klasse M-2. In Koudum won ze met
186 punten de 12 prijs en behaalde ze haar 1e
winstpunt. Hinke Politiek ging met haar pony
Sytse naar Franeker waar zij uitkwam in de
klasse M-1. De score van 182 punten was
goed voor een winstpunt en de 3e prijs.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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voetbal -

Streekderby in evenwicht!

Workum - Zaterdagmiddag 3 februari begon
voor het vlaggenschip van Makkum de tweede
seizoenshelft met de uitwedstrijd tegen Workum.
Deze wedstrijd, welke voor de vierde keer stond
gepland, had dan eindelijk van de plaatselijke en
onafhankelijke consul het groene licht gekregen.
Een blik op de ranglijst leerde voorafgaand aan de
wedstrijd dat Workum bovenin de klassering was
terug te vinden en dat Makkum in de middenmoot
vertoefde. Opvallend was wel dat Makkum 1 keer
meer dan Workum het doel wist te vinden, maar
desondanks 9 punten minder wist binnen te slepen.
Nadat een minuut stilte in acht was genomen voor
het overlijden van een kaderlid van Workum,
kon de wedstrijd onder het genot van een mooi
lentezonnetje starten. Ondanks dit mooie weer waren
er opvallend weinig toeschouwers, de Makkumers
hadden bijna de overhand, op dit toch wel mooie
affiche afgekomen. Het moet gezegd dat deze
ontbrekende toeschouwers weinig hebben gemist.
De derby, afgezien van twee wonderschone treffers,
ontvlamde nooit in een waar voetbalspektakel.
Het eerste kwartier namen beide ploegen de tijd
om elkaar af te tasten met hier en daar een kleine
speldenprik. Na twintig minuten nestelde zich
Luitzen Wesselius achter een vrije trap op een
meter of dertig van de goal. Keeper Simon Adema
formeerde weliswaar een muur, maar zowel de
muur als Simon moesten hun meerdere erkennen
op de verwoestende uithaal van Wesselius. Ondanks
deze 1-0 achterstand was het Makkum die de wedstrijd meer en meer naar zich toe wist te trekken,
waarbij na een half uur spelen Gerard Roorda tot

Bar Café Restaurant

twee keer toe dichtbij de gelijkmaker was. Een
klein smetje op de eerste helft was het wel erg
theatraal vallen van een tweetal Workumers, wat
een evenveel Makkumers een gele kaart opleverde.
Na de thee was het Makkum die vrijwel meteen van
af de aftrap de gelijkmaker wist te scoren, maar
na mooi voorbereidend werk van Jelle Hiemstra
was het Pieter Genee die net niet doeltreffend kon
afronden. Na een minuut of 7 in de tweede helft
was het Simon Adema die met een prachtige
reflex Makkum in de wedstrijd wist te houden.
De rest van de tweede helft was het Makkum die
steeds meer aanspraak begon te maken op in ieder
geval een gelijkspel. Workum kon, ondanks een
technisch surplus, de bal niet lang in de ploeg
houden en was louter genoodzaakt tot verdedigen.
Na een aantal mogelijkheden was het Jelle Hiemstra
die in de 80ste minuut weer eens aanzette voor
een rush langs de zijlijn. Uit de daaropvolgende
voorzet was het Jouke de Jong die met een
prachtige volley de gelijkmaker wist te produceren.
Na deze gelijkmaker probeerde Makkum nog wel
een overwinning te forceren, maar de mogelijkheden die dit nog opleverde werden niet in een
doelpunt omgezet.
Vooraf was Makkum waarschijnlijk tevreden
geweest met een punt, maar achteraf kan worden
geconcludeerd dat er voor de Makkumers wellicht
meer in had gezeten.
Volgende week volgt weer een lastige uitwedstrijd
tegen Tonego uit Luttelgeest.

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

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

Slibdepot aangelegd in kader van oever en kadeverbetering

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
Makkum - Genietend van de natuur wandelen
wij nogal eens het rondje langs de Meerswal
(fietspad richting Exmorra), zo laat mevrouw
Hillie Bonnema-Alkema ons weten.
Zij vragen aan de machinist van de kraan die
daar bezig is: wat gaat hier gebeuren? Komen
er soms huizen langs het water? Maar nee, dat

was niet de bedoeling. Hij vertelde dat die
geul gegraven wordt om het slib uit de vaart
er in op te slaan. Dit in het kader van oever en
kadeverbetering Noordzijde van het Van
Panhuyskanaal en Makkumervaart. Dit gebeurt
in opdracht van Wetterskip Fryslan, het werk
wordt uitgevoerd door aannemer Grondweggroenwaterwerken Dijkstra uit Koudum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* 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
Maxi-cosi Priori XP autostoeltje 9-24 mnd,
zwarte bekleding met kroontjes motief € 75.tel. 06-51953215
Uit keurfox prachtige Duitse herder pups,
tel. 0517-641220, www.haustiwo.com

TE KOOP

Fujica Single-8filmcamera in tas, Silwa filmprojector als nieuw, Projactiescherm oprolbaar.
Een koop € 100.-; 17 inch Monitor (Packard
Bell) Scherp beeld € 50.-; Commodore-64
Monitor € 25.-, tel. 0515-231940
Mountainbike i.z.g.st., tel. 0515-232454

V. Camminghaweg 14
ARUM

Grote partij Workumer aardewerk in vele soorten
en maten v.a. € 0.50 t/m € 4.- per stuk;
Kinderspelcomputer, één van de eersten dus
erg leerzaam, niet modern maar ook niet
agressief!; Dia-opbergdozen (2 rekken met
100 raampjes) € 1.- per stuk, tel. 0515-231940

Volledig gerestaureerde
tussenwoning met
achtertuin

Vraagprijs:
€ 129.000,00 k.k.

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
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-2010588 /
06-45221651
GEVRAAGD

Voor Scouting Burdine, restanten bruine verf om
decor schilderingen te maken. tel. 0515-232432
GEVONDEN

Beige knuffel langs fietspad bij de Haven,
tel. 0515-231301
GEZOCHT

Een toetsenist en/of een gitarist voor Krekt Wat
Oars. Bent u degene die wij zoeken, neem contact
op met Cees Kooistra, tel. 06-51015760
VERMIST

Sinds zondag 21 januari missen wij onze
zwarte poes, zij luistert naar de naam Garry of
Garfield. Ze hoort thuis op de Stranwei. Heeft
u haar gezien bel van tel. 0515-231520
Van de Holle Poarte. Als u onze zwart/witte
poes (felix kopje) gevonden heeft, wilt u dan
contact opnemen met: 06-53831601

www.focussys.nl

