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K.V Makkum

een greep uit ons aanbod,
zie p. 17

www.nieuwbouwinmakkum.nl

“As dat myn keardel wie..........

........dan hie dy slach foar syn harsens wol hurder
oankommen”. Dat wie ien fan de reaksjes út it
publyk wei nei oanlieding fan de Shakespeare
komeedzje Fekke yn de Fûke, wêr’t de
Makkumer Krite ôfrûne wykein mei foar it
fuotljocht kaam. Men kin dan stelle dat de
boadskip fan rike Petruchio (Minne Zwaagstra)
goed oerkommen is want hy sei it mâl op. De
feinten fan Petruchio, spile troch Zus Boonstra
en Ankie Folkertsma wienen der betiden glêd
mei oan en hienen harren baas noch noait sa
healwiis sjoen.

Petruchio syn stânpunt wie dúdlik: In frou
moat ûnderdienich wêze oan de man. En dat
wie foar it publyk betiden fernederjend om te
sjen. Hoewol’t dizze âldfrinzige fisy op it
houlik net mear fan dizze tiid is krige hy it
foarelkoar om syn dwêrse wiif Katherina
(Willeke Galama) ûnder de tomme te krijen.
Dêrfoar hie der oan Willeke in goede tsjinspiler.
Flymskerpe sênes tusken dy beide haadrolspilers
gongen mank mei in bult geraas en amersfol
geef Fryske skeldwurden. De wjerljocht fleach
harren betiden troch de noasgatten en de
eagen skeaten alle kanten út. “Als blikken
konden doden”, dan wie der grif ien ûnderút
gongen op it toaniel. Ien fan dy sênes waard
spontaan beleane mei in applaus fan it publyk. 
Komt it Krite-boadskip dan wol goed oer? Men
kin stelle fan wol mar men kin jin ôffreegje as

de frou ûndergeskikt wêze moat oan de man
en men kin jin ek ôffreegje as der wol échte
leafde yn it spul is. 

De mem fan Katharina is de smoarrike frou
Batista, spile troch Atsje Roorda. Sy is allang
blied dat se har dochter kwyt is want dy wie thús
net mear te brûken. Se hat noch in dochter
Bianca (Tryntsje Tilstra) mar dy mei net earder
oan de man dan Katharina de doar út is.
Bianca wurdt ferwend troch har mem en
Katharina kin har suske net snuven hearre.
Twa eptige mantsjes Herman en Gradus
(Siebren van der Gaast en Gerben Kuperus),
dy’t sa’t it liket wol tegearre troch ien doar
kinne, ha beide de sinnen setten op Bianca.
Wa’t úteinlik mei de grutste breidskat oansetten
komt krijt Bianca. Tusken alle raas- en skeld-
partijen troch bliuwe der genôch komyske
mominten oer. De agresje tusken de persoanen
wurdt goed útspile mar bliuwt ûndergeskikt
oan de humor fan it ferhaal. It  fêstbinen fan
Bianca, de slach yn it gesicht, de skeldpartijen;
it kin it allegearre ha. 

De fraach leit no noch iepen as de fekke wol
de echte ideale frou is, en as it terjochte is dat
sy har oanpasse moat oan de maatskippij.
Kommende freed en sneon wurdt it stik noch
in kear spile yn de Prins en kinne de taskôgers
hjiroer sels in oardiel jaan.
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Info Familieberichten
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor
de bloemen, kaarten en cadeaubonnen,
die wij kregen bij ons 50-jarig huwelijk, het 
was geweldig.

Ynze en Rennie Terpstra

Makkum, maart 2007

O Hear, neat giet oan Jo foarby
Jo kenne, Jo trochgrûnje my.

Ps. 139

Nei tsien swiere jierren is rêstich ferstoarn, 
ús leave suster, skoansuster en tante

Beitske de Jong
* 12 july 1917 2 maart 2007

Koarnwert Boalsert

Emmen: L. de Jong yn neitins
T. de Jong-Faber

Jan
Andries
Klasien

Warkum: A. Wijnia-de Jong
W. Wijnia yn neitins

It ôfskie hat hjoed, woansdei 7 maart plakfûn yn
it krematorium yn It Hearrenfean.

Us tank giet út nei de leafdefolle fersoarching
fan it personiel fan ôfdieling ’Lavendel’ yn
ferpleechhûs Bloemkamp.

Skriuwadres: Mariënacker 24
de Hosta
8711 CD Warkum

7 maart 1957             7 maart 2007

50 jaar 

Dolgelukkig en trots zijn wij 
met de geboorte van onze zoon 

en broertje

Javier
Geboren op 26 februari 2007

Lengte 49 cm
Gewicht 3650 gram

Theo en Monique van Malsen - Velting
Sharon & Glenn

Levi & Viggo

De Wijting 29
8754 AE Makkum

0515 - 230565

Monique en Javier rusten 
van 12.00 tot 15.00 uur.

Buitenverwachting!
Wonderbaarlijk!

HESSEL
1 maart 2007

3210 g

Trotse ouders en grote zus:
Eeuwe, Mechteld & Marre Kooi

It Gruthôf 8
8754 GZ Makkum

0515-233999

&
Herman Lenters

Zus de Vries

Wat gaat de tijd toch vlug,
want 50 jaar terug
ja het is echt waar

werden zij een getrouwd paar.
In voor en tegenspoed,

gaat het ze nog steeds goed.
Genietend van hun hondjes,
lopen ze de menige rondjes.

Alleen dit weekend zal u 
ze niet in Makkum vinden,

dan gaan ze weg met al hun kinderen!

Kinderen en kleinkinderen

Het leven is als een appeltaart
Neem de juiste ingrediënten

Bak ze met liefde
en je krijgt een prachtig resultaat

en dat al 55 jaar

Van harte 
Kinderen en kleinkinderen

12 maart 1952         12 maart 2007

Kerkdiensten
zondag 11 maart 

Kerkelijk Centrum Het Anker
9.30 uur Pastor G.H. Visser                 

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur Pastoor J. v.d. Wal                        

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. Auke van der Plaats, dienst te Workum

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

woensdag 14 maart
Van Doniakerk
19.30 uur ds. J. van Olffen, Biddag 

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum, tel. 0515-231770  

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

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

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
kaarten, attenties en bloemen bij mijn
thuiskomst.

Mw. R. v.d. Woude-de Haas

Makkum, maart 2007

Hommels is ferstoarn ús biljertfreon

Yke Ypma
Wy winskje de femylje sterkte ta

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

(rectificatie)
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Familieberichten

Leave Tante Geertje

Altyd klear stean foar in oar
Altyd warber
Oan ‘t it net mear koe
Rêst no mar út

Wy winskje Durk en Lolkje, Yde- Klaas en Attie,
en harren bern in hiel soad sterkte ta yn ‘e
kommende tiid.

Ineke Dijkstra, Nynke Jaarsma en Durk Lautenbach

Na een ernstige ziekte is overleden

Geertje Dijkstra-de Boer
Geertje is voor ons gezin ruim 15 jaar een grote
steun geweest. Haar inzet, prettige manier in de
omgang, haar opgewektheid zullen we nooit
vergeten.

Geertje bedankt voor alles, voor wat je voor ons
betekend hebt.

Haye Tjeerdema en de bern.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt 
als men de herinnering bewaart 

Op 26 februari is overleden onze sympathieke
buurvrouw

Geertje Dijkstra-de Boer 
Wij zullen haar erg missen en wensen de familie
veel sterkte toe.

Buren van Krommesloot 
en Grote Zijlroede, Makkum
Minke Roosma - de Jong
Afra Hogenhout & Jan Venema
Gretha & Louis van ‘t Wout
Loekie & Johannes Koornstra
Siepie & Klaas van der Eems
Tine & Piet Horjus
Hinke & Fimme Bootsma
Wietske & David Visser
Marjanne & Heimen van der Wal
Aart Cornelissen
Annie & Albert Sieswerda
Carla & Johannes Buwalda
Aagje & Siebe Stellingwerff
Hans van Schaick
Petra & Jan Kok

26 februari is overleden onze vriendin

Geertje Dijkstra
We wensen Durk en Lolkje, Yde-Klaas en Attie
en kinderen veel sterkte toe.

Meindert - Pietsie 
en kinderen

Makkum, maart 2007

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen nu had je de wind niet mee.

Toch nog haastig overleden onze bijzondere beste

Geertje Dijkstra-de Boer
gehuwd geweest met Feike Dijkstra

Wij wensen de kinderen en familie veel sterkte toe.

Fam. S.B. de Witte
Weersterweg 4 A
8754 JD Makkum

Stapke foar stapke,
de ein is kommendewei.
Stadichoan ferdwynt
dyn libbenskrêft.
Betrouwen, ienris komt alles goed.

Rest no mar, jou dy mar del.
De boarne hast wer fûn,
wér’t lang, hiel lang ferlyn
dyn libben begûn.

Ferstoarn ús ûnferjitlike freondinne

Geertje Dijkstra-de Boer
Wy winskje Durk en Lolkje, Yde-Klaas en Atty
en bern alle sterkte ta.

Rommy en Johannes Reitsma
Maaike en Jentje Oostenveld
Anneke en Willem Genee

Makkum, 26 febrewaris 2007

Zorgzaam was je voor velen,
maar samen moeten wij nu ons verdriet delen.

Verdrietig zijn wij nu  Yde-Klaas en Attie,  Durk
en Lolkje hun mem en Kim en Jorn, Feike en
Femke hun lieve Beppe moeten missen.

Geertje Dijkstra-de Boer
Heel veel sterkte, wij zullen er voor jullie zijn.

Warren en Tine
Egbert en Hilde

Makkum, februari 2007

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Geertje Dijkstra-de Boer
Geertje was jarenlang een gewaardeerd lid van
onze bridgeclub. Wij wensen de familie veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

Bridgeclub Makkum

Nei in libben fol leafde, wurkjen en soargjen is de
mem fan ûs teamgenoat ferstoan.

Geertje Dijkstra-de Boer
Wij winskje Yde-Klaas, Attie, Durk en Lolkje in
protte sterkte ta.

Volleybalteam Heren 2

Jan & Douwina Meile & Alie
Jan & Tiny Freddy & Marlisa 
Jan Y. Marcel
Jelle & Wiesje Henk & Botsje
Carel & Jolanda Martin & Japke  

Makkum, maart 2007

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve tante

Saapke Poog-Pijl
We wensen Siebren, Haye, Anneke en kinderen
veel sterkte toe.

Pieter en Arentje Lolle
Susanna en Jakke Joekie en Piet
Siebren en Dieuwke Ineke en Willem
Arend en Tiny Its en Anke
en kinderen

Vrijdag hebben wij afscheid genomen van onze 

buurvrouw Poog
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Jan, Fokje, Margreet, Feddie en Geertje
Niek en Elbrich Thijs

Meta en Albert Wiebe en Monique
Inge en Loek Harry en Sandra

Makkum, maart 2007

Nei in drege tiid is dochs noch ynienen de mem
fan us freonen ferstoan

Geertje Dijkstra-de Boer
Wy winskje Durk en Lolkje, Yde-Klaas en
Attie en de bern in soad sterkte ta.

Siepie & Sylvia Siep & Janet
Jacco & Erica Minne & Nelleke
Hayo Jan Y.
Jan & Douwina Durk & Winnie
Meile & Alie Rein & Heleen
Rinke Jacob & Magriet

Makkum, 26 febrewaris 2007
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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
Gebakken Kip
in Ketjapsaus
Mini Loempia's
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

Een avond met Foppe de Haan

Makkum - Donderdag 22 februari was het dan
zover, Foppe kwam naar Makkum voor een
lezing. Leuk, maar nog leuker was dat ik eerst
een etentje met hem had. Wat een mazzel! Ik
maak filmpjes voor IDTV, ze staan allemaal
op de site “hartjewinter.nl”.  Voor de opdracht
“maak een item met een bekende Fries” had
ik dhr. De Haan gevraagd en hij zei meteen ja. 

Maar dan...Veel verstand van voetbal heb ik
niet dus we moesten het ergens anders over
hebben. Ik heb zijn naam gegoocheld en vond
109.000 pagina’s. Allemaal over Foppe de Haan.
Veel over voetbal natuurlijk en dan vooral over
jong oranje, maar ook over zijn andere interesses
en bezigheden. Wat heeft die man het druk!
Van oorsprong docent lichamelijke opvoeding
is hij nu nog erg sportief. Schaatsen, skiën,
zeilen, eierzoeken, hij doet het allemaal graag.
En hij gaat iedere week kijken als zijn klein-
zoon moet voetballen, volgens pake heeft het
ventje talent.

Genoeg stof voor een leuk gesprek, maar ik heb
een ander onderwerp gekozen. Het Foppefonds.
Het is een kleinschalig fonds met als doel het

steunen en begeleiden van kansarme kinderen.
En niet alleen op sportgebied; als een kind
prachtig kan musiceren kunnen ze van het
fonds een viool krijgen. Het is met name
bedoeld voor kinderen uit Friesland maar een
kind uit Steenwijk willen ze ook wel helpen.
U kunt ook Foppefan worden. Gewoon even
op de site “foppefonds” kijken; vanaf  5,= bent
u al fan. Na de Spaanse biefstuk serveerde Kurt
een ijsje met het Ajaxlogo en die grap kon
Foppe gelukkig wel waarderen.

En dan de lezing. De bovenzaal was goed gevuld
met belangstellenden en Foppe de Haan kan
boeiend vertellen. Natuurlijk over zijn tijd bij
Heerenveen en hoe dat ging met al die ver-
schillende nationaliteiten in het elftal. Hij is
een man van weinig regels maar de regels die
er zijn dienen wel strikt nageleefd te worden.
Als je goed je best doet heb je aan hem een
prima kerel maar ik denk dat Foppe ook wel
eens “koart foar de kop” kan zijn.
En natuurlijk ging het over jong oranje (op zijn
leeftijd). Hij weet de jongens wel te motiveren
en leert ze ook hoe ze een betere voetballer
kunnen worden. Een balletje trappen kunnen
ze allemaal wel maar conditie hebben ze niet.
Nou, als Foppe klaar met ze is lopen ze een
stuk sneller! Kritiek geeft hij wel maar altijd
verpakt tussen twee complimentjes. De sand-
wichmethode noemt hij dat.

En toen mocht de zaal vragen stellen en
Foppe nam uitgebreid de tijd om ze allemaal
te beantwoorden. Keeperstraining, vuil spel,
het nationaal elftal, het kwam allemaal aan
bod. Het elftal van Makkum 3 kreeg als
advies om extra te trainen en dat was het
einde van een geslaagde avond. Met een fles
beerenburg onder de arm vertrok de Haan
naar Nes, naar Geke. 

Foppe bedankt!

Makkum - Zondag 1 april organiseert ‘t Nut
departement Makkum een koffieconcert in de van
Doniakerk te Makkum. Uitgenodigd zijn De
Friese Jeugd Brassband o.l.v. Durk Lautenbach
en het harmonieorkest Hallelujah Makkum
o.l.v. Nynke Jaarsma. Aanvang 16.00 uur. 

De Friese Jeugd Brassband is in 1990 opgericht
door de SAMO, een overkoepelingsorgaan
van drie muziekorganisaties in Fryslân dat
organisatorisch wordt ondersteund door
Keunstwurk. Het orkest is samengesteld uit
zo’n dertig getalenteerde, jonge muzikanten
van 15 tot en met 25 jaar die afkomstig zijn
van muziekverenigingen. Op uit heel Friesland.
Het voornaamste doel van dit orkest is om de
blaasmuziek en dan met name de brassband te
promoten in Fryslân en ver daarbuiten. De

muzikanten krijgen daarbij de gelegenheid
om zich te scholen en te ontwikkelen op een
leuke en interessante manier. De afgelopen
twee Nieuwjaarsconcerten van de Band in de
kerk Holwerd en St. Jacobiparochie waren
uitverkocht. Populair waren de concerten van
de Band met de Fryske troubadour Piter Wilkens.
Van een geheel andere muziekstijl is het
harmonieorkest Hallelujah. Het Nieuwjaars-
concert is één van de jaarlijkse hoogtepunten van
de vereniging. De leeftijd van het orkestleden
varieert van 14 tot 65 jaar. Klarinettiste
Ymkje Hellinga en fluitiste Welmond Tilstra
die van jongs af aan lid geweest zijn van
Hallelujah, volgen inmiddels een opleiding
aan het conservatorium. Zij zullen tijdens het
zondagmiddagconcert solistisch optreden met
begeleiding van het harmonieorkest.

Friese Jeugdbrassband in Makkum



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 7 maart 2007

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 Hutspot
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.59

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

Uw eigen @makkum.nl 
e-mail adres 

voor €€ 1,67 p/mnd.

Vraag het aan bij 
mail@makkum.nl

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

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

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

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

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

www.belboei.nl

Woningcorporatie Welkom is onlangs overgestapt
op een ander woonruimteverdeelsysteem, het
optiemodel. Voorheen werkte Welkom met het
aanbodmodel, waarbij je als woningzoekende
actief moest reageren op het woningaanbod
dat iedere veertien dagen op internet en in de
woonkrant Huren&Wonen Nu verscheen. De
woningen werden vervolgens aangeboden aan
degene die het langst stond ingeschreven. Met
de komst van het optiemodel is het woning-
aanbod van Welkom niet langer meer te vinden
in de woonkrant Huren&Wonen Nu. De woningen
zijn nu allemaal te vinden op de website van
Welkom. Via de nieuwe website van Welkom,
www.welkombijwelkom.nl, kunnen woning-
zoekenden alle verhuurclusters bekijken en opties
nemen op maximaal drie clusters. Een verhuur-
cluster bestaat uit één of meerdere woningen,
vergelijkbaar qua ligging, huurprijs en indeling.
Welkom heeft ruim 500 verhuurclusters met
daarin bijna 10.000 woningen verdeeld over 7
gemeenten. Te weten Wûnseradiel, Bolsward,
Littenseradiel, Boarnsterhim, Wymbritseradiel
en Opsterland. 

Hoe werkt het optiemodel?
Stel u neemt drie opties op uw favoriete verhuur-
clusters. Uw optie komt dan in een wachtrij te
staan. Hoe lang de wachtrij is hangt af van de
belangstelling voor het betreffende cluster. U
kunt dit echter vooraf bekijken en inschatten.
Steeds als er iemand verhuist, schuift uw optie een

plaatsje op. U kunt dit bijhouden op uw persoon-
lijke pagina op internet. Staat u bovenaan in de
wachtrij en komt er een woning vrij, dan krijgt
u de woning schriftelijk door Welkom aangeboden.  

Voordelen van het optiemodel
Het optiemodel als woonruimteverdeelsysteem
biedt een aantal voordelen. De klant krijgt een
uitbreid overzicht van het totale woningbezit
van Welkom. Daarnaast heeft de klant een
grote keuzevrijheid en kan hij zelf zien hoe
lang de wachttijd is voor een woning vrijkomt.
Bovendien hoeft u niet meer iedere veertien
dagen in actie te komen door zelf actief te
reageren op de woningadvertenties. Eenmaal
ingeschreven en opties genomen rest er niets
meer dan afwachten totdat u een woning wordt
aangeboden.

Nieuwbouwprojecten via satellietbeelden
Naast het optiemodel beschikt de nieuwe website
over veel meer informatie dan voorheen.
Huurders en woningzoekenden kunnen op de
site terecht voor alles over huurzaken, koop-
woningen, informatie over projecten en nog
veel meer. De nieuwbouwprojecten worden
bijvoorbeeld op een hele innovatieve manier
onder de aandacht gebracht. Op een plattegrond
of via satellietbeelden kunnen bezoekers bij-
voorbeeld nieuwbouwprojecten oproepen.
Met deze website hoopt Welkom haar klanten
nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nieuwe manier van woonruimte verdelen voor
woningzoekenden bij woningcorporatie Welkom

Wie raadt de preciese vinddatum van het eerste
Friese kievitsei dat aan de Commissaris van
de Koningin wordt aangeboden. Het is elk jaar
opnieuw een wedstrijd om het exacte tijdstip
op de juiste dag te voorspellen. Zelfs doorge-
winterde fjildminsken hebben er grote moeite
mee want de natuur is grillig. Het mag dan een
zeldzaam zachte winter met hoge temperaturen
zijn geweest, het weer kan plotseling omslaan
en de lente veranderen in winter. We hebben
dat vorig jaar in maart kunnen zien. Wat zo
vroeg leek werd toch nog laat want op 24
maart ‘s middags om vier vond Joop Wijnja
toen de eerste gespikkelde lentebode in de
weilanden tussen Parrega en Blauwhuis. Direct
daarna “regende” het burgemeesters-eieren.

Hoewel de kieviten de afgelopen winter
amper over de provinciegrenzen zijn geweest
zou het dit voorjaar precies eender kunnen
verlopen, maar net zo goed is het mogelijk dat
het eerste eitje zich begin maart aandient. Dat
is vaker gebeurd. De Bond van Friese Vogel-
beschermings Wachten heeft dat gegeven aan-
gegrepen om ook dit jaar weer een wedstrijd
te verbinden aan die vinddatum. Wie het
juiste moment voorspelt wint een prachtige
verrekijker waarmee hij of zij de rest z’n
leven het fascinerende natuurgebeuren van
nabij kan aanschouwen. In 2006 was Wikje
Bijma uit Jistrum de gelukkige winnaar van
de BFVW-kijker.

Wie een schot wil wagen moet voor 14 maart a.s.
de juiste datum en tijd per briefkaart doorgeven
aan de  Louis Dijkstra, vice-voorzitter BFVW,
Kooiweg 3, 9061 AZ Gytsjerk. Een mailtje
naar ldijkstra@dse.nl mag ook. Voorspellingen
die binnenkomen na de officiële vinddatum
tellen uiteraard niet meer mee. En voor alle
duidelijkheid: er mag in Frylân nu wettelijk
tot 1 april naar kievitseieren worden gezocht.

Eerste Friese kievitsei kan kijker opleveren
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 8/3 t.e.m. wo. 14/3

Campina Slagroom Vla, 1 liter...........................................1.29
Belegen Kaas, 500 gram...............................................nu 3.49
Almhof Roomyoghurt met vruchten, 500 gram...1.42 nu 0.99
Rivella Light, fles 1.5 liter............................................nu 1.29
Top Q Wijn, literfles..................................................voor 2.49
Chocolade Sinaassnippers, 200 gram.........................69 cent
Vruchtenthee, sinaasappel, aardbei of citroen.......nu 79 cent

Koopmans Pannenkoeken Mix
pak 400 gram................nu 0.69

fles Gilse Schenkstroop
500 gram......................nu 0.99

op=op

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 8 MAART
T/M ZATERDAG 10 MAART

KIPPEBOUT
gekruid of naturel

1 kilo €€ 2.75

SCHOUDERKARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

BIEFLAPPEN
500 gram €€ 5.25

DONDERDAG 8 MAART
T/M WOENSDAG 14 MAART

SALAMI
100 gram €€ 1.20

GEBRADEN FRICANDEAU
100 gram €€ 1.40

DE GEHELE WEEK

JAVAANSE KIPSALADE
100 gram €€ 1.29

Agenda
freed 9- en sneon 10 maart
Makkum - Hotel De Prins 8 oere jûns
Doarpskrite Makkum spilet: “Fekke yn é Fûke”

vrijdag 9 maart
Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk Klaverjassen 

zaterdag 10 maart
Makkum - Sporthal “Maggenheim” 20.00 oere 
Tryater spilet: “Palaroid”, in flotte komeedzje,
org. NUT Makkum

Exmorra - Jehannes de Dopertsjerke 
20.00-21.00 oere concert met samenzang

Gaast - Dorpshûs “De Fûke” 20.00 uur
competitie klaverjassen 

dinsdag 13 maart
Makkum - Open middag van 13.30-15.15 uur
van de 3 basisscholen in Makkum

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 0515-231648,
fax. 0515-233545 of e-mail: rienstra@makkum.nl

* donderdag 29 maart a.s. om 20.00 uur 
CR de Prins de Jaarvergadering van het 
Plaatselijk Belang Makkum plaats zal vinden
met medewerking van de heer O.Gielstra 
van Stichting Ald Makkum

* wij in Makkum een afdeling van de 
“Zonnebloem” hebben

* wij zieken en bejaarden met een bezoekje 
vereren

* wij ook voor deze mensen een gezellige 
middag en bootreis organiseren

* wij voor onze afdeling vrijwilligers nodig 
hebben en ook mensen die in het bestuur 
zitting willen nemen

* wij bij deze een beroep op u willen doen om 
onze gelederen te komen versterken

* u inlichtingen en zich kunt aanmelden bij 
Gretha van ‘t Wout tel. 0515-233143

* er nog toegangskaarten te reserveren zijn voor
de Dorpskrite Makkum op vrijdagavond 9- en
zaterdagavond 10 maart, tel. 0515-232733 
na 18.00 uur.

Wist u dat...
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

De zware jongens naar
Workum

Workum - Zaterdag 10 maart zullen De Zware
Jongens, bestaande uit de Makkumer Arie
Kuipers en Sneeker Fokko Dam in Stadscafé
De Smidte te Workum weer een spectaculair
optreden verzorgen. De Zware Jongens scoorden
in hun bestaan al diverse hits. “Het is stil aan de
overkant” wordt nog wekelijks in alle stadions
gezongen, maar ook “Anton aus Tirol” is één
van hun grote hits waarmee ze de hitlijsten
bestegen. 

Hun nieuwe single, die tijdens het carnaval is
gepresenteerd, “De Jodeljump” is inmiddels
binnengekomen in diverse hitlijsten en wordt
al opgepakt door vele voetbalstadions. Beide
heren zijn dan ook trots op dit aanstekelijke
liedje, die door iedereen wederom kan worden
meegezongen.

Op de groots opgezette feestavond in Stadscafé
De Smidte zullen verder de Sneeker  zanger Jan
Joost op de bühne staan en zal DJ Goldfinger
met zijn speciale accordeon een optreden
verzorgen waarbij de mensen weer uit hun dak
zullen gaan. De avond begint al om 21.30 uur
en het advies luidt dan ook kom op tijd en mis
niets van deze groots opgezette feestavond.

Op zondagmiddag 11 maart maken de Friese
bands Ramsk en Xigatze live-opnamen in de
landscape-studio in Gauw. De opnamen
beginnen om 16.00 uur en de entree is gratis. 

Ramsk werd in februari 1995 opgericht door
5 muzikanten die graag samen muziek wilden
maken. Ook werd er toen besloten om in “us
memmetaal” te gaan zingen. In 1996 deed
Ramsk mee aan Lytske Aaipop. De band won
deze editie samen met Xigatze en zo verdienden
zij een plaatsje op het grutte Aaipop. De
muziek van Ramsk kan omschreven worden
als gitaarrock met punk en hardrock invloeden
met daarnaast zeer ingetogen en sfeervolle
klanken. Anno 2007 zijn er zelfs folkinvloeden
te vinden in de muziek. Ramsk heeft gespeeld
op diverse grote en bekende festivals en was
te horen in vele zaaltjes en plaatsen. Enkele
festivals waar de band speelde in de loop van
de jaren zijn o.a.: Bevrijdingsfestival; Wytbeat;
Aaipop; Uteinrock; Veenhoopfestival.

Ondertussen zijn er ook enkele cd’s uitgebracht.
in 2000 de mini cd “Komt”; in 2001 de single
“Keer op keer/ Fel op en del” en in 2003 de cd
“Dyn eigen lûd”.  De reakties van publiek en
media waren zeer positief! En op 12 mei 2007
zal de nieuwe cd “It Fjoer” verschijnen. Deze
cd wordt uitgebracht door platenmaatschappij
“Marista”.  Ramsk bestaat uit: Berend: gitaar,
Piet : zang, Elder: basgitaar + achtergrondzang,
Tjize: drums + achtergrondzang. De vier heren
en een dame fan Xigatze maken Frystalige
teksten op eigenzinnige muziek, ze zullen hun
toeschouwers mee nemen van  ”Baltstienrock”
(Oerfloed, I Know De Wei) naar “Himalayasurf”
(Yetina, Yn It Berchhotel) naar Stonescovers
(Pils Yn’t Blik, Keith Kom Ut Dy Palmbeam) 

Xigatze speelde op “Tibetmanifestatie’s” en
op muziekfeesten door geheel Nederland. Van
Vlieland tot Nijmegen, Van de brug bij
Kiestersyl tot in Artis te Amsterdam. Op
zaterdag 29 oktober presenteerde Xigatze
haar nieuwe cd tijdens haar tienjarig bestaan
in Witmarsum. Op deze cd laat Xigatze in
Fries. Ostfries, Engels en zelfs in het Chinees
van zich horen. Wie doet wat in Xigatze:
Jannie zingt, Ruurd drumt, fluit en zingt,
Sytse bast en zingt, Pier gitaart en zingt,
Gerben gitaart, sampelt, praat en zingt. 

Voor meer informatie omtrent de live-opnamen
op 11 maart in Gauw www.studiolandscape.
rockt.nl tel. 0515-5209053

Live opnamen van Ramsk en Xigatze

Zorgbelang Fryslân beschikt over uitgebreide
vakantie-informatie voor mensen met een
handicap, chronische ziekte of psychische
aandoening. Een vakantie plannen voor mensen
met een functiebeperking is niet gemakkelijk.
Toch zijn er heel wat en heel leuke mogelijk-
heden. De medewerkers van Zorgbelang Fryslân
kunnen hierin de weg wijzen en adviseren.
Zorgbelang Fryslân heeft voor mensen met
een functiebeperking informatie verzameld
over aangepaste vakantiemogelijkheden in zowel
binnen- als buitenland. Het betreft gegevens
over aangepaste campings, reizen voor mensen
die slecht ter been of rolstoelgebonden zijn,
woningruil, aangepaste huisjes of verblijf in
groepsaccommodatie, zorgboerderijen etc.
etc.. Zo zijn er b.v. ook voor kinderen met
psychische en sociale problematiek en hun

ouders aangepaste vakantiemogelijkheden.De
informatie kan telefonisch worden opgevraagd,
maar men kan ook langskomen om zelf te
zoeken met behulp van een medewerker van
Zorgbelang Fryslân. De deskundige op dit
gebied is dinsdag en donderdag van 10.00 uur
tot 13.00 uur aanwezig. Harlingertrekweg 53
in Leeuwarden, tel. 058 - 2 137 138. Uiteraard
kan men de vraag ook via e-mail stellen op
info@zorgbelang-fryslan.nl.

Zorgbelang Fryslân behartigt de belangen van
patiënten en andere zorgvragers in de provincie
en geeft onafhankelijke en gratis informatie
en advies aan mensen met vragen of klachten
over de gezondheidszorg en jeugdzorg. Dit
kan van maandag t.e.m donderdag van 9.00
tot 15.00 uur en voor jeugdzorg ook op vrijdag.

Vakantie-informatie voor mensen met een handicap
bij Zorgbelang Fryslân

Rijden onder invloed,
invordering rijbewijs
Witmarsum - De politie heeft in de nacht van
donderdag op vrijdag het rijbewijs van een
27-jarige automobilist uit Witmarsum inge-
vorderd. Agenten zagen de bestuurder rijden
over de Meester de Vriesstraat. Na een stopteken
werd de man gecontroleerd. Hij blies een A en
werd daarom overgebracht naar het politiebureau
voor een ademanalyse. Hier blies hij 620 ug/l.
Goed voor een rijverbod van zeven uur en een
proces-verbaal. Tevens werd zijn rijbewijs
ingevorderd.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Toyota   Rava 4      Funcruiser 2.01 Bl.Met. 04-1998 41286 9.950.00

Volkswagen Golf    1.6 77kw Zw.Met. 5 drs. 10-2001 145123 9.250.00

Kia     Joice     2.01 16V Zilv.met.

div.opties 7 pers.  11-2001 117969 8.750.00

Smart   Fortwo  micro compact car

45kw9 Zwart/geel   03-2002 25221 5.750.00

Renault Twingo   1.2         01-2000 64032 5.250.00

Skoda   Felicia   50 kw            11-1999 79810 3.250.00

BMW    316I     Coupe Automaat Rood 12-1993 145558 3.250.00

Fiat    Punto   1.1 55 Groen met.  05-1998 176172 2.750.00

Opel   Astra F  1.7 DTL combi Wit   10-1997 207801 2.750.00

Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

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

Mantelzorg zoekt 
vrijwilligers
Wûnseradiel - Mantelzorger zoekt vrijwilligers
als gezelschap voor haar man die Parkinson
heeft, zodat er ter ontspanning naar de weke-
lijkse klaverjasmiddag kan, in de gemeente
Wûnseradiel. 

Iets voor u? Bel dan z.s.m. Stand-by Fryslân, 
coördinator Bert Hendriks, tel. 058-2501456

Computer-workshops   
Bolsward - Senior-web Wûnseradiel-Bolsward
zullen i.s.m. de Openbare Bibliotheek te
Bolsward in de maand maart workshops voor de
computer  geven. Het doel is een bepaald thema
of onderdeel van de cursussen te herhalen of
verder uit te diepen.  In principe kan iedereen van
boven de vijftig jaar en ouder hieraan deelnemen,
met dien verstande dat men over kennis op
minimaal niveau van de cursus Windows!
moet beschikken, zoals die door Senior-Web
wordt gegeven. Plaats van handeling is de
bibliotheek te Bolsward op woensdagmorgen
28 maart van  10 tot 12 uur. De workshop
worden door docenten van Senior-web Zuid-
westfriesland gegeven. I.v.m. het beperkt aan-
tal beschikbare computers kunnen slechts
8 personen per workshop deelnemen. Bij de
bijeenkomst wordt het onderwerp  Mappen en
Mappenstructuur behandeld. De kosten per
workshop bedragen 10 euro p.p. te voldoen
bij de aanvang van de bijeenkomst. 

U kunt zich opgeven via een in te vullen aan-
vraagformulier te verkrijgen bij de openbare
bibliotheken van Makkum en Bolsward.
Indien de workshops zich in een grote mate
van belangstelling mogen verheugen, worden
deze in de komende wintermaanden van seizoen
2007-2008 uitgebreid.

* 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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Makkum - 27 februari waren IJnze en Rennie
Terpstra 50 jaar getrouwd. Het was niet de
bedoeling dat hier veel aandacht aan besteed
zou worden. Samen met de kinderen en klein-
kinderen gaan ze een leuke reis maken. Dat
het toch niet onopgemerkt voorbij zou gaan,
was te danken aan een mededeling in de Schakel.
Een groot aantal kaarten en vele prachtige
bloemstukken zijn het resultaat. 

IJnze Tersptra en Rennie Bruinsma zijn van
oorsprong echte Makkumers. IJnze zijn vader
was notarisklerk en Rennie haar ouders hadden
een ijzerhandel en galanterieën winkel. Het
was dus niet zo moeilijk om elkaar in het dorp
tegen te komen. Wel gingen de jongelui naar
verschillende scholen. Na de lagere school
vond Rennie haar moeder en ook het hoofd
van de school, dat Rennie maar naar de nieu-
we huishoudschool in Bolsward moest. IJnze
ging naar de ambachtsschool in Harlingen.
Dit voorkwam niet dat de jongelui elkaar toch
vonden. IJnze was gek op alles wat met techniek
te maken had en hij kwam na school bij de
Spoorwegen. Hij werd machinist en ging in

Limburg werken. Wel heel ver weg. Uiteindelijk
bleek dit te ver van Makkum af te liggen en
hij kon overgeplaatst worden naar Leeuwarden.
Een huis krijgen was in die tijd moeilijk en
IJnze ging in een kosthuis. Toen ze 20 en 23
jaar oud waren werd er getrouwd. Ze gingen in
Leeuwarden wonen en daar kreeg het echtpaar
twee dochters. De man des huizes was veel
weg en had ongeregelde diensten. Met de
beide dochters kon Rennie haar tijd wel door
komen en och uiteindelijk ben je niet anders
gewend dan aan onregelmatige tijden waarop
IJnze thuis was. Als je ergens woont en je hebt
kinderen dan is het meetal niet moeilijk om
contact te krijgen met andere moeders en zo
ging het ook met Rennie. Toch bleef vooral
voor IJnze Makkum altijd trekken en vaak
vroeg hij zich af of ze toch niet naar Makkum
konden verhuizen. Gelukkig voor Rennie was
een voorwaarde van de spoorwegen dat je
binnen drie kilometer van de standplaats
moest wonen en gingen de verhuisplannen
van Pa niet door. Uiteindelijk 11 jaar geleden
en aan het eind van zijn werkzame leven
begon het toch weer te borrelen en besloten ze
naar Makkum te verhuizen. Er werd een huis
gevonden aan de Kleiweg, wel veel kleiner
dan de woning in Leeuwarden, maar ze hadden
nog maar één dochter  thuis wonen, dus geen
probleem. Voor de vrouw was de overgang
van de stad Leeuwarden naar Makkum een hele
grote. In Leeuwarden had ze haar vriendinnen
en bezigheden en regelmatig zaten de dames
aan de koffie op het terras ‘s zomers, of
‘s winters even in het restaurant van V&D.
Dit alles miste ze in Makkum en de overgang
was wel eens moeilijk. Voor IJnze was het
weer een thuis komen. 

Nu na bijna 11 jaar hebben ze allebeide hun
draai gevonden. Rennie gaat naar volksdansen
en mag heel graag handwerken. Haar kunstukjes
hangen dan ook aan de muur en IJnze is nog
steeds een grote liefhebber van techniek en
van muziek. De computer is voor hem een
grote uitdaging en hij heeft vele snufjes op dit
gebied reeds in gebruik. Ze hebben nog steeds
de jongste dochter thuis wonen en de andere
dochter woont in Drachten en heeft  er voor
gezorgd dat ze drie kleindochters hebben.
Binnenkort gaan ze met zijn allen op vakantie
naar een warm eiland. Het wordt voor het
echtpaar de eerste vliegreis en dat is heel wat
anders dan gebruik maken van de trein. 
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Statenverkiezing 
7 Maart 2007
Makkum - Wie had nog eens gedacht dat er
van oorsprong Makkumer jonge vrouw op een
bijna verkiesbare plaats voor de Staten van
Friesland zou staan. Toch is het zo. Sietske
Poepjes staat op nummer 13 op de lijst van
Het CDA. Afgelopen week kon zij in Makkum
haar standpunten en visie naar voren brengen
en haar opponent was Rendert Algra. 

Sietske woont en werkt tegenwoordig in
Lemmer bij de gemeente en heeft rechten
gestudeerd in Groningen. Op een voortreffelijke
manier wist zij de aanwezigen te boeien met
haar verhaal. Niks geen hoogdravende woorden.
Gewone taal die iedereen begreep. Rendert Algra
heeft al enige politieke ervaring opgedaan in
de tweede kamer, maar werd niet meer op een
verkiesbare plaats gezet en doet nu alle moeite
om alsnog in de staten te komen. Tijdens de
vragen die gesteld werden moet toch eerlijk
gezegd worden dat de antwoorden van Sietske
beter uit de bus kwamen dan die van Algra.
Hieruit bleek dat de jonge kandidate voor de
staten dichter bij de gewone burger staat dan
Algra. Zij is jong en ervaart hoe het is om in
Friesland een baan te vinden en dan komt het
volgende punt ook nog betaalbare huis-
vesting. Ze zou heel hard haar best gaan doen
als ze gekozen wordt om dit soort zaken eens
keihard aan de orde te krijgen. Belangrijk
voor Friesland zal zijn of het mogelijk is om
een Universitaire studie in Leeuwarden te
krijgen. Het geeft hoog opgeleide mensen en
werkgelegenheid. Maar ook de man of vrouw
die graag met de handen werkt moet in
Friesland aan het werk kunnen. Duidelijk een
visie die door een jeugdig staten lid anders en
helder bekeken wordt. 

Voor mensen die de Makkumer Belboei lezen en
nog niet gestemd hebben, doe het alsnog en
natuurlijk zijn er meer partijen dan alleen het
CDA, maar het zou toch leuk zijn als een jonge
vrouw uit voorheen Makkum in de staten komt.

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen vrijdag en zaterdag
werden in Sneek de Kampioenschappen
springen, Regio Friesland, gehouden. Een
prima resultaat werd neergezet door Hilde
Woudstra met Opala. Ze startte met Opala. Er
werden 2 manches gesprongen welke ze beide
foutloos wist af te leggen. Daarna volgde de
barrage, ook dit parcours werd  foutloos afgelegd.
Met deze fraaie prestatie werd ze reserve
kampioen van Friesland in de klasse M.
Zondag werd er in Sneek een dressuurwed-
strijd voor paarden georganiseerd. Joukje van
der Kort startte met Rixt in de klasse L-1 en
behaalde een winstpunt met een score van
182 punten.

Echtpaar Terpstra 50 jaar getrouwd

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Begin 2007 zijn de plattelands-
vrouwen Vrouwen van Nu verrast met het
bericht dat er een donatie werd gegeven. In de
brief werd vermeld dat de Vrouwen van Nu
een donatie van € 1500.- kregen. 

Dankzij deze financiële injectie van Stichting
tot Nut (Friesland Bank) is het bestuur al druk
bezig om een prachtig programma samen te
stellen voor het volgend seizoen.

Donatie Stichting tot Nut voor Plattelandsvrouwen
Vrouwen van Nu
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Als je dit vraagt aan de jongeren
van Makkum halen  de meeste hun schouders op.
Vraag je wat voetballen, volleyballen of kaatsen
is, kan iedereen je dit wel vertellen. Als het
over scouting gaat zijn de antwoorden meestal
anders. Men denkt gauw aan fikkie stoken en
kamperen. Dat er bij scouting meer gebeurt
zoals knutselen, EHBO, werk in de natuur,
toneel, knoop- en kookwerk, kaartlezen, kom-
pas, etc is meestal niet zo bekend.

Via een groepsraad van de leiding van scouting
werd het idee geopperd om wat voorlichting
te geven aan de oudste groepen van de scholen
van Makkum De volgende stap was; hoe krijg
je zoiets voor elkaar? Omdat wij vinden dat
scouting ook voor jeugd belangrijk is om samen
te werken, elkaar tolereren en het innerlijke
belangrijker te vinden dan het uiterlijke;
iedereen is welkom bij scouting. Wij hebben
contact gezocht met de scholen van Makkum
en gingen gesprekken aan met de directie
van de Ark, de OBS en de St. Martinus. Deze
gesprekken waren zeer positief. Besloten
werd dat de kinderen voor een info uurtje
onder begeleiding kennis mochten maken met
de plaatselijke scoutinggroep.

Donderdag middag 15 februari kwamen er
24 kinderen van CBS de Ark en vrijdagmiddag
16 februari kwamen er 23 kinderen van de
OBS it Iepen Stee en 8 kinderen van de
St. Martinus school. De kinderen werden
welkom geheten door de hopmannen er werd
eerst een verhaal verteld over het ontstaan van
scouting en wat de kinderen zoal doen.Daarna
was het tijd voor een spelenronde. Een rivier
oversteken waarin samenwerking centraal
stond, het gebruik van een kompas waarmee
je een richting moest uitpeilen. Hiermee kon

je letters vinden die samen weer een woord
vormden. Ook konden de kinderen zelf stok-
brood bakken boven een open vuur, dit viel ook
erg in de smaak. Er  moest geknoopt worden;
iedereen moest meewerken aan het samen
maken van een trap van hout en touw. Met
deze zelfgemaakte trap konden de kinderen
over een 40 meter lange touwbrug die vooraf
door de leiding en de scouts over het veld
gespannen was. Natuurlijk lieten de leerkrachten
zich hierbij niet onbetuigd en maakten zij ook
hier (dankbaar?) gebruik van. Tussendoor was
er zelfs nog even tijd voor een glaasje drinken.
Na een dankwoord aan de kinderen en leer-
krachten werd de middag afgerond en kon
de leiding terugzien op twee geslaagde info-
middagen. Onze dank gaat voornamelijk uit
naar de directie van de 3 scholen in Makkum
die ook net als wij van scouting vinden dat de
jeugd meer naar buiten moet  Zo zie je dat het
verenigingsleven in de plaatselijke scholen in
Makkum de handen ineen slaan.

Mocht je interesse hebben in scouting bel dan
eens met de leiding. Je hoeft je niet meteen op
te geven maar je mag altijd 3 keer komen kijken
voordat je lid wordt. Ook voor ouderen is het
een leuke hobby. Wij zoeken nog leiding en
hulpleiding  Twee jonge dames bij de Welpen
en Kabouters (7 tot 11 jaar) op de donderdag-
middag van 16.00 tot 17.30 uur. Ook bij de
Verkenners (11 t/m 15 jaar) en bij de Explorers
(16 t/m 18 jaar) is leiding en begeleiding zeer
welkom. Na zo’n 40 jaar weten wij het
zeker.... Scouting is top!!! 
Bedankt iedereen die achter deze geslaagde
middagen stonden. 

namens voorzitter Scouting Makkum, 
Simon Tromp

Na zo’n 40 jaar weten wij het zeker......Scouting is top!!!Korenfestival 2007 in
de Gem. Wûnseradiel

Op 17 maart a.s. organiseert de Federatie van
muziek en zangverenigingen Wûnseradiel het
jaarlijkse festival voor de zangverenigingen.
Dit hoogtepunt op cultureel gebied vindt plaats
in de Gereformeerde Kerk te Arum en wij
willen daarom een ieder uitnodigen dit festival
bij te wonen. De gem. Wûnseradiel telt 14 koren
waarvan er 13 meedoen aan dit Festival. 

Het jaarlijks organiseren van dit festival beoogt
het op niveau houden van de zangverenigingen
en de optredens worden kritisch beoordeeld
door  dhr. J. Blanksma uit Tjerkwerd. Nieuw
dit jaar is de publieksjury. Ieder koor heeft
een afgevaardigde die de overige koren
beoordeelt op alles wat met de presentatie en
P.R. van de koren te maken heeft. De federatie
heeft hiervoor prijzen beschikbaar gesteld. Wilt
u weten welk effect dit heeft op de optredens
kom dan 17 maart  a.s. naar Arum. Het festival
begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.

Voor de liefhebber is dit een uitgelezen kans
om koormuziek op niveau te kunnen beluisteren.
U bent van harte uitgenodigd!

Wat: Korenfestival Wûnseradiel
Waar: In de Geref. Kerk en het Iepen Hûs

van Cammingaweg 15, 
8822 WB  Arum 

Aanvang: 14.00 uur
Entree: vrij entree

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

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

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

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

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

V D BLES TAXICENTRALE

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

datum: 
sneon 110 mmaart 

plak: 
sporthal
Maggenheim
Makkum

Oanfang:
20.00 ooere

Organisaasje: 
‘t NNut MMakkum

foarferkeap: 
fanôf mmoandei 
26 ffebruari bby
Slachterij BBrattinga
Makkum 
till. 00515-2231578

Tagongsprizen: 
gewoane ppriis
€ 12,50

freonepriis/65+
€ 11,25

CKV-ppriis
€ 10,00

Collecte Jantje Beton
In de week van 5 tot en met 9 maart komen de
ouders van de Makkumer peuters weer bij u langs
voor de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton.
De helft van de opbrengst van deze collecte is
bestemd voor peuterspeelzaaal ‘it Krobbeguod’
in Makkum. De andere helft is voor het nationale
jeugdfonds ‘Jantje Beton’. 

Jantje Beton steunt honderden projecten van
speeltuinen, vakantiecomités, kinderboerderijen,
jeugdorganisaties, buurthuizen en nog veel meer.
Jantje Beton besteedt daarbij extra aandacht
aan kinderen die het moeilijk hebben en komst
vooral in actie voor kinderen die wonen daar
waar de ‘speelvraag’ het grootst is en het
‘speelaanbod’ het kleinst. Zo zorgt Jantje Beton
er bij voorbeeld voor dat jaarlijks duizenden
kinderen op vakantie kunnen, dat veel kinderen
in de zomervakantie kunnen deelnemen aan al
van kindervakantie-activiteiten in hun eigen
buurt. Maar ook dat er voor die kinderen veilige
speelmogelijkheden zijn ‘op de hoek van de straat’.

Met uw gift steunt u dus zowel de peuters van
Makkum en diverse kinderprojecten in de rest
van ons land. We rekenen dan ook op uw gift!

Collecte Reumafonds
Makkum - Het Reumafonds start volgende
week met de jaarlijkse collecte in uw regio.
Ruim 60.000 vrijwilligers gaan van 11 t/m 17
maart met een collectebus langs de deur om
geld in te zamelen voor de reumabestrijding.
Dat is hard nodig, zeker nu dit onderzoek in
samenwerking met TNO blijkt dat reuma een
‘volksepidemie’ dreigt te worden. Eén op de
vijf mensen in Nederland boven de twintig
jaar heeft last van een vorm van reuma. Tot nu
toe is aangenomen dat er ruim 1,5 miljoen
mensen één of meerdere vormen van reuma,
inclusief artrose hebben. Uit de nieuwe cijfers
blijkt dat het maar liefst 2,3 miljoen mensen
zijn boven de 20 jaar. Daarvan hebben 1,3
miljoen mensen last van artrose of slijtage.

Koninginnevereniging Makkum

Jaarvergadering
15 maart 2007

19.30 uur Ons Gebouw
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging voor alle verzekerings maatschappijen
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd garantie.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!

Total-shop en Total-tankstation 
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur ; zat. 8.00 -20.00 uur

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318
www.garagehorjus.nl

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

Congres over financiën
voor sportverenigingen
Bolsward - Financiën zijn belangrijk voor
sportverenigingen, om het hoofd boven water
te houden. Bovendien wordt regelgeving daar-
omtrent tegenwoordig telkens ingewikkelder.
Daarom wordt maandagavond 12 maart een
congres Financiën voor Sportverenigingen
gehouden, in het Marne College in Bolsward,
georganiseerd door breedtesportprojecten
Foarset en Impuls (in samenwerking met
Sport Fryslân). Het is bedoeld voor alle sport-
verenigingen in Fryslân.

Het congres bestaat uit zes workshops. De
workshop ‘geldgenererende activiteiten’ wordt
gegeven door Ritsko van Vliet, oud-voorzitter
van Leeuwarder tennisclub ‘t Nijlân. De
workshop ‘subsidies en fondsen’wordt gegeven
door Tia van der Velde van het adviesbureau
CAZ. Volgens haar is er meer geld beschikbaar
aan subsisidies dan sportverenigingen weten.
De workshop ‘sportsponsoring’maakt duidelijk
dat succesvolle sponsoring meer is dan geld
vragen.

Belastingadviseur Arnjo Komduur geeft de
workshop ‘fiscaliteit’. Hij is werkzaam bij de
Noordelijke Accountantsunie Leek-Oosterwolde
en weet alles van loonbelasting, omzetbelasting,
vennootschapsbelasting, auteursrechten, kans-
spelbelasting en inkomstenbelasting. Dat niet
alles geld kost legt Jan Klumper uit in zijn
workshop ‘begroten zonder geld’. Klumper heeft
een adviesbureau op het gebied van vrijwilligers-
management. De workshop ‘aansprakelijkheid’,
dat verzekeren een belangrijke randvoorwaarde
voor sportbeoefening is, wordt gegeven door
Jan Zoodsma van Raetsheren van Orden.

Het congres begint maandag 12 maart om
18.00 uur, met een warme maaltijd. Bezoekers
kunnen dan ook alvast langs de stands van de
infomarkt lopen. De bedrijven/instellingen
die zich daar met specifiek op sportverenigingen
gerichte informatie presenteren zijn: Club
Webware, SNS Bank, Vrijwilligerscentrale
De Skûle, VakantieXperts Rottink Reisburo,
Muta Sport, Sport Fryslân STK, Foarset/
Impuls/Sportfryslân, Frivius, IHK Stroobos,
Sport- en Gezondheidscentrum ZWF en
MemberControl/poldersoft. De workshops
beginnen vanaf 19.15 uur. Het geheel wordt
geopend door Tjisse Wallendal, oud PC-winnaar
en huidig directeur van Sportstad Heerenveen.

Aanmelden vooraf is gewenst. Bestuurders
die de uitnodiging via de post hebben gemist
kunnen zich alsnog inschrijven via de website
www.sportfryslan.nl/foarset. Daar is ook het
volledige programma op te vinden. Het strekt
tot aanbeveling per vereniging met twee
bestuurders langs te komen.

www.makkumerbelboei.nl
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 maart 2007

3 gangen keuzemenu maand maart
Voorgerechten

Caesar salade

of

Garnalensoep
met citroengras

of

Kippenlever in roomsaus

Hoofdgerechten

Visstoofpotje
met gefrituurde schorseneren

of

Biefstuk “Mata Hari”

of

Varkenscarree
met champignonsaus

Nagerechten

Sinaasappel mousse

of

Bourbon ijs

of

Merinque met roodfruit

€ 19,50

Mijn haar zit nooit zo goed 
zoals de kapper dat doet!

Herken je dit probleem?
Dan is het nu tijd om het zelf te leren.

Kapsalon Nynke organiseert woendag 14 maart een
CURSUS: HOE STYLE IK MIJN EIGEN HAAR

Op deze avond worden er tips en trucs uitgelegd 
over hoe je zelf je haren het beste en gemakkelijkst

in model kunt brengen en je kunt het eventueel
allemaal zelf uitproberen.

Ook zal Judith Doodeman (professioneel visagist 
van Make Up Studio) aanwezig zijn om 

kleurenanalyse en make up advies te geven.

Lijkt je dit wat, om er voortaan perfect uit te zien 
en je kapsel iedere dag te dragen alsof je net

bij de kapper vandaan komt?
Geef je dan nu op bij kapsalon Nynke!!!

Deze avond zal georganiseerd worden in de achterzaal
van café-restaurant De Zwaan 

op woensdag 14 maart vanaf 19.30 uur.

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

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

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 10 maart  
senioren
Heeg 1 - Makkum 14.30 uur
L’warder Zw. 5 - Makkum 2 13.00 uur
Makkum 3 - Woudsend 2 14.30 uur

junioren
Makkum A1 - Heerenveen A2 14.30 uur
Makkum B1  - Joure SC B2 11.00 uur
Workum C1  - Makkum C1 11.00 uur
Makkum MC1 - Drachten MC1 12.30 uur

pupillen
Frisia D2 - Makkum D1 9.00 uur
Warga D1 - Makkum D2 10.00 uur
NOK E1 - Makkum E1 9.00 uur
Langweer E1 - Makkum E2 10.00 uur
Makkum E3 - Joure SC E5 11.00 uur
Makkum F1 - Leeuwarden F2 10.00 uur
Makkum F2 - JV Bolsward F2 10.00 uur
Harlingen F1 - Makkum F3 10.30 uur
Makkum F4 - Leeuwarden F3 11.00 uur
Oosterlittens F3 - Makkum F5 9.00 uur

dinsdag 13 maart
junioren
Nijland A1 - Makkum A1 19.30 uur

KNVB-competitie
dinsdag 13 maart
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Ens 1

NeVoBo-competitie
vrijdag 9 maart
20.15 uur RMBH Makkum 7 - Vovem’90 3
20.15 uur JMA Makkum 6 - BEO 5
21.25 uur D 3B Opslach 1 - Wisky 2
20.15 uur JMC  Makkum 9  - NOK 6
21.25 uur H 3A Makkum 2  - Punt Ut 1

Sporthal

Collecte 
Amnesty International
Makkum - De collecte van Amnesty International
heeft in totaal € 1.586.00 opgebracht.
Makkum € 1.084.31; Witmarsum € 362.32;
Wons € 139.37. 

Alle gevers en collectantes(ten) hartelijk dank. 
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Begraffenisferiening

"DE LESTE EARE"
te Skuzum - Piaam

JIERGEARKOMSTE

Op Donderdag 22 maart,
De jûns 20.00 uur 

yn dorpshûs "De Treffer"
te Skuzum.

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Leeuwarden - Alle Zorgbelangorganisaties
hebben het meldpunt huishoudelijke verzorging
geopend. Hier kunnen mensen telefonisch of via
www.zorgbelang-nederland.nl hun ervaringen
met de huishoudelijke verzorging melden tot
31 maart 2007. Ook Zorgbelang Fryslân
neemt hieraan deel. Het telefoonnummer van
Zorgbelang Fryslân is 058- 2137138. De
Zorgbelangorganisaties peilen zo de ervaringen
en onzekerheden van mensen nu de huishoudelijke
verzorging per 1 januari niet meer onder de
AWBZ, maar onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) valt. Door deze overhe-
veling is er veel veranderd voor burgers die
huishoudelijke verzorging ontvangen. Om de
belangen van consumenten zo goed mogelijk
te kunnen behartigen is het belangrijk dat
Zorgbelangorganisaties de ervaringen van
consumenten kennen. De Zorgbelang-
organisaties leggen de signalen die uit het
meldpunt komen bij de Wmo-cliëntenplatforms
in de gemeenten en bij de cliëntenorganisaties
neer.

Zorgbelangorganisaties verwachten onder meer
meldingen over veranderingen: in de keuze-
mogelijkheden van burgers en de communicatie
daarover; in het tarief en de eigen bijdrage;
van het persoonsgebonden budget; rond de
toegang tot huishoudelijke verzorging (de
indicatiestelling).  

Vrije keuze bij huishoudelijke verzorging
Met de invoering van de Wmo hebben veel
gemeenten via (openbare) aanbesteding
bepaald welke instanties huishoudelijke
verzorging verlenen. Dit betekent dat als een
zorgaanbieder niet behoort tot de door hun
gemeente gecontracteerde zorgaanbieders
mensen hun vaste hulp en contactpersoon kunnen
verliezen. Zij kunnen daarnaast  kiezen voor
een persoonsgebonden budget en daarmee
zelf de huishoudelijke verzorging inkopen. 

Verandering van tarief
Het tarief voor huishoudelijke verzorging
voor de aanbestedingen bedroeg ruim 24 euro
per uur. Het tarief dat gemeenten in 2007 na
de aanbestedingen vergoeden ligt in veel
gevallen aanmerkelijk lager. Via het meldpunt
willen de Zorgbelangorganisaties signaleren
wat de cliënt hiervan merkt. Daarvan kan bij-
voorbeeld sprake zijn als ervaren en goed
opgeleid personeel plaats moet maken voor
goedkopere krachten. 

Veranderingen  van het persoonsgebonden
budget (PGB)
De verwachte tariefsdaling voor de huishoudelijke
verzorging heeft ook consequenties voor de
hoogte van het PGB, omdat dit vaak een afge-

leide is van het tarief dat de gemeenten aan de
thuiszorgorganisaties vergoeden. 

De indicatiestelling
De indicatiestelling is voor de cliënt van groot
belang voor het verkrijgen van de juiste zorg.
Gemeenten kunnen op basis van de Wmo zelf
keuzes maken over de organisatie en inhoud
van de indicatiestelling. Wat betekent dit voor
de cliënt en wordt een eventuele verandering
als positief of negatief ervaren? 

Waar kunt u terecht
Mensen kunnen hun opvatting, vragen en klachten
melden bij Zorgbelang Fryslân via 058-2137138,
via e-mail info@zorgbelang-fryslan.nl.

Over Zorgbelang Fryslân 
Zorgbelang Fryslân, het Friese patiëntenplatform,
behartigt de belangen van mensen die gebruik
maken van de zorg. Het doel is hun inbreng te
vergroten en hun positie te versterken, bij
voorbeeld door  beleidsbeïnvloeding, overleg
met organisaties in de zorg en het ondersteunen
van de aangesloten patiëntenverenigingen.
Naast het behartigen van de belangen van de
Friese zorggebruiker als groep biedt
Zorgbelang Fryslân ook informatie, advies en
klachtenopvang aan individuele zorggebruikers.

Zorgbelangorganisaties openen meldpunt huishoudelijke verzorging
Voor alle ervaringen rondom de overheveling huishoudelijke verzorging van AWBZ naar Wmo
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Temidden van de landerijen, aan doorgaand 
vaarwater en aan rustige weg tussen
Exmorra en Schraard gelegen eenvoudige
woonboerderij. O.a. met 4 paardenboxen,
paardenbak (30 x 14 m) en totaal 4.000 m²
eigen grond. Indeling o.a.: gang/
bijkeuken, woonkamer, keuken, eetkamer,
berging, 5 slaapkamers, badkamer en 
zolderberging. Het voormalige deel 
bevat o.a. 4 paardenboxen en stalruimte
voor kleinvee.

Vraagprijs €€ 265.000,-- k.k.

Vanuit de woonkamer uitzicht over de 
visserijhaven naar het natuurgebied 
De Noordwaard. De in ± 2003 gebouwde
geschakelde woning ligt nabij het centrum
op 110 m² eigen grond. Indeling:
entree/gang, garage, wasruimte, 
slaapkamer/kantoor. 1e Verd.: overloop,
toilet, woonkamer met schuifpui naar 
terras (W), open keuken v.v. inbouwapp.
2e Verd.: overloop, c.v.-kast, 3 slaapkamers
en complete badkamer.

Vraagprijs €€ 259.000,-- k.k.

Goed onderhouden, grote hoekwoning 
met vrijstaande houten schuur en
beschutte tuin (N). Gelegen in woonwijk,
aan rustige weg op 210 m² eigen grond.
Ind.: entree/hal, toilet, woonkamer met
fraaie schouw v.v. gashaard, eetkamer
met schuifpui naar tuin, keuken v.v. app., 
geïsoleerde berging met buitendeur en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 grote
slaapkamers, nette badkamer. 2e Verd.:
zolderberging.

Vraagprijs €€ 189.000,-- k.k.

In nieuwbouwwijk aan rand van dorp 
gelegen grote, vrijstaande luxe woning
(2002) met inpandige garage. Fraai 
aangelegde tuin (W), hoekperceel en aan
(ondiep) vaarwater, totaal 696 m² eigen
grond. Indeling o.a.: grote woonkamer
met schuifpui, erker, houten vloer en 
open haard, open keuken v.v. inbouwapp.,
bijkeuken, 4 slaapkamers (1 met
airco-unit), 2 complete badkamers 
en vlizotrap naar bergzolder.

Vraagprijs €€ 443.000,-- k.k.

Direct aan (vaar)water gelegen vrijstaande 
woning met o.a. slaapkamer en badkamer
op de b.g.g., tuin rondom, vrijstaande 
stalen garage en circa 45 m eigen oever.
Totaal 605 m² eigen grond. 
Ind.: entree/hal, toilet, voorkamer en
achterkamer beide v.v. schouw met 
gaskachel, eenvoudige keuken, kelder,
badkamer, slaapkamer en aangebouwde
berging met buitendeur. 1e Verd.: 
3 slaapkamers en grote zolder.

Vraagprijs €€ 225.000,-- k.k.

Leuke, goed onderhouden halfvrijstaande
woning met aangebouwde bijkeuken/
berging. Grotendeels betegelde tuin (ZW),
totaal 165 m² eigen grond. Uitzicht over
weilanden richting IJsselmeerdijk, 
ca. 1,5 km vanaf Makkum. Indeling:
entree/gang, woonkamer, woonkeuken
v.v. inbouwapp., middenhal, toilet, 
bijkeuken, badkamer met douche en wastafel. 
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers. 
2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs €€ 139.000,-- k.k.

Aan de rand van het dorp gelegen vrijstaande
en goed onderhouden voormalige pastorie
met vrijstaande stenen garage, tuinhuis
en totaal 681 m² eigen grond. Indeling:
entree/tochtportaal, gang, toilet, 
woonkamer (kamer-en-suite), keuken 
v.v. inbouwapp., grote kelder, aangebouwde
berging met buitendeur. 1e Verd.: 
overloop, 3 slaapkamers (1 met balkon),
complete badkamer. Vlizotrap naar 
zolderberging.

Vraagprijs €€ 271.000,-- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

Exmorra, EExmorrazijl 44 Makkum, AAlde SSyl 110 Makkum, DDe WWijting 77

Idsegahuizum, DDorpsweg 117Gaast, BBuren 229

Zeer groot, gelijkvloers appartement 
(± 110 m²) gelegen op de 1e verd. 
met fraai uitzicht over sluis en haven. 
Ind.: royale entree/hal, toilet met fonteintje,
zeer grote woonkamer aan de voorzijde,
half open keuken, bijkeuken, complete
badkamer en 2 slaapkamers (achterzijde).
Op de b.g.g. een eigen garage en de 
centrale hal met lift. Nog slechts 1 
appartement te koop in dit kleinschalige
complex.

Koopsom €€ 270.000,-- v.o.n.

Makkum, DDe SSlinken 99

Pingjum, PPibemalaan 113Makkum, VVoorstraat 33

video

op onze site

de 
laatste
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Bar Café Restaurant

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - De dames moesten thuis weer
flink aan de slag zaterdag 3 maart tegen
O.T.I.B, Nijland. De dames van Nijland staan
tweede van boven in de competitie en wij
derde van onder, dus er moest hard gewerkt
worden. Helaas was Andrea Kroes afwezig en
werd onze coach Frank vervangen door
Grietje Fennema.

In de eerste set werd al snel duidelijk dat
O.T.I.B ons niet even in zou gaan maken,
Makkum vocht goed voor alle punten en
kwam met een stand van 23-25 dicht in de
buurt van de winst. Gelukkig was iedereen
nog steeds gedreven en we begonnen de tweede
set sterk. De pase, de serve, de set-up en de
aanval gingen allemaal gesmeerd. Ook de
coach en de dames op de bank waren erg
fanatiek en tevreden. De set wonnen we dan
ook verdiend met 25-21. 

Natuurlijk wisten we dat we nu door moesten
knallen om de stand op een 2-1 te zetten in ons
voordeel, maar dat wilde helaas niet lukken in
de derde set. De dames van O.T.I.B namen
een voorsprong en Makkum kon dit helaas niet
meer inhalen. O.T.I.B won de set met 22-25. 

Om nog een kans te maken op de winst zou
Makkum de laatste set moeten winnen om er
een vijf-setter van te maken. Maar waar het
aan lag, weten we niet, maar de laatse set ging
niet goed meer. Ondanks dat iedereen goed en
lekker had gevolleybald ging de laatste set
naar O.T.I.B met 15-25.

Zaterdag 10 maart zijn we vrij, maar 17 maart
is er een uitwedstrijd tegen de dames van de
Roeken uit Holwerd. Dames 1 wil Grietje super
bedanken voor een goede wedstrijd en voor
het sterke coachen! 

Sterke wedstrijd voor de Dames van Makkum 1

Makkum - In de voorjaarsvakantie word er altijd
een ledenpartij voor de jeugd van KV Makkum
gehouden, zo ook op woensdag 28 februari jl.
Er hadden zich 12 kinderen opgegeven voor
deze partij, twee poule’s van 3 parturen. 

In poule 1 kaatsten eerst partuur 1: Pieter Politiek
en Herre Stegenga tegen partuur 2: Tjitte
Folkertsma en Klaas Bosma, een leuke span-
nende partij om te zien, Pieter cs wisten dit te
winnen met 5-4, 6-4. In de tweede omloop
kaatsten partuur 3: Bianca Stegenga en Jesper
Dijkstra tegen partuur 2, Tjitte cs. Een zeer
eentonige wedstrijd, Tjitte cs wisten dit te
winnen met 0-5,4-6. De laatste omloop in
poule 1 ging tussen Pieter cs en Bianca cs, na
een voorsprong van Bianca cs met “een spul”,
wisten Pieter cs toch de winst naar zich toe te
trekken met 5-2,  6-2. Poule winnaar werden
dus Pieter en Herre. 

In poule 2 kaatsten partuur 4: Jelle Attema en
Jurre Rinia tegen partuur 5: Klaas Pier Folkertsma
en Rina Nota, ook een zeer spannende wed-
strijd, Jelle cs wisten dit te winnen met de
stand 5-4,6-6. In de tweede omloop kaatsten
partuur 6: Emiel Wijma en Sybe Jan Koopmans
tegen partuur 5, Klaas Pier cs. Ook weer een
spannende partij om te zien, Klaas Pier cs
wisten dit te winnen met 4-5, 0-6. De laatste
omloop in poule 2 ging tussen Jelle cs en
Emiel cs, het partuur van Jelle wist al snel de
winst binnen te halen met 5-0,6-0. Hier werden
de poule winnaars dus Jelle en Jurre.
De finale ging vrij gelijk op, maar ook hier
bleken Jelle en Jurre sterker, ze wonnen met
3-5,0-6. Weer een geslaagde middag, waar leuk
en sportief werd gekaatst. Om half 5 werden
de prijzen uitgereikt.
Eerste prijs: Jelle Attema en Jurre Rinia.
Tweede prijs: Pieter Politiek en Herre Stegenga.

Kaatswedstrijd Jeugd K.V Makkum

van links naar rechts; Pieter Politiek, Jelle Attema, Jurre Rinia en Herre Stegenga.
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TE KKOOP

Turfmarkt 29
MAKKUM

Op prachtige locatie
gelegen pittoresk

grachtenpand

Vraagprijs:
€ 415.000,00 k.k.

z.g.a.n. Kunststof compostbak € 25.-, 
tel. 0515-232878

Hauck campingbedje opvouwbaar i.z.g.st. € 15.-;
Maxi-taxi incl Maxi Cosi en adapters, verder voor-
zien van regenkap, hoes en voetenzak, alles in zeer
goede staat kleur blauw € 40.-, tel. 0515-231853

Skeelers mt 32/34; Hockeyschaatsen mt. 32/36
verstelbaar, tel. 0515-231263

Monitor € 15.-; Geberit stortbak, kleur Camee
i.p.st. € 10.-, tel. 0515-231940

1 Staande messinglamp; 1 Hanglamp messing met
glas wit met roze opdruk + bijpassend wandlampje;
1 Hanglamp brons met glas wit met roze; 2
Schemerlampen 1 groot & 1 klein blauwe kap en
blauwe poot, tel. 0517-531739

1,5 m2 Openhaardhout (hardhout). Het hout is schoon
en reeds op lengte ingekort kant en klaar dus.
Afhaalprijs € 100.-, tel. 0515-232878

Wegens overcompleet Peugeot 205 generation van
okt. ‘97, 84.000 km, donkerblauw in goede staat
± € 2350.-, tel. 0517-531132 na 17.30 uur

Originele PTT Buitenbrievenbus op paal, geheel
kunststof € 25.-, tel. 06-44143669

In goede staat verkerende digitale foto-camera merk:
Fuji-Finepix-1300 (1.3 M.pixels). Werkt op 4 1.5 v.
penlite batterijen (niet inbegrepen). Veel instel-
mogelijkheden kan gedemonstreerd worden € 25.-
tel: 0515-231881

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen

Wilgenteen, riet, bamboe, 
dopheide en boomschorsmatten. 

Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week: 
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!

www.makkumerbelboei.nl
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Geheel grenen eethoek met ovalen tafelblad;
Grenen salontafel, wegens overcompleet t.e.a.b.,
tel. 0515-232100

Prachtige splinternieuwe en zeer trendy Harley-
beach-bike. De fiets is USA import en heeft het
model van de jaren ‘60, zwart/wit van kleur met
witte vlakken in de banden € 199.-, tel. 0515-231853

Hele mooie ouderwetse kinderwagen, de kap is
marineblauw met crèmekleurige bak. Hij is geheel
verchroomd en ziet er keurig uit. Staat voor op 2
grootte wielen en achter op 2 kleinere. Net nieuwe
banden omheen gekomen, ook leuk te gebruiken
als wieg, € 150.-, tel. 06-10468275

Kant en klare vlonders. Afmeting 200x400 cm € 100.-
per stuk, tel. 0515-232878

Grote partij Workumer aardewerk in vele soorten en
maten. v.a. € 0.50 t/m € 4.- per stuk, tel. 0515-231940

Diaprojectietafel, tel. 0515-580581

Grijze stoeptegels 30 x 30 cm. We halen ze zelf wel
op! tel. 0515-232827 na 18.00 uur

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

AANGEBODEN

GEVRAAGD


