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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Ook funda 
ligt in ons bereik

Roemloze 
ondergang
Sea Ray 

8 9 10

Schilder 4 daagse
Wieringen “Het
geheime eiland”

Jeugdhonk voor
jeugd vanaf 12 jaar
in Pingjum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Openingsreceptie meer dan geslaagd!

Van links naar rechts: Sonja Walinga, Sjoerdje Reinsma, René Sijtsma, Arnold Walinga (zittend),
Sietse Regnerus, Alie Regnerus, Anneke Keidel en Anneke van Nuyen. 
Op de foto ontbreken: Wietze Nijboer, Gerrit Scheepvaart, Ron Altena en Lykele de Roos.

Makkum - Afgelopen donderdag was er een
openingsreceptie in de nieuwe kantoren op de
Voorstraat en Kerkstraat. Kingma & Walinga
makelaars liet hun nieuwe onderkomen zien
en tevens kon men kennis maken met de mensen
van Huis & Hypotheek. En net als over de
buitenzijde waren de reacties over de binnen-
kant uitsluitend positief.

Veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om eens onder het genot van een
hapje en een drankje kennis te maken of het
interieur van de kantoren te bekijken. Tevens
werden er diverse foto’s getoond van dit
markante stukje Makkum; o.a. oude foto’s
met de paardentram, foto’s van de brand en
foto’s van de bouwactiviteiten. Otto Gielstra
heeft hiervoor veel materiaal vanuit Stichting
Ald Makkum ter beschikking gesteld.

Op deze nieuwe locatie kunt u nu terecht voor
alle zaken op het gebied van onroerend goed:
voor het kopen of verkopen, het laten taxeren,

het financieren en/of het verzekeren. Voor meer
informatie kijk op www.huis-hypotheek.nl of
www.kingmawalinga.nl.

De reactie van de eigenaren, Sietse Regnerus
van Huis & Hypotheek en Arnold en Sonja
Walinga van Kingma & Walinga makelaars,
op de belangstelling was unaniem: Fantastisch!
Daarom willen zij bij deze iedereen nogmaals
hartelijk bedanken voor hun komst en uiteraard
ook voor de vele bloemen en geschenken die wij
hebben mogen ontvangen. Voor de makelaars
was dit wederom een bevestiging van hun
goede naam en de hypotheekadviseur voelde
zich meteen erg welkom in Makkum.

Kingma & Walinga makelaars
Voorstraat 1 te Makkum, telefoon 0515-233664

Huis & Hypotheek
Kerkstraat 2f te Makkum, telefoon 0515-431000
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Info Familieberichten
Voorgoed uit ons midden, 

maar voor altijd in ons hart.

Verdrietig maar dankbaar voor wat ze voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat na een
kortstondige ernstige ziekte, van ons is heengegaan
ús leave mem en beppe

Saapke Poog - Pijl
in de gezegende leeftijd van 83 jaar.

Sinds 26 februari 2004 
weduwe van Sijbrand Poog

Makkum: Siebren Poog

Hommerts: Haaije en Anneke
José en Jelte
Marrit

Sneek, 25 februari 2007

We gedenken haar leven op vrijdag 2 maart om
11.00 uur in de ’Van Doniakerk’ aan de Kerkeburen
te Makkum, waarna we ús mem en beppe naar
haar laatste rustplaats brengen.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres:
Kerkstraat 39, 8754 CR Makkum.

Toch nog plotseling is overleden

Jeltje Twijnstra-de Boer
Wij wensen Johannes, Angela en de familie
veel sterkte toe.

Kees en Afke
Heino en Trijntje
Marjan
Rocco
Popke
Johannes

Gaast, 17 februari 2007

Te vroeg is heengegaan

Jeltje Twijnstra
Wij wensen Gerben, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Personeel
De Boer R.V.S.
Makkum

Hommels is ferstoarn ús biljertfreon

Yke Epma
Wy winskje de femylje sterkte ta

Fem. L. Spijksma
Fem. J. Prins
Fem. S. Eringa

Nooit klagend, nooit vragend
Je lasten in stilte dragend
Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw hart heeft voor ons geklopt
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

Intens verdrietig om haar heengaan, maar vol
trots en respect voor de wijze waarop zij haar
ziekte heeft gedragen, geven wij u kennis van het
overlijden van ús mem en leave beppe

Geertje Dijkstra - de Boer
* 30 juli 1937 26 februari 2007

Gaast Makkum

sinds 17 juli 1995 weduwe van Feike Dijkstra.

Durk en Lolkje
Feike, Femke

Yde-Klaas en Attie
Kim, Jorn

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
zaterdag 3 maart om 13.30 uur in de ’Van Doniakerk’
aan de Kerkeburen te Makkum.

Vanaf 12.45 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: De Voorn 31
8754 BA Makkum

Te klein zijn we om het te begrijpen
Te klein zijn we voor het grote verdriet
Maar groot zijn we om van je te houden

Dag leave beppe Geertje

Feike, Femke, Kim, Jorn

Het begin van een nieuw leven
zo heel erg mooi en klein

Het is eigenlijk niet te omschrijven
hoe blij we met jou zijn

Dankbaar en blij stellen wij aan u voor:

Jeffrey Johannes Folkert

Jeffrey is 3410 gram, 51 cm lang
en geboren op 20 februari 2007 

om 6.14 uur.

De trotse ouders zijn:
Adriaan Koornstra & Rineke Jellema

Kerkstraat 17, 8872 NW Midlum

Graag bellen voor bezoek, 06-41326184

Kerkdiensten
zondag 4 maart 

Kerkelijk Centrum Het Anker
9.30 uur ds J. van Olffen, tevens jeugdkerk  

R.K. Kerk 
9.30 uur pastor S. Draisma                                    

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A. 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum  
19.00 uur Oec. Vesperdienst           

vrijdag 2 maart
Doopsgezinde Gemeente 
19.00 uur Oec. viering Wereldgebedsdag

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. 
tel. 0515-231494

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 1/3 t.e.m. wo. 7/3

Jonge Komijne Kaas, 500 gram.........................................2.99
Ardenner Boterhamworst...........................................99 cent
Mineola’s..............................................................1.49 per kilo

Hak Gesneden Bonen, pot 720 ml................................nu 0.99
Hak Kapucijners, pot 720 ml........................................nu 0.99

Karvan Cevitam Limonade, blik 75 ml

(sinaasappel, Aardbei of Cassis)...................................nu 1.89

Page Toiletpapier, pak 8+1 gratis...................van 3.69 nu 2.49

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 1 MAART
T/M ZATERDAG 3 MAART

gekruide en/of gemarineerde
FILETLAPJES

4 HALEN / 3 BETALEN

VOORGEBRADEN KIPSCHNITZELS

4 HALEN / 3 BETALEN

HAUSMACHER

100 gram €€ 0.60

CORNED BEEF

100 gram €€ 1.00

RAUWE HAM

100 gram €€ 2.00

Familieberichten

3 maart wordt deze jonge dame
65 jaar

Van harte gefeliciteerd

Jolanda           Hennie
Bob               Aukje

Angela
Sharona
Gerwin
Daniëlle
Nicole
Stefan
Joran

Na twee operaties, zes chemo’s, tweeëndertig
bossen bloemen, honderddrieënnegentig kaarten
en heel veel telefoontjes en mailtjes is volgens de
deskundigen het leed weer geleden en kunnen
we overgaan tot de orde van de dag.

Heel erg bedankt voor alle belangstelling. 
Het helpt echt.

Afra Hogenhout en Jan Venema

Eltsenien mei it wol witte
Wy sille it in elts gefal net ferjitte

Ja, it is wier
Us mem en beppe wurdt sneon 65 jier

Mattie & Wiekie
Oege & Ans

Henk & Dirrie
Jelle, Klaas, Mattie, Marit & Johan
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Chinese Gehaktbal
met Ketjapsaus
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

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

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

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

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

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

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

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

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Afsluitdijk 75 jaar zoekt ontvangstcomité Makkum
Witmarsum - In het kader van 75 jaar Afsluitdijk
worden vele evenementen georganiseerd. De
gemeente Wieringen en Wûnseradiel hebben het
voortouw genomen voor een race van oude botters
en aken tussen Den Oever en Makkum. Deze zeil-
race vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 juni.
De voorbereidingen zijn inmiddels volop in gang
gezet. De organisatie van de race is in handen van
de vereniging Wieringer Aak en stichting Botter-
behoud. Er wordt van uitgegaan dat tussen de 30 en
40 platbodems meedoen aan deze tocht. Bovendien
wordt er de mogelijkheid voor belangstellenden
geboden om mee te doen, er wordt dus een grote
groep mensen op die zaterdagmiddag in Makkum
verwacht. Zondagmorgen vertrekken de schepen
dan weer.  Het wordt een groot spektakel, waarbij

ook veel bezoekers in Makkum verwacht worden.
De ontvangst in Makkum is echter niet mogelijk
zonder een comité uit Makkum. De vraag vanuit
Witmarsum is dan ook, welke mensen, vanuit
middenstand, vereniging of anders willen de ontvangst
voor die zaterdagmiddag en avond en de afvaart
zondagmorgen, voor haar of zijn rekening nemen.
Aan de Wieringer kant is reeds een comité en vrij-
willigers die alle activiteiten rondom 75 jaar
Afsluitdijk organiseert. 
Graag  zo snel mogelijk reacties naar Jan Leijstra,
voorlichter van de gemeente, telefoon 0517-533320,
of via de mail j.leijstra@wunseradiel.nl Zijn er
mensen die zelf ideeën hebben, die passen bij 75
jaar Afsluitdijk, dan zijn ook deze op bovenstaand
adres van harte welkom

Noodopvang asielzoekers Witmarsum in nood
Witmarsum - Vrijdag 9 februari heeft Burgemeester
Theunis Piersma uit handen van Michiel de Ruiter,
voorzitter van de noodopvang Witmarsum een
smeekbrief ontvangen. In de noodopvang te Witmarsum
verblijven 96 mensen die allen wachten op de uitslag
van een asielaanvraag. De mensen zitten allen nog
in de procedure, maar hebben al eens een bericht
gekregen dat ze het land uit moesten. De mannen,
vrouwen en kinderen die in Witmarsum verblijven
hebben hier een vervolgprocedure gestart en wachten
nu op de uitslag ervan. Bij een afwijzing wordt van
de asielzoekers verwacht dat ze de asielzoekers
centra verlaten en hebben dan tijdens de vervolg-
procedure geen dak boven hun hoofd. Dit zijn de
mensen die in Witmarsum opgevangen worden.
Voor deze mensen wordt vanuit verschillende
gemeenten leefgeld beschikbaar gesteld, maar de
kosten voor huisvesting worden niet betaald. De
stichting noodopvang heeft in het verleden al eens

een actie gestart en deze heeft voor twee jaar geld
opgeleverd. Dit is nu op en er is nu een huurachter-
stand en ook water en elektra moeten betaald worden.
Via de smeekbrief hoopt de stichting nu van mensen
die in het verleden hun financiële steun voor twee
jaar toegezegd hadden, dat ze dit nog een tijdje willen
doen. Er is ruim 70.000,- Euro nodig om de eerste
kosten te dekken. Nu zullen velen denken er komt
toch een generaal pardon en dat is ook zo en 76
mensen in de noodopvang komen hier waarschijnlijk
voor in aanmerking, maar zoals een ieder weet is
het nog maar een voorstel en wordt er nog niet
gewerkt aan de uitvoering. 

Het kan dus nog best een tijdje duren voordat de
mensen die in aanmerking komen voor het generaal
pardon, naar hun eigen huisvesting kunnen gaan
zoeken. Zolang er niets geregeld is moeten ze toch een
dak boven hun hoofd hebben en hiervoor is geld nodig.

Wûnseradiel stelt lening beschikbaar voor toeristische promotie
Witmarsum - In de raadscommissie grondgebied
op 5 maart stelt het college van Wûnseradiel voor
om een bedrag van 35.000,- Euro te verstrekken
aan de stichting i.o. PR Wûnseradiel. Het zal een
lening zijn en met dit geld kan de stichting een

website opzetten, waarop mensen een vakantie in
onze gemeente kunnen boeken. Met het vertrek
van het VVV is er een leemte ontstaan en die wil
de stichting  o.a. hiermee opvullen. 

Stichting i.o. P.R. Wûnseradiel
Makkum - In het restaurant van de piramide waren
ruim honderd belangstellenden die wel wilden horen
wat de nieuwe stichting voor de gemeente kan gaan
betekenen. Vorig jaar is VVV Friese Kust failliet
gegaan en daarmee is een einde gekomen aan het
VVV kantoor in de Waag te Makkum. Het VVV
had wel degelijk een functie en het is dan ook niet
te wijten aan het personeel dat het fout gelopen is
maar iedereen is wel de dupe van het faillissement
en de sluiting van de kantoren. Een groep mensen
binnen de gemeente heeft het initiatief genomen
een Stichting in het leven te roepen die service en
informatie wil geven  aan de toeristen en dagjes-
mensen, die Makkum en omgeving willen bezoeken.
Zij willen graag dat de Waag weer open gaat en
voor een heel lage prijs kunnen zij de beschikking
krijgen over het Waag gebouw. Er zullen internet
zuilen geplaatst worden, waarop de mensen de
nodige informatie kunnen vinden en er zal en
Website komen, waarop toeristen en dagjesmensen
een vakantie of dagje kunnen boeken. Friesland is

mooi en het zou toch jammer zijn als er geen extra
aandacht op de rust, ruimte en specifieke bijzonder-
heden van  onze omgeving  gevestigd zou worden.
Nu zijn er natuurlijk al heel veel bedrijven die hun
eigen website hebben, maar de mensen van de op
te richten stichting denken dat je met elkaar sterker
staat en meer op de voorgrond treedt.  
De initiatiefgroep is voorlopig samen gesteld uit
Mevrouw Leny Bakker Lollum en de heren Freddy
Schakel, Feddy Kluft, Karel Helder voorzitter,
Albert Gros, Fokke de Boer en Gerke Boersma.
Het is wel een groep mensen die uit allerlei ver-
schillende bedrijven komt. Voor de aanschaf van
de zuilen is 60.000,- Euro nodig en jaarlijks zal er
ook bijna 60.000,- Euro nodig zijn. Dit laatste moet
door de nog te werven leden  jaarlijks opgebracht
worden. Voor het plaatsen van internet zuilen
hoopt men nog hier of daar een potje te vinden bij
verschillende instanties. De aanwezigen hebben iets
meegekregen om over na te denken en de volgende
bijeenkomst zal zijn op 26 maart.
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maa . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

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 € 2.50

Witte pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

10 Kiwi’s voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken 

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.leugenbolle.nl

Buitenplaats It Fliet Witmarsum
Witmarsum - De eigenaar van recreatiecentrum
Mounewetter te Witmarsum, Gerke Boersma, heeft
grote plannen voor Witmarsum. Hij wil naast de
bestaande camping een verblijfs- en dagrecreatie-
terrein aanleggen. De plannen zijn 80 vakantie
woningen, een 18 holes short golfbaan, voorzieningen
voor verhuur en rondvaartactiviteiten, een horeca-
voorziening en een clubhuis, een vergaderruimte,
een slechtweer voorziening en misschien boven het
hoofdgebouw enkele hotelkamers. Daarnaast denkt
hij aan een passantenhaven, een vaarverbinding
met de Witmarsumervaart en wandel en fietspaden. 

Kortom heel veel. Zoveel dat de boeren en naaste
buren alles met grote schrik op zich af zien komen.
Tijdens en commissie vergadering in Witmarsum
hadden de boeren een vertegenwoordiger van de
LTO zelfs gevraagd het woord te voeren. Zij vrezen
dat zij in hun bedrijfsvoering ernstige overlast zullen
ondervinden als de plannen gerealiseerd worden.
De provincie is de agrarische gronden aan het
inventariseren en zoekt zelfs uitbreidingsmogelijkheden

en dat lijkt de ondernemers beter dan misschien
beperkingen bij o.a. mest uitrijden. De buren vrezen
overlast van de bezoekers van het hoofdgebouw,
waarin een zaal komt voor maximaal 200 personen.
Zij denken dat de rust verstoord wordt. Het grootste
obstakel zien de aanwezigen in de wegen rondom
het nieuwe plan. De wegen zijn voor fietsers en
schoolkinderen nu al erg smal en gevaarlijk. Als
daar door de ontwikkelingen van het nieuwe park
nog eens extra verkeer bij komt, een kwalijke zaak.
Wethouder Boersma vertelde de aanwezigen dat de
verkeers deskundigen van mening zijn dat meer
verkeer alleen maar voordelen heeft, omdat men
dan voorzichtiger wordt. Dit wil er bij de mensen
op de publieke tribune niet in. Als in de toekomst
blijkt dat het echt gevaarlijk wordt zal de gemeente
overwegen iets aan de verkeersveiligheid te doen.
De inwoners van Witmarsum willen graag meteen
een verbreding van de weg en de aanleg van en
fietspad. Alle partijen uitgezonderd ProWûn zien
wel iets in de upgrading van Witmarsum en willen
in eerste instantie de plannen wel steunen. 

Recreanten moeten betalen in strandbibliotheek
Witmarsum - Aan het begin van de raadsvergadering
was Tom Coufreur uit Makkum inspreker. De biblio-
theek wil in het zomerseizoen gedurende enkele
weken als pilot project van start gaan met een
strandbibliotheek. De bibliotheek zal dan in de
maanden juli en augustus van maandag tot en met
zaterdag open zijn van 11.00- tot 17.00 uur. Er kunnen
boeken geleend worden en er liggen ook kranten
en tijdschriften. Van de gemeente is een bijdrage
van  € 13.500,- gevraagd. De gemeente is bereid
om € 6.330,- bij te dragen. De uitleen van boeken
zou gratis zijn. Niet alle partijen waren het met de

gang van zaken eens. Leden van de bibliotheek
betalen jaarlijks een bedrag en de meeste raadsleden
vonden dat ook de recreanten die Makkum bezoeken
wel een bijdrage mogen leveren. De VVD was zelfs
van mening dat er helemaal geen subsidie van de
gemeente moest komen. Alle anderen steunden het
voorstel wel, maar met de mededeling, geen gratis
uitleen. Tom Coufreur was van mening dat de gratis
uitleen broodroof van de middenstand zou zijn. De
middenstand in Makkum moet al heel hard werken
om een boterham te verdienen en subsidie en een
gratis uitleen lijkt hem geen gezonde zaak.

Oversteek Weersterweg nog niet helemaal veilig
Witmarsum - Plaatselijk Belang Makkum heeft het
3VO uitgenodigd  om mee te denken naar het zoeken
naar een duurzame en veilige oversteek van de
Weersterweg. De gemeente heeft reeds verschillende
aanpassingen gedaan voor extra veiligheid, maar
toch gebeuren er nog ongelukken. Het aantal fietsers
wat dagelijks gebruik maakt van de oversteek is
groot. De deskundigen hebben de oversteek bekeken
en zijn van mening dat er nog verschillende opties zijn.
Natuurlijk zou iedereen graag een fietstunnel willen,
maar dat is voorlopig financieel niet haalbaar. Een
optie van het 3VO is de snelheid omlaag brengen
van 80 km/u naar 60 en liefst naar 50 km/u. Voor
dit laatste moet dan de komgrens verplaatst worden.
Een volgende mogelijkheid is het fietspad vanaf de

rotonde aan de andere kant van de Weersterweg
aan te leggen. De fietsers moeten  al bij de rotonde
oversteken en dat is veiliger dan nu het geval is.
Een derde voorstel is het inhaalverbod handhaven
vanaf de rotonde en combineren/versterken met
fysieke maatregels tussen de rijstroken. Dit zijn de
eenvoudigste oplossingen. Veilig verkeer Nederland
is van mening dat de wegbeheerder al veel verbeterd
heeft, maar het kan toch nog beter. Opvallend in
het rapport is de ontdekking dat een verkeersbord
bij de oversteek, het zicht ontneemt op een deel van
de weg richting A7. De voorzitter van Plaatselijk
Belang Makkum bood het rapport aan de raad en
het college aan en Wethouder Wiggle Sinnema heeft
de toezegging gedaan dat er iets mee gedaan wordt.

Makkumer Botter doet mee in film
Lelystad - Steven de Jong gaat weer een film maken.
Het wordt deze keer de jongens van Bontekoe.
De opnamen voor deze film zijn gestart op 1 maart.
De hoofdrollen worden gespeeld door Chris
Zeegers, Thomas Acda en Cees Geel. Voor de film
zijn oude zeilschepen nodig en Karel Helder ligt met
zijn Botter al jaren in Makkum en werd benaderd.

De boot die niet echt zeilklaar lag werd na de vraag
meteen klaar gemaakt en alle oude spullen die Karel
regelmatig gebruikt voor de visserij, werden aan boord
gebracht. Samen met nog negen botters zal ook
deze boot te zien zijn in de film. Voor de film worden
nog figuranten gevraagd. Je moet tussen 20 en 50 jaar
oud zijn en een ruig uiterlijk hebben, liefst met baard
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Gezocht

Parttimers cq. Vakantiehulpen
voor in de Bediening

Enige kennis van de Engelse en Duitse taal is een pre

Inlichtingen: 0515 - 23 24 71
t.a.v. Rick Hack

Familieberichten

Ja minsken ‘t is echt wier,
dizze jongkeardel mei doe noch

een soad hier, wurdt tiisdei 
6 maart a.s. 50 jier

Alfest fan herte lokwinske,
Tiwina, Sjoerd, Jan, Rein,

Richtsje & HenkJan

Katarina Molina

Petruccio Antonio

Binne fan doel te trouwen.

Op freed 2 maart 
en op sneon 3 maart 

en ek nog op freed 9 maart 
en sneon 10 maart.

Wy noadzje jimme fan herte út
dizze plechtigheid by te wenjen 
in Hotel De Prins te Makkum 

jûns om 8 oere.
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Tsjakko’s
visbakkerij
Workumerdijk 3 Makkum

Zijn snor was bijna plat gewaaid?
Maar nu is de krul er weer in gedraaid!

Vanaf 6 maart zijn wij weer geopend:
Dinsdag t/m. Zondag

van  11:00 - 18:30 uur.

Roemloze ondergang
Sea Ray 

Makkum - Het is een triest uitzicht vanuit mijn
achterraam, een fraaie boot die zinkende is. Het
ergert mij. Hoe kan het dat je een boot die je hebt
aangeschaft om van te genieten zo roemloos ten
onder laat gaan! Het ware beter geweest als dit
leuke bootje afgemeerd was aan mijn kant van
de sloot, ik had er graag aandacht aan besteed
om er zorg voor te dragen dat dit bootje de hevige
winden en regenbuien van de afgelopen maanden
had getrotseerd en mij veel vaarplezier had kunnen
geven op mooie dagen die we ongetwijfeld snel
weer zullen krijgen. Ik hoop dat de trieste aanblik
vanuit mijn achterraam op de Trasmolen snel zal
veranderen in een uitzicht op een met zorg
behandeld scheepje, waarin de eigenaar met het
gepaste plezier in zal varen. Is dat niet de bedoeling
als je een bootje aanschaft?

Tryater spilet “Polaroid”
yn Makkum
In flotte komeedzje fol yntriges 
tusken dream en wierheid

“De top is mar in punt, dêr donderst like hurd wer
ôf” seit de diskusjelieder yn Polaroid. En sa kinst
eins ek mar it bêste nei Polaroid sjen. Want is
Polaroid no in flotte komeedzje? Of giet it oer
de yntriges tusken trije sakelju mei in midlife crisis,
en in sekretaresse? Of binne it dochs akteurs yn
in soap, of jongens dy’t cowboytsje oan it boartsjen
binne? Polaroid giet oer balansearjen, oer it wankele
lykwicht op it kearpunt fan dyn libben. Polaroid
giet oer wa’st bist, wa’st wêze wolle soest en
wat dêr úteinlik fan telâne kommen is. Wat bliuwt
der oer fan dyn bernedreamen ast it makke hast
yn dyn libben? De personaazjes wurde op
prachtige wize yn dy twifel fêst setten troch de
diskusjelieder dy’t harren op pynlike wize mei
harsels konfrontearret. Skriuwer Jeroen van den Berg
(Blessueretiid, Blowing) spilet op magistrale
wize mei rollen, tiid en plak yn dizze yntelliginte,
hilaryske komeedzje. Regisseur Ira Judkovskaja
sil it stik ferskuorrend werkenber meitsje....
Regy: Ira Judkovskaja: Tekst: Jeroen van den Berg,
Mei: Freark Smink, Jan Arendz, Romke Toering,
Marijke Geertsma, Eelco Venema, Alyt Damstra
en Hans Kroodsma

datum: sneon 10 maart o.s. 
plak: sporthal Maggenheim Makkum 
Oanfang: 20.00 oere
Organisaasje: ‘t Nut Makkum 
foarferkeap: fanôf hjoed by Slachterij Brattinga
Makkum till. 0515-231578
De tagongsprizen binne: gewoane priis € 12,50
freonepriis/65+ € 11,25 / CKV-priis € 10,00



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 28 februari 2007

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Uitnodiging

Fam. Bruinsma 
12½ jaar 

in het ’Dorpshuis’ 

3 mmaart 22007
van 20.00 tot 23.30 uur

gezellige avond 
met shantykoor de Bruskoppen

Ontvangst met koffie 
met wat lekkers

Kosten € 5,- 
en voor verdere consumpties

muntverkoop

Open avond Verkeersschool Bert Tamboer
Makkum - Op maandagavond 5 maart houdt
Verkeersschool Bert Tamboer OPEN AVOND in
“Ons Gebouw” aan de Markt in Makkum. Tijdens
deze open avond heb je de mogelijkheid kennis te
maken met de instructeur en je te oriënteren op
de verschillende lespakketten die deze rijschool
biedt. Natuurlijk kun je ook een kijkje in de lesauto
nemen. Het beloofd een bijzondere avond te worden.
Er zal namelijk ook een examinator van het CBR
aanwezig zijn om al je vragen over het rijexamen
te beantwoorden. Samen met Bert zal hij een
interactieve presentatie geven over de Rijopleiding
in Stappen. Dit is een nieuwe manier van rijles
volgen met veel betere resultaten. Hoe dit mogelijk

is vertellen zij deze avond. Een NIEUW onderdeel
in de Rijopleiding in Stappen is de mogelijkheid
om een circuittraining te volgen. Een instructeur
van de anti-slipschool Prodrive Training zal hier
uitgebreid over vertellen. Natuurlijk heeft Bert
deze avond een leuke aanbieding als je besluit
om bij hem je rijopleiding te volgen. Vanaf
19.15 uur staat de koffie klaar. Om 19.30 uur
beginnen we. Je bent, samen met je ouders en
vriend of vriendin van harte welkom. Als je deze
avond niet kan komen, maar wel belangstelling
hebt, neem dan ‘s avonds na 19.30 uur contact
op via tel.: 0515-232302 of stuur een email naar
info@berttamboer.nl 

Schilder 4 daagse Wieringen “Het geheime eiland”

Wieringen - Prachtig licht, mooie luchten, glooiend
landschap, wijdse vergezichten, een verscheiden-
heid aan vogels en de mooiste zonsondergangen
op het wad...We bekijken het Wieringer landschap
vanuit onze Oldtimer bus of per fiets.  

www.fietsenopwieringen.nl 
Vanaf de Waddenzee bekijken we Wieringen en
het wad aan boord van ons schip de WR 117.
Zeegezichten, boeien, Boten, masten, sluizen, vuur-
toren, bakens... Op deze manier doen we de
broodnodige inspiratie op voor 4 fijne schilderdagen
en combineren wij uw creatie met recreatie! U
schildert abstract of realistisch op uw eigen manier
o.l.v. docente Marianne van Beek. Dit kan aan
de hand van de opgedane indrukken, foto’s of
schetsen. Wij verzorgen het materiaal. In deze
schilder 4 daagse zitten 4 dagdelen schilderen
met begeleiding en de overige tijd kunt u zelf
invullen met activiteiten zoals wandelen, fietsen of
heerlijk onthaasten. De rondvaart en de bustocht
worden in overleg met de groep gepland. U
verblijft in ‘t mooie Waddenhuus kijk op
www.slapenopwieringen.nl  nabij de dijk en de
Waddenzee te midden van een heerlijk rustig
landschap, met prachtig uitzicht. Wij verzorgen
de maaltijden incl. koffie en thee, Voor individuele
deelname zijn 2 workshops gepland op:23,24,
25 en 26 april en op 30 april, 1, 2 en 3 mei.Wilt
u met een groep komen van minimaal 10 personen
dan kan dat in overleg op elke gewenste datum. 

Voor meer informatie www.schilderenopwieringen.nl

Joost en Jaap komen naar Arum
Arum - Op zondag 4 maart om 16.00 uur is er
weer een optreden in de bovenzaal van Herberg
De Gekroonde Leeuw in Arum: Joost Belinfante
en Jaap van Beusekom. Beide zijn multi instru-
mentalist en inmiddels naast muzikant directeur
(Jaap, van het Popinstituut) en kunstenaar (Joost).
De heren spelen al samen sinds de tweede helft
van de jaren 60. Als duo en als leden van de groep
CCCinc. Met deze band (met o.a. Ernst Jansz)
traden ze met veel succes op in het clubcircuit
eind jaren ‘60 en begin ‘70. Na het uiteenvallen
van die groep zette  Jaap de stichting popmuziek
Nederland op. Deze stichting, gevestigd in het
oude gebouw van Fantasio, Amsterdam, verdeelt
de subsidies die er voor popmuziek zijn en ver-
zamelt en beheert het archief van alles wat de
Nederlandse popmuziek betreft. Buiten deze functie
en de incidentele optredens met Joost en met de
CCCinc speelde Jaap o.a. met the Nits, Ischa Meijer,
Jenny Arian, Arling & Cameron, Denvis, Norris,
Freek de Jonge, Elly en Rikkert, Ernst Jansz en
Joep Pelt. Joost Belinfante speelde in The
Slumberland Band, vormde een duo met Joost Nuissl

(jjoooosstt), leidde het trio 3 Heren, speelde
enige tijd in Doe Maar, maar ook bij Fay Lovski,
Henny Vrienten, Jan Rot, Jiskefet, Rowwen Hèze,
Wim de Bie en Ernst Jansz. Daarnaast  legde zich
toe op muziektheater bij o.a. The Magnificent
Seven, Orkater, Onafhankelijk Toneel, Ro theater
en Theater van het Oosten. Voor Doe Maar
schreef hij het onvergetelijke lied “Nederwiet”.
Het repertoire dat Joost & Jaap nu spelen bestaat
uit eigen Nederlandstalige liedjes en Amerikaanse
traditionals. Joost bespeelt de gitaar, de mandoline,
de fiddle, de mondharmonica. Jaap speelt banjo,
gitaar en autoharp. Dit optreden is het negende dat
Herman Erbé organiseert. Hij nodigt met enige
regelmaat vrienden en bekenden uit zijn muzikaal
verleden uit om op te treden in de sfeervolle boven-
zaal van Herberg de Gekroonde Leeuw. Het optreden
begint om 16.00. Zaal open vanaf 15.30. Na afloop
is er - ook al een traditie - een speciaal theatermenu
in de eetzaal. Reserveren voor het diner bij
Herberg de Gekroonde Leeuw: 0517 641223.
Kaarten voor de voorstelling reserveren kan via
www.hetgemaal.nl of telefonisch: 0517 -642400. 
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

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

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

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

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

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Jeugdhonk voor jeugd
vanaf 12 jaar in Pingjum

Pingjum - Sinds september zijn veel vrijwilligers
elke week bezig met de bouw van een jeugdhonk
in Pingjum. Voor de jongeren vanaf 12 jaar is in
een klein dorp niet veel te doen. Zij willen graag
een eigen plek. Een aantal jaren terug is de
werkgroep van start gegaan met het maken van
een plan, waarin zowel diverse sportvoorzieningen
als ook de realisatie van een jeugdhonk is ontstaan.
Door subsidie werving en het in eigen beheer
uitvoeren van de werkzaamheden is dit plan
werkelijkheid geworden. Veel vrijwilligers, oud en
jong zijn elke zaterdag bezig op het bouwterrein.
Door het mooie weer is er niet veel vertraging
opgetreden en is men nu bezig met de laatste
werkzaamheden aan de buitenkant. Voordat de
werkzaamheden konden begingen moesten de
financiële zaken zoveel mogelijk geregeld zijn.
De jeugd van Pingjum is actief van start gegaan
met acties om geld binnen te halen. Onlangs hebben
wij van de Stichting tot Nut uit Witmarsum een
bijdrage van € 3.000.00 mogen ontvangen voor
de inrichting. Wij zijn hier heel blij mee en kunnen
met dit geld o.a. een muziekinstallatie aanschaffen.
Ook dorpsgenoten ondersteunen op diverse
manieren de bouw. Er zullen nog een aantal
acties op touw worden gezet door de jeugd,
want de exploitatie post moet ook sluitend zijn.
Het is de bedoeling om in het voorjaar de bouw-
werkzaamheden af te ronden, zodat het jeugdhonk
de deuren kan openen in de maand mei.

Voorlees kampioen
Teatske (1e) Bouwina (2e)
en Evert (3e)
Workum - Wat begonnen was als een geintje,
werd in de bibliotheek van Makkum plotseling
voor Evert serieus toen hij in januari door de
jury als voorleeskampioen van de basisscholen
uit Makkum werd uitgeroepen. Hierdoor plaatste
Evert zich voor het regiokampioenschap in Workum,
deze werd vorige week gehouden in de Binning,
de bibliotheek van Workum. Er waren 12 deel-
nemers van dorpen uit de regio Workum. Evert
mocht als 4e, hij las een fragment voor uit het
boek “tasjesdief”. De jury vond dat Evert een
goede introductie had, kort en duidelijk. Een
goed fragment had uitgezocht en het op een
natuurlijke enthousiaste manier voorlas.

Bouwina uit Exmorra werd 2e en Teatske uit
Ferwoude werd 1e. Teatske mag als winnares
meedoen met het provinciale kampioenschap in
de Lawei te Drachten.
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Wist u dat...
* er nog nog kaarten zijn te reserveren van 

Doarpskrite Makkum op tel. 0515-232733 
na 18.00 uur

* de visserijdagen te Makkum 17 en 18 
augustus 2007 zijn? 

* u/jij nog steeds een dame en heer kunt voor-
dragen voor de functie Zeemeermin en 
Neptunus tijdens de visserijdagen te Makkum.

* er een groen/gele bus bij 
Fokje’s Naaiatelier, kerkstraat 43, staat.

* u/jij daar uw keuze voor de Zeemeermin en 
Neptunus in kunt deponeren.

* de jaarlijkse rommelmarkt van actie kerkenwerk
dit jaar wordt gehouden op zaterdag 12 mei

* vanaf 10 maart u elke zaterdagochtend tussen
9.00 en 12.00 uw rommelmarktspullen 
kunt brengen naar het kerkelijk centrum 
“Het Anker”

* wanneer u niet in staat bent uw spullen zelf 
te brengen u contact kunt opnemen met 
Kor Smit, 232743

* met de opbrengst een project gesteund wordt
van Jan en Cocky Finnema in Rwanda

Simone Kok

Locatie: 
praktijk-centrum 
voor bewustwording 
en energiewerk
Dorpsweg 6 te
Cornwerd

Voor opgave, informatie 
of het aanvragen van 
een folder

telefoon: 06-50501620 
yogasimone@home.nl
www.yogasimone.nl

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 3 maart wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig goed gebundeld of in een doos aan de
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen,
de ophaalcontainers staan vrijdag al in de
Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex
en kaatsveld.
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag

op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 13 maart 2007 van 13.30 – 15.15 uur

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.

De volgende open middag is in oktober 2007.

Met vriendelijke groet,

OBS CBS KBS
‘It Iepen Stee’ ‘De Ark’ ‘St. Martinus’
dhr. Hans Boonstra mw. Letty Loerts-Bakkes dhr. Jan Altenburg

RK DALTONSCHOOL OPENBARE CHRISTELIJKE
VOOR BASISSCHOOL BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS

“St. Martinus” "It Iepen Stee" "De Ark"
Toegankelijk Schoolgemeenschap
voor Als collectief voor
iedereen ouders, kinderen en leraren

Ds. L. Touwenlaan 3 Lieuwkemastraat 67 Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 6 8754 BL Makkum Postbus 86
8754 ZN Makkum 0515-232070 8754 ZP Makkum
0515-232424 0515-231561

Dhr. J. Altenburg dir. Dhr. H. Boonstra dir. Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
dalton@martinusmakkum.nl info@obsiepenstee.nl post@arkmakkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm  0-2003  € 16.900,- 
Renault Modus 1.6-16v,airco,hoge zit,radio-cd,24 dkm 2005 € 15.400,-
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14.800,-
VW golf VARIANT 1.6-16V,zilver,airco,radio-cd,cruisecontrol,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bediening,64 dkm 2003 € 14.450,-
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm 2001 € 13.900,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm    2002  € 13.445,-
Peugeot 307 SW 2.0Hdi,airco,r-cd,cruisecontr,100dkm  2003 € 13.900,-
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm 2002 € 11.650,-
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd   2002 € 11.400,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 9.950,-
Seat Leon 1.6i,zilver,airco,el.rmn,trekh,r-cd,83 dkm 2001 € 8.900,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002 € 8.250,-
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm 2004 € 7.250,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm  2002 € 7.250,-
VW Golf 1.6i ,3drs,groenmet,stuurbekr,nwe apk,124dkm 1995 € 2.650,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's,
www.garagehorjus.nl 

tel 0515-231318

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Ford Focus Station
1.6-16v,cool.edition
zilvermetallic,airco 
radio-cd,dakrail
cpv+afst.bed,el.rmn  
112 dkm  bj 2002    
€ 9950,-

Citroen saxo 1.4Vts
Blauwmetallic,3 drs
Stuurbekr,el.rmn
c.p.v,mistlampen
spoilers,zijskirts  
41 dkm  bj 2002   
€ 7250,-

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Agenda
woensdag 28 februari
Makkum - Sporthal 13.00-17.00 uur 
Kaatsen voor leden categorie competitiespelers
welpen, pupillen en schooljeugd

donderdag 1 maart
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur 
Openbare politieke discussie avond met de CDA
Wûnseradiel politici: Sietske A.E. Poepjes en
Rendert Algra

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur 
verhalen door Pastor Draisma, entree twee euro.
Iedereen is welkom!

vrijdag 2 maart 
Makkum - Doopsgezinde kerk 19.00 uur 
Viering Wereldgebedsdag

Makkum - Hotel de Prins 20.00 uur 
Doarpskrite Makkum

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 3 maart 
Exmorra - Dorpshuis 20.00 uur 
Gezellige avond

zondag 4 maart
Piaam - De Nynke Pleats vanaf 15.30 uur
live-muziek en voor de kinderen diverse 
activiteiten 

maandag 5 maart
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Vergadering/discussie nazorg 
Vogelwacht Makkum

Makkum - “Ons Gebouw” 19.30 uur 
open avond Verkeersschool Bert Tamboer

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 3 maart     

senioren
Tonego 1 - Makkum 1 15.00 uur
Joure SC 3 - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3 - Scharneg. ‘70 3 14.30 uur

junioren
Makkum A1   - JV Bolsward A1 14.30 uur
Makkum B1   - LSC 1890 B2 11.00 uur

Jubileumjaar
Volleybalvereniging
Reünie Volleybal Vereniging Makkum 15
september a.s. Heeft u info over oud leden bel
of mail Joepie Hibma, tel. 232141
e-mail: josu@uwnet.nl
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Zondag 4 maart 2007 vanaf 15.30 uur:

Opening van het nieuwe seizoen met:
Live muziek 

&
voor de kinderen: 

onder begeleiding bedrukken
van gratis t-shirt, knutselen,

spelen en video-kijken in de stal

ENTREE GRATIS

De Nynke Pleats
Buren 25  Piaam

Tel.:0515-231707
(vanaf maart za. & zo.

geopend vanaf 11.00 uur)

Zing mee...
“Samen in de naam van Jezus”

samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum

op D.V. zondagavond 4 maart

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

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

NU OOOK HHUISGEMAAKTE BBELEGDE BBROODJES! 
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Leeuwarden - Zaterdag 17 februari jl. moesten
de dames van Makkum tegen VC Leeuwarden
spelen. In de basis begonnen Romine Jansen,
Rommy Lutgendorff, Andrea Kroes, Vollie
Oostenveld, Eva Lantinga en Hilde Lutgendorff.
Op de bank zaten naast coach Frank Monfils,
Elly Smink, Mirjam Adema en Lieke van As.

De 1e set begon  gelijk al rommelig, omdat er
wat misverstanden waren omtrent de opstelling.
We begonnen met de opslag en iedereen probeerde
op de juiste plaats te staan. Het bleef rommelig
en Lieke kwam erin voor Hilde en Elly voor
Rommy. Zo nu stond iedereen weer op de juiste
positie en kon er gevolleybald worden. De dames
van Makkum deden er alles aan, maar het wou
niet lukken. Mirjam kwam er nog voor Andrea in,
maar het mocht helaas niet meer baten het gat
was al te groot en wonnen de dames van
Leeuwarden deze set met 25-14

De 2e set beginnen we weer even opnieuw
Rommy en Hilde weer op hun vertrouwde plekje.
We begonnen lekker en het spel ging gelijk op.

Totdat Leeuwarden weer een voorsprong maakte
De pass liep niet goed bij Makkum zodat ze het
niet meer af konden maken en ook deze set werd
gewonnen door Leeuwarden.

De 3e set mogen we weer met de opslag beginnen.
Er werd goed geserveerd en Makkum kwam al snel
op een voorsprong van 5-0. Het liep allemaal
lekker en we zaten goed in de wedstrijd. Helaas
kwam al snel de ommekeer. De pass liep weer
slecht en het stond al snel weer 18 gelijk.
Leeuwarden was weer de baas en ook verloren
we deze set met 25-21.

Nu dan gaan we voor de 4e set, want we hadden
toch echt wel 1 puntje verdiend!!! Er werd goed
gevolleybald aan beide kanten. Tot aan het einde
van de set bleef het spannend. Het zat er helaas
voor de dames van Makkum niet in vandaag,
ook deze set verloren we met 25-23.

De eerst volgende thuiswedstrijd spelen we op
zaterdag 3 maart 17.00 uur tegen de dames uit
Nijland.

volleybal - Dames Makkum 1 - VC Leeuwarden D2

Koudum - Vrijdag 23 februari jl. speelden Heren
1 de 1/2 bekerwedstrijd finale tegen ANO. In de
1/2 finale werd ANO in Koudum verslagen met
de cijfers 25/19, 25/15 en 25/14. Door deze winst
zit het Heren 1 team in de finale, die gespeeld
zal worden in Bakhuizen tegen Oeverzwaluwen,
die de 1/2 finale won tegen Covos.

Het Heren 1 volleybal team is dit jaar heel goed
bezig. Ook in de competitie staan zij bovenaan
met 5 punten meer als nummer 2 met ook nog 2
wedstrijden minder. Dit hebben zij natuurlijk

niet allemaal zelf gedaan. Ook de twee trainers
Dick op maandagavond en Frank Monfils op
woensdagavond hebben hier debet aan. En
natuurlijk hun coach weet hen altijd weer te
motiveren om met goed en degelijk spel de tegen-
stander te verslaan. Natuurlijk gaat niet alles
zonder slag of stoot er moet wel wat gebeuren
en geïncasseerd worden. Dit jaar gaan de Heren
voor het kampioenschap in de 2e klas en natuurlijk
het winnen van de bekercompetitie. Dus de steun
van supporters hebben zij wel nodig om Makkum
in de volleybal wereld op de kaart te zetten.

volleybal - Heren Makkum 1 wint 1/2 finale bekerwedstrijd 

Makkum - Het gaat niet zo goed met de Makkumer
dammers in de provinciale Friese Dambond.
Makkum 1 verloor tegen ZWH uit Gaasterland 10-2.
Daar waren weinig kansen voor de Makkumers.
ZWH is een sterke ploeg. Meer kansen waren er
tegen Harlingen, maar toch kon Makkum er niet
winnen, het werd 6-6. Lemmer kwam op bezoek
in Makkum en het leek er op dat Makkum dit
zou kunnen winnen. Maar door een blunder van
de bord 1 speler kwamen we al gauw op een 2-0
achterstand en toen verder de strijd gelijk op ging
verloren we toch nog met 5-7. Tegen Sneek ging
het ook al niet veel beter. Hoewel aanvankelijk
de strijd gelijk op ging, ging Makkum toch ten
onder met 8-4. Het gevolg van dit alles is dat
Makkum onderaan staat in de provinciale
competitie en waarschijnlijk zal moeten degra-
deren. Dat zou jammer zijn, want Makkum
draait al jaren heel goed mee in de tweede klas.
Makkum 2 heeft het beter gedaan in de derde
klas. Zij zijn in de middenmoot geëindigd, een
hele goede prestatie, want Makkum 2 speelde

voor het eerst mee in de bond.
Uitslagen van de onderlinge competitie:
A.J. van Schaick - G. Zijlstra
2-0
C.E. Kooistra    - H. Koops           0-2
Sj. Mensonides - O. van Kalsbeek    1-1
J. Tjeerdema    - A. Wiersma         0-2
S. Tilstra     - A. van Schaick     2-0
H. van As       - G. Zijlstra        1-1
A. van Schaick  - I. Werkhoven       0-2
S. Tilstra     - B. Tilstra         2-0
J. Tjeerdema  - Sj. Mensonides     0-2
G. Mensonides  - H. Koops           1-1
B. Tilstra     - A. van Schaick     2-0
C.E. Kooistra  - G. Zijlstra        1-1
Sj. Mensonides - I. Werkhoven       0-2

In de onderlinge competitie is de strijd om de
bovenste plaats in alle hevigheid losgebarsten.
Wie er kampioen zal worden is nog lang niet
duidelijk. Vast staat echter wel dat we dit jaar een
andere kampioen zullen krijgen dan vorig jaar.

Damnieuws O.K.K.
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

2 lampen van bruin leer met franje à € 5.-, 
tel. 0515-232182

Volvo 940 GL station, LPG, bj. juni 1003
automaat, APK tot 16-10-2007, trekhaak,
elec. ramen voor, bagagerak, bagagehoes,
cruisecontrol, radio-cassettespeler, verwarmde
voorstoelen, goed onderhouden, vr.pr. € 1350.-
tel. 0515-231533 

FujicaSingle-8 filmcamera in tas; Silwa film-
projector als nieuw, projectiescherm oprolbaar.
Driepootstatief + Projectietafel, één koop € 100.-
tel. 0515-231940

Konijnenhok voor buiten met nachthok 1.20 x
55 cm € 20.-, tel. 0515-579312

Voetbalschoenen Adidas mt 35, Hummel mt. 37,
tel. 0515-231263 na 18.00 uur

Vrij nieuwe trilplaat met bijpassend boekje
met oefeningen; Racefiets, tel. 06-18784206

Peugeot 205 in goede staat € 300.-, 
tel. 0517-850105

Klein beeld Monitor € 25.-, tel. 0515-231940

TE KKOOP

Kerkstraat 35
MAKKUM

Schitterend, 
monumentaal 

woon- / winkelpand

Vraagprijs:
N.o.t.k.

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

De nieuwe zomergidsen voor 2007 zijn binnen!!!
Uw eigen @makkum.nl 

e-mail adres 
voor €€ 1,67 p/mnd.

Vraag het aan bij 
mail@makkum.nl

www.makkumerbelboei.nl

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
voor vrijdag 18.00 uur bij: 
Truus Rienstra
Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. 
Telefoon 0515 - 23 16 48 
fax. 0515 - 23 35 45 
e-mail: rienstra@makkum.nl



Zwart soepel leren jasje, weinig gedragen, mt 42.
Belangstellenden kunnen bellen voor 6 maart a.s.,
tel. 06-43453349

Restantje sierbestrating ± m3 in Makkum, 
tel. 06-22445762

3 zits lederen bank kleur Bordeaux, 
tel. 0515-232182

Resten wol, Janneke Japsers, tel. 0515-232037

Voor de zomer! In Gaast hulp voor tuinonder-
houd, o.a. maaien, snoeien etc. voor ± 1,5 uur
per week, gereedschap w.o. motor-streamer
en zitmaaier aanwezig, tel. 0515-543456

Klusjesman voor schilderwerk, sausen, laminaat-
vloeren, tuinwerkzaamheden, etc. 
tel. 06-14064482

Man voor al uw schilderwerk binnen en buiten,
tel. 06-27153797
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

TE KOOP

GEVRAAGD

AANGEBODEN

Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM - Tel.: 0515-232302 - e-mail: info@berttamboer.nl - www.berttamboer.nl

V
B
T

SNEL SLAGEN VOOR JE RIJBEWIJS?
Kom naar onze OPEN AVOND op maandagavond 5 maart 

In ONS GEBOUW, aan de Markt in Makkum

Interactieve presentatie over de Rijopleiding in Stappen.
Presentatie over de anti-slipcursus.

Stel al je vragen over het rijexamen aan een examinator van het CBR.

EN NATUURLIJK EEN GEWELDIGE AANBIEDING

Vanaf 19.15 uur ben je van harte welkom. We beginnen om 19.30 uur.

GRATIS AF TE HALEN


