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Koninginnevereniging Makkum gaat de lucht in

Makkum - Op 15 maart a.s. is de jaarvergadering
van de Koninginnevereniging Makkum. Tijdens
deze avond geeft voorzitter Klaas Groeneveld
het startsein voor de nieuwe website:
www.koninginneverening.nl. Vanaf dat moment
is de Koninginnevereniging ‘in de lucht’ en
ook bereikbaar voor mensen buiten Makkum.
De website is gemaakt door Statumsoftware
uit Makkum die er een levendig en informatief
overzicht van heeft gemaakt. Het hoofddeel
van de site bestaat uit het Programma 2007.
Hier is tevens informatie over de betreffende
evenementen aangekoppeld. Bij een aantal
onderdelen kan ook de opgave digitaal; een
telefoontje of een postzegel is dan niet meer
nodig. De foto’s zorgen ervoor dat de vorige
Koninginnefeesten weer gaan leven. Tijdens
de festiviteiten worden actuele foto’s en
nieuwsfeiten toegevoegd. 

Naast deze moderne snufjes ontbreekt ook
een stukje historie niet. Want wist u dat:
‘Ruim honderd jaar geleden, in 1898 bij het

aantreden van Koningin Wilhelmina, in het Friese
Zuiderzeeplaatsje de Koninginnevereniging
Makkum werd opgericht’. Makkum is de enige
Koninginnevereniging in Nederland gebleven
en kon daarom beslag leggen op de domeinnaam
www.koninginneverening.nl.  In de statuten van
1898 staat tevens vermeld: ‘De vereniging
stelt zich ten doel, zo mogelijk elk jaar, de
verjaardag van Hare Majesteit de Koningin,
alsmede de nationale herdenkingsdagen, in
Makkum op passende wijze te herdenken’.
Dit doel is anno 2007 nog steeds van toepassing.
De Koninginnevereniging doet haar best om
een programma te maken. 

Wilt u lid worden, dan kan dat voor slechts
€ 3,= per jaar. Doe uw naam en adres in de
brievenbus bij de secretaresse, Botterstraat
40, 8754 AD Makkum. Telefoon 231778 of
mail naar info@koninginnevereniging.nl. 

Voor meer informatie kunt u na 15 maart de
website raadplegen.
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Info Familieberichten
Beetje bij beetje ging je ons verlaten,
wij konden niet zo goed meer met je praten.
De blik, die stilte deed ons zeer,
de Elly van vroeger was je niet meer.
Nu je voorgoed bent heengegaan zeggen wij:
Bedankt voor alles wat je hebt gedaan.

Gesterkt door het Sacrament der Zieken 
is van ons heengegaan

Elly Rinia
* 14 september 1921 7 maart 2007

Makkum Bolsward

Makkum: W. Adema - Rinia

Leeuwarden: S. Rinia

en tantezeggers

De Gezongen Uitvaart en de begrafenis hebben
dinsdag 13 maart plaatsgevonden te Makkum.

Wij bedanken het personeel en de vrijwilligers
van afdeling ’Balsemien’ in Bloemkamp voor de
liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres: A. Koornstra
De Gearen 17
8754 KC Makkum

Veel te jong is van ons heengegaan mijn innige
lieve man, onze lieve papa en lieve zoon

Wabe de Jong
* 4 maart 1970 8 maart 2007

Sneek Sneek

Simone de Jong-Gorter
Derek
Diana

Victoria

Harmke en Sietze de Jong
in liefdevolle herinnering

Snecanusstraat 12, 8607 BK Sneek

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 13 maart
plaatsgevonden.

Als het leven lijden wordt, is rusten goed.

Wij zijn zeer bedroefd dat toch nog plotseling
is overleden

Wabe de Jong
Wij wensen Harmke en de familie veel sterkte toe.

Tante Anne en Ome Jan
Hinke en Rink

Annemarie
Roel
Bianca en Peter

Makkum, maart 2007

Van ons is heen gegaan

Saapke Poog-Bijl
Moeder van onze Clubgenoot Siebren.

Wij wensen hem en andere familie veel sterkte
toe bij het dragen van dit verlies.

Biljartclub “de Prins”.

16-03-1977

Ben jij in de wieg gesmeten,
dat zijn wij niet vergeten.
Daarom hier dit gebaar,

want jij word 30 jaar.

Met mijn oor tegen mama’s dikke buik
kon ik al zachtjes tegen je praten

Lief zusje als ik straks met je spelen kan, 
ben ik Bob de Bouwer en jij Wendy, 

of zijn we gevaarlijke piraten
Met zo’n mooi zusje ben ik heel erg blij

Je krijgt duizend kusjes op je wang van mij

Heel erg gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

AMANDA
Amanda Gertruda Margaretha

Amanda is geboren op 5 maart 2007
Om 19.37 Uur en weegt 3250 Gram

De trotse ouders Ronnie en Mirjam en grote
broer Lukas

De Pleatsen 3, 8754 KE Makkum
Tel. (0515) 23 27 16

Na het overlijden van mijn lieve man

Piet Roose
heeft een golf van medeleven en warmte me
overspoeld. Dit is me tot grote troost en daar
dank ik u voor.

Het leven gaat verder maar het gemis blijft.

Trudie Roose - van Leunen

Kerkdiensten
woensdag 14 maart

Van Doniakerk 
19.30 uur ds. J. van Olffen, Biddag voor gewas en arbeid

zondag 18 maart 
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk
9.30 uur viering te Workum                   

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur Oec. Vesperdienst

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

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk S. van Houten, R. Cammingalaan 1,
Bolsward, tel.  0515-572049

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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. 15/3 t.e.m. wo. 21/3

Friesche Vlag Dubbelvla, 1 liter........................................1.09
Katenspek, per pakje...................................5 zegels extra
Milner licht gerijpt, 500 gram............................................3.99
Pringles Chips, diverse smaken, koker 170 gram.........nu 1.19
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter.......................................1.-
Top Q Rookworst, 250 gram.................................nu 99 cent
Trizel Waspoeder, 1.35 kg....................................4.09 nu 2.49

Stuntprijzen:
Top Q Groenteconserven 

3 potten à 750 ml deze week 2.-

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 15 MAART
T/M ZATERDAG 17 MAART

ITALIAANSE KIP CORDON BLUE
kipfilet gevuld met ham-kaas-salami

4 HALEN / 3 BETALEN

HAMBURGER GEVULD MET BRIE

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 15 MAART
T/M WOENSDAG 21 MAART

PAIN D’ARDENNE

100 gram €€ 1.50

PARMA HAM

100 gram €€ 2.-

VRUCHTENSALADE

100 gram €€ 1.-

Afvallen?-Aankomen?-Sporten?

Start dan nu met Herbalife 
gezonde voeding!

Gratis advies en begeleiding.
Kijk op de website 

voor meer informatie.
www.hetpuntisbalans.nl

Agenda
dinsdag 14 maart
Makkum -Zorgcentrum Avondrust
Dameskoor Exmorra 14.30 uur in het restaurant
op de eerste etage. Entree € 2.-, inclusief
twee consumpties

donderdag 15 maart
Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
Jaarvergadering Koninginnevereniging Makkum

vrijdag 16 maart
Makkum - Avondrust 14.30 - 16.30 uur
soos in het restaurant

Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Buurtver. “It Fintsje” Klaverjasavond voor
leden en niet-leden

zaterdag 17 maart
Arum - Geref. kerk 14.00 uur 
Korenfestival Federatie van muziek- en zang-
verenigingen Wûnseradiel

Piaam - Excursie voorjaarstrek IJsselmeerkust
14.00 - 15.30 uur, opgave vooraf tel. 0512-231448

woensdag 21 maart 
Witmarsum - Aylvastate verkoping van de
handwerkclub van 14.00 tot 17.00 uur. Ook is
er draaiend rad, van Aylvaweg 29

Exposities
Piaam - Expositie van Bauke Feenstra in de
Nynke Pleats vanaf heden tot eind april. 
Open zaterdag & zondags vanaf 11.00 uur,
toegang gratis

Inbraak in horecapand
Makkum - De politie stelt een onderzoek in
naar een inbraak in een horecagelegenheid aan
de Kerkstraat. In de nacht van woensdag op
donderdag kwam men binnen na het vernielen
van een ruit. Het pand werd helemaal doorzocht
Rookartikelen en een geldbedrag werden ont-
vreemd.

www.makkumerbelboei.nl



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 14 maart 2007

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

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Earst Ljipaai gemeente Wûnseradiel

Witmarsum - Sneon 10 maart 2007 hat Jelle
de Boer fan Wytmarsum it earste ljipaai yn de
gemeente Wûmseradiel fûn. Hy fûn it aai om
17.15 oere yn in greide by de Tsiisbuorkerij
ûnder Skuzum. It wie dit jier spannend want 5

minuten letter is in twadde ljipaai fûn. It aai
wurdt hjoed moandeitemoarn 12 maart om
10.30 oere op it gemeentehûs yn Wytmarsum
oanbean oan boargemaster Th. T. Piersma.

Pingjum - Op 6 mei gaat in Wûnseradiel
weer de jaarlijkse kunstroute van start. Maar
liefst 21 kunstenaars uit tien verschillende
dorpen stellen op de  zondagen 6, 13, 20 en 27
mei van 13.00 - 17.00 uur hun atelier open
voor belangstellenden. Voor iedereen is het
dan mogelijk om op een informele manier
kennis te maken met schilderijen, grafiek,
beelden, glas, keramiek, foto’s, sieraden, grafisch
design en andere objecten en hun makers.

Het is dit jaar de 11e keer dat de gezamenlijke
kunstenaars zo’n kunstroute organiseren. Als
startpunt voor het atelierbezoek kan de
groepsexpositie in Rommerdastate Riegeweg 5
te Pingjum bezocht worden. De deelnemende
kunstenaars tonen hier nieuw werk waarvoor
ze zich - ieder op eigen wijze - hebben laten
inspireren door de Afsluitdijk. Op dezelfde
locatie vindt op zondagmorgen 6 mei om
11.00 uur een openingsmanifestatie plaats
met onder andere een “filmisch gedicht” van
Ernst Bernson en Yvonne Willems, eveneens
geïnspireerd op het 75-jarig jubileum van de
Afsluitdijk. Op verschillende zondagen vinden
bovendien extra activiteiten plaats. Evenals
voorgaande jaren wordt na afloop onder de
bezoekers een kunstwerk verloot. Voor fietsers
zijn dit jaar in het kader van meimaand-fiets-
maand drie routes uitgezet die verkrijgbaar zijn
in de startplaatsen Pingjum, Piaam en Tjerkwerd.
Het volledige programma wordt verspreid via
affiches, folders en www.kunstwûnseradiel.nl. 

De deelnemende kunstenaars en vormgevers
exposeren in de volgende dorpen:

Arum
Sijka Rispens, schilderijen
Burgwerd
Peter Hein, beelden
Cornwerd
Riet Bakker, keramiek
Exmorra
Alwin Overwater, glas
Kimswerd
Nynke van Schaik, glas in lood en glasfusing
Makkum
Tsjerk Andringa, schilderijen; Maaike Poog,
schilderijen: Jacqueline van der Weij, etsen en
schilderijen
Piaam
Frâns Faber (Allingawier), tekeningen, grafiek
en schilderijen
Pingjum
Annelies Alewijnse, collagetechniek: Renate
de Backere, fotografie: Ernst Bernson
enYvonne Willems, grafische en ruimtelijke
vormgeving: Marja Diessel, fotografie: Paul
Kingma, beelden  en tafels: Elske Klik, sieraden
en objecten: Rene Knip, grafische en ruimtelijke
vormgeving: Margreet Maas, schilderijen:
Oleg Martirosjan, schilderijen: Cor Rumonder
(Makkum), schilderijen: Schettens - Aukje
Gietema, schilderijen:
Tjerkwerd
Gerrit Wijngaarden, olieverf op paneel.

Kunstroute start op 6 mei 
waaraan 21 kunstenaars deelnemen



Makkum - De Friese jeugd Brassband, die op
1 april a.s. een zondagmiddagconcert geeft
met het harmonieorkest Hallelujah Makkum
staat sinds de oprichting in 1990 onder de
bezielende leiding van Durk Lautenbach. 

Durk Lautenbach ontving zijn eerste muziek-
lessen van de nestor van de Nederlandse
Brassbandmuziek Sierd de Boer. Hij studeerde
aan de Muziekpedagogische Academie te
Leeuwarden bij Hotze Nijdam, met als hoofd-
vak trombone. De aanmoedigingsprijs van de
Gemeente Leeuwarden werd hem in 1975
toegekend. Vervolgens studeerde hij bij Kees
Blokker, solo-trombonist van het concertge-
bouw orkest. Dertig jaar lang dirigeerde hij
het Fanfare-orkest “De Bazuin” te Berlikum
en hij was jarenlang dirigent van het fanfare-
korps Excelsior in Schraard. Durk Lautenbach
heeft grote belangstelling voor de opleiding
en ontplooiingskansen van jonge musici.
Naast zijn activiteiten voor de Friese Jeugd
Brassband brengt hij sinds 1991 zijn educatieve
kwaliteiten in praktijk als hoofdvakdocent
trombone aan het conservatorium in Zwolle.
Tevens is hij een veel gevraagd jurylid bij
nationale en internationale concoursen en
speelt hij bij het Noord Nederlands Orkest. 

Het zondagmiddagconcert in Makkum vindt
plaats in de van Doniakerk. Aanvang 16.00 uur.
Organisatie Nut departement Makkum.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Hollandse komkommers
2 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie rode tomaten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Goudgele bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Witte pitloze druiven
1 pond 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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Durk Lautenbach dirigeert Friese Jeugd Brassband
in Makkum

Wons - De voormalig gereformeerde kerk in
Wons vormt vanaf dinsdagavond 10 april
2007 en donderdagochtend 12 april 2007 het
decor voor mannen en vrouwen die onder
begeleiding van Marja Griede gedurende 6
avonden of ochtenden zich in hun dagboek
schrijvend bezinnen op hun persoonlijke wa-
rheid, verlangens en inspiratie en hier op een
creatieve manier uiting aan willen geven.

Om te kunnen schrijven over onszelf, over de
wereld waarin we leven en onze persoonlijke
verbinding met de bron van inspiratie gaat het
meer om bereidheid en aandacht dan om
schrijftalent. Steeds vaker luisteren we naar
naar de stem van de wereld en minder vaak naar
ons zelf. Hierdoor raakt onze eigen stem op de
achtergrond en verliezen we de verbinding
met ons zelf. Creatief dagboek schrijven is
een manier om opnieuw bewust contact te
maken met wat er in ons leeft, met wat gehoord
en verwoord wil worden. Het is een ontdekkings-
reis, die je helpt herinneren wie je was, bent
en wilt zijn. Het schrijven is dan een middel
naar die stille innerlijke plek van wijsheid,
heelheid en verbondenheid. Je trekt je zes
keer een avond of ochtend terug uit de drukte
van alle dag om je te bezinnen op jouw waar-
heid, verlangens en inspiratie en om daar al
schrijvende uiting aan te geven.
Het doel van deze cursus is om je op weg te
helpen naar fragmenten van jouw verhaal. In

de cursus zal je perspectieven ontdekken en
materiaal vinden waarover je wilt (door)
schrijven, zodat je de komende maanden zelf
jouw reis schrijvend kunt voortzetten. Door het
verkennen van gebeurtenissen, onderliggende
motieven en herinneringen leer je jezelf kennen
als een man of vrouw die aandacht heeft voor
zijn of haar verhaal en mede daardoor voor
zijn of haar persoonlijke en spirituele groei.
Verschillende schrijfoefeningen en creatieve
werkvormen worden aangeboden. Er wordt
gewerkt met uiteenlopende inspiratiebronnen
zoals associatie, tekstfragmenten, beeldmateriaal,
de ervaring van stilte in onszelf en de schoon-
heid van de natuur.

Marja Griede is vanaf de lagere school al
bezig met dagboekschrijven. In 2002 en 2003
heeft zij de cursus “Luisteren naar je pen I en
II” gevolgd. En nu is het zover dat ze, na het
volgen van de gecertificeerde training “Luisteren
naar je Pen”(c) door Christine de Vries van
Shodo, de training zelf mag gaan geven. In de
cursus staat niet het product, maar het creatieve
proces centraal, met aandacht voor persoonlijke
groei en zingeving.

Mannen en vrouwen die zich wensen op te
geven voor deze cursus of die meer informatie
willen kunnen bellen met Marja Griede
telefoonnummer 0517-532063 of e-mail
info@indura.eu.

Luisteren naar je pen©

Cursus creatief dagboekschrijven met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
en spirituele groei
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Wij, als bestuur nodigen onze leden uit voor de
jaarsvergadering op donderdag 22 maart 2007 om
20.00 uur. In de kantine van Sporthal Maggenheim
te Makkum.

AGENDA

1. Opening door de Voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 30 maart 2006
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 

* PAUZE
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie  
7. Verkiezing kascommissie 
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting

sponsor:
Visser Sports & schoenmode
Skilbank 7-8, 8754 HP (Holle Poarte) Makkum

tel. 0515-231032

Bouw centrumgebouw in volle gang

Makkum - Vorig jaar 11 september werd de
eerste paal geslagen voor het nieuwe centrum-
gebouw op Beach Resort Makkum. Inmiddels
heeft het gebouw al behoorlijk vorm gekregen.
Beach Resort Makkum verzorgt de beheer en
verhuur van meer dan 400 recreatiewoningen
en appartementen. Met het nieuwe centrum-
gebouw denkt Beach Resort Makkum een
uniek concept te hebben ontwikkeld welke
aansluit op de wensen van de gasten en de
huiseigenaren. Met de architectuur van het
gebouw, maar ook de stijl en de inrichting is
rekening gehouden met de omgeving. Het
interieur zal grotendeels bepaald worden door
maritieme details. Er komt een grote kijkshop
waar veelal nautische cadeauartikelen worden
verkocht en een speelruimte voor kinderen. In
de grote hal, welke gekenmerkt wordt door het
hoge piramidedak van veertien meter, zullen
de nieuwste technologieën worden toegepast.
Gasten kunnen ook in de nieuwe situatie gebruik
blijven maken van internet. Aansluitend aan de

grote centrale hal, komt een horecagelegenheid,
welke gerelateerd is aan de behoeften van de
gasten op het park. Hier worden A-producten
verkocht en kunnen de gasten tevens terecht
voor koffie, thee en andere versnaperingen of
afhaalmaaltijden. De verhuur van o.a. de fietsen,
elektroboten, kano’s en skelters zal worden
uitgebreid met meer activiteiten voor kinderen,
zoals kleine elektrobootjes en elektroautootjes
Door de groei van het park en het aantal
medewerkers was ook meer kantoor- en
opslagruimte nodig. Dit zal eveneens met het
nieuwe gebouw gerealiseerd worden. Op de
plaats waar nu de kantoren cq. receptie
gevestigd zijn, zullen parkeerplaatsen komen.
Wanneer alles afgerond is, krijgt tot slot de
huidige midgetgolfbaan een upgrading. Daar-
naast zijn er nog plannen voor twee all-weather
tennisbanen. Alles bijelkaar hoopt Beach Resort
Makkum een totaalconcept te kunnen bieden
passend bij een vijf-sterren villapark. Het gebouw
is naar verwachting medio dit jaar gereed.

De Islam, 
wat is dat voor geloof
Makkum - KBO Wûnseradiel, de Islam, wat
is dat voor een geloof?? Uitnodiging ook voor
leden van PCOB en ANBO. 21 maart om
14.00 uur in Ons Gebouw te Makkum. 
In snel toenemende mate krijgt de Islam
aandacht in onze samenleving. Vaak in een
negatieve toonzetting, radicale opvattingen,
geweld en aanslagen waar in veel gevallen
moslims bij betrokken zijn. Wat is dat voor
een geloof? Is het waar dat de Islam de heilige
oorlog predikt tegen alle ongelovigen. Wat
staat er in de koran over de maagden, die in
het paradijs staan te wachten als beloning
voor hen die dood gaan in de strijd. Gelooft
een moslim echt dat hij God dient als hij in
een zelfmoord-aanslag zoveel mogelijk
onschuldige burgers treft? Is Allah dezelfde
God als de onze? Kennen zij ook de tien
geboden? En wat bedoelen ze met “ongelovi-
gen” en hoe kijken ze tegen de christenen
aan? Heel veel vragen en al met al ervaar je in
onze samenleving veel argwaan en angst.
Piet Heemskerk heeft zich al meer dan 15 jaar
verdiept in hun geloof, in overeenkomsten en
verschillen daarvan met het christelijk geloof
en in de mogelijkheden voor een vreedzame
dialoog. Vorig jaar won hij voor dat werk de
Antiracismeprijs van de gemeente Leeuwarden.
Hij wil graag bovenstaande en andere vragen
over de islam met u bespreken op woensdag
21 maart om 14.00 uur in Ons Gebouw. De
21e maart is toevallig ook de dag in het jaar
die door de VN is uitgeroepen om aandacht te
geven aan een samenleving zonder racisme en
discriminatie. Van harte welkom!

Piet Heemskerk, 
vertegenwoordiger van de Raad van Kerken in
Friesland in het Platform Levensbeschouwing
in Kleurrijk Frys1àn Lid van de commissie
Identiteit van KBO Friesland.

Simavi strijdt tegen 
kindersterfte door diarree

Makkum - In de week van 18 t/m 24 maart
collecteert Simavi in heel Nederland, dus ook
in Makkum. Het thema van de Simavi collecte
2007 is kindersterfte door diarree. Want in onze
wereld sterft elke 15 seconden een kind aan de
gevolgen van diarree. Vaak zijn deze kinderen
ziek geworden van vervuild water en slechte
hygiëne. Simavi  zorgt voor veilig drinkwater,
sanitaire voorzieningen en geeft voorlichting
en pakt zo het probleem bij de bron aan. In
Nederland is water vanzelfsprekend. Dagelijks
gebruiken we 120 liter per persoon. Schoon
water komt uit de kraan, we spoelen er de wc mee
door en wassen er de auto mee. Tegelijkertijd
moet meer dan een miljard mensen het dagelijks
zonder schoon water doen. Jaarlijks sterven
daardoor 1,8 miljoen kinderen aan de gevolgen
van diarree.
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De Batavus Weekend 2007 
is een moderne, supercomfortabele recreatiefiets,  met een uitgelezen mix 
van comfort, design en veiligheid. Uitgevoerd met optimaal verstelbare 
stuurpen en handvatten,  twee framevarianten voor dames,  uniek 
design van voorvork mét  geïntegreerde koplamp en voorzien 
van 8 versnelling Shimano Nexus met rollerbrakes. 

Kortom ook dit jaar bieden wij u een kwaliteitsfiets 
tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 
Zolang de voorraad strekt! op=op

Bijgeleverd: 
een mid-week 
bij Centerparks
gratis!!!

b
a

t a

v
u

s  w
e e k e n d  a a n b i e d i n g

Excursie 
voorjaarstrekvogels langs
Friese IJsselmeerkust

Piaam - Maart is een interessante maand voor
vogelaars. Zo op de grens van winter en voor-
jaar is er van alles gaande in de vogelwereld.
Naast de wintergasten zijn er ook de voorjaars-
trekvogels, de zangvogels geven al duidelijk blijk
van hun aanwezigheid. De Friese IJsselmeerkust
bij Piaam en Buismans Einekoai Piaam zijn prima
plekken om te genieten van die vogelrijkdom. 

Op zaterdag 17 maart kunnen belangstellenden
onder leiding van een gids van It Fryske Gea
een rondleiding krijgen in de eendenkooi bij
Piaam en een bezoek brengen aan de vogel-
kijkhut in de Koaiwaard aldaar. De excursie
start om 14.00 uur en duurt anderhalf uur.
Laarzen zijn noodzakelijk en een verrekijker
is aan te bevelen. Opgave voor deze excursie
kan tot vrijdag 16 maart via het kantoor van It
Fryske Gea, tel. 0512-381448. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen € 2,50 en
kinderen tot 12 jaar € 1.- per persoon.
Honden kunnen niet mee.

Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert naar Buismans Einekoai
Piaam. De eeuwenoude eendenkooien zijn
interessante elementen in ons landschap. De
bosjes in het verder vlakke landschap wekken
de nieuwsgierigheid. Simpel gezegd bestaat een
eendenkooi uit een waterplas met vangpijpen
omringd door bos. De kooiker kon zich ongezien
door de kooi bewegen en met hulp van het
kooikerhondje z’n vangwerk verrichten. De
eendenkooi trekt allerlei eendensoorten zoals
krak- en slobeend, winter- en zomertaling. De
eerste zangvogels zijn al weer actief. De
blauwborst is vaak vroeg, met wat geluk is hij
ook te zien. Vervolgens gaat de excursie naar
de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de
Koaiwaard. Een bonte verscheidenheid aan
vogels is daar waar te nemen: ganzen, kemp-
hanen, zwarte- en groenpootruiters, lepelaars,
kieviten, grutto’s en goudplevieren. In deze tijd
van het jaar zijn verrassingen en interessante
waarnemingen altijd mogelijk. De Friese
IJsselmeerkust is van zeer grote waarde voor
veel vogels, niet voor niets heeft een groot
deel van deze kust een beschermende status.

* 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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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

Café Dorpshuis Catering

’T Honk
24 Maart –Exmorra

Country-Linedance avond

Van 20.00 uur tot 24.00 uur

Entree € 3,00

Gepaste kleding mag best

Sociëteit “Eendragt”
Opgericht 1820

organiseert 
woensdag 21 maart 2007

haar jaarlijkse 

BRIDGE DRIVE
en klaverjassen
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Hotel “De Prins”
Prijzen: Vleesbonnen
Inleg: 5 euro per paar
Opgave: A. Poog 

tel. 0515-231864

Geslaagde Open Avond

Makkum - Op maandagavond 5 maart hield
Verkeersschool Bert Tamboer een geslaagde
open avond. De aanwezige belangstellenden
werden voorgelicht over de rijopleiding in
stappen en de antislipcursus die je tijdens je
rijopleiding kan volgen.

De rijopleiding in stappen blijkt een lesmethode
te zijn waarbij je veel beter voorbereid naar
het examen gaat. Dit komt doordat je thuis je
rijles kunt voorbereiden en er twee toetsen
zijn voordat je examen doet. Door de twee
toetsen ben je veel minder zenuwachtig op het
examen. De opleiding is modulair opgebouwd
en alle vorderingen worden door de instructeur
in je boek en op een leskaart bijgehouden. Zo
heb je altijd inzicht wat goed gaat, wat je nog
moet verbeteren en wanneer je op examen
kunt. Ook de aanwezigheid van een examinator
van het CBR werd erg op prijs gesteld.  Velen
maakten van de gelegenheid gebruik om zich
door hem te laten informeren over het rijexamen.

Ook ging de examinator in op de verschillen
tussen leerlingen die een gewone rijopleiding
volgen en zij die de rijopleiding in stappen
volgen. Het CBR merkt dat deze laatste groep
leerlingen veel beter presteert tijdens de
tussen-tijdse toets en het examen. Tijdens de
presentatie over de antislipcursus werd al
gauw duidelijk dat dit onderdeel eigenlijk
noodzakelijk is om veilig te kunnen autorijden.
Tijdens de antislip-cursus, die ruim twee uur
duurt, leer je hoe je een noodstop moet
maken, veilig uit de berm kunt sturen en een
plotseling remmende voor-ganger kunt ont-
wijken. De belangstellenden verlieten de
avond met een interessante aanbieding als ze
besluiten om bij Verkeersschool Bert Tamboer
hun rijopleiding te volgen.

Heb je de open avond gemist, maar wil je nog
voor de zomer je rijbewijs voor een nette prijs?
Neem dan contact via nummer 0515-232302
of e-mail info@berttamboer.nl 

Piaam - Kunstschilder Bauke Feenstra uit
Workum schildert en tekent al vanaf zijn
jeugd, maar heeft na het voortgezet onderwijs
een werktuigbouwkundige opleiding gevolgd.
Na deze opleiding is hij weer gaan schilderen
en kreeg verschillende opdrachten o.a. van
monumentenzorg voor het restaureren het
fraai beschilderde plafond van de kerk van
Oldeboorn. In 1967 vestigde hij zich  in het
monumentale voormalig stadsburgerweeshuis
van Workum. Hier heeft hij zijn atelier en ver-
koopt hij eigen werk zoals olieverfschilderijen,
aquarellen, artprints en reproducties. Ook heeft
hij een hele serie kunstkaarten van zeiljachten,
traditionele zeilschepen en Friese winter-
gezichten ontworpen en uitgegeven. 

Bauke Feenstra is vooral bekend om zijn zee-
gezichten en scheepsportretten, die veelal in

opdracht zijn vervaardigd, en was jarenlang in
het bezit van een Lemsteraak waarmee hij er
regelmatig op uit trok om inspiratie op te doen
en schetsen te maken die later in het atelier
gebruikt werden voor olieverven en aquarellen.
Daarnaast maakt hij graag verstilde vergezichten
en impressies van boeiende wolkenluchten,
verre horizonten en is hij gefascineerd door de
ruimtelijke en rustgevende werking van de
zee en watervlakten, vooral door het effect
van de steeds wisselende luchten op het water,
waarbij het onderwerp vooral een middel is
om bepaalde gevoelens en stemmingen weer te
geven. Hij exposeerde o.a. in Workum, Broek
in Waterland, Blaricum, Delfzijl, Noordwijk aan
Zee, Stavoren, Brest en Douarnenez (Frankrijk). 

Openingstijden zaterdag & zondag vanaf
11.00 uur, toegang gratis.

Expositie van Bauke Feenstra in Nynkepleats
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Burgerlijke stand 
februari  2007

Geboren 
Maud, dv Anne van der Veen 
& Alys Hoekstra te Arum;

Geertje Suzan, dv Hijlke T. Algra 
& Geertje A. Akkerman te Lollum; 

Joran, zv Bote F. de Boer 
& Aukje de Does te Schraard; 

Maroa Amy, dv Heronimus F.J. Akkerman 
& Thamar Toeter te Pingjum; 

Javier, zv Theo P. van Malsen 
& Monique Velting te Makkum; 

Thijs, zv Peter G. Bootsma 
& Francisca D. Koornstra te Makkum.

Overleden 
Siemen H. Siemens te Schraard, 83 jaar, 
ev Geertje E. Visser; 

Sjoerd Wielinga te Schettens, 66 jaar; 

Jeltje de Boer te Gaast, 58 jaar, 
ev Gerben Twijnstra; 

Yke Ypma te Exmorra, 86 jaar, 
ev Akke Kroontje;  

Maria Posthuma Smit te Witmarsum, 99 jaar; 

Geertje de Boer te Makkum, 69 jaar,
wv Feike Dijkstra.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kia Sorento 2.5 CRDI X-treme Automaat,zwart,airco-ecc,lm.velgen
Cruisecontr,leren bekleding,radio-cd/nav,trekh,21dkm 2005  € 29.750,-
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003 € 16.900,- 
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,-
Peugeot 307 SW 2.0Hdi,airco,r-cd,cruisecontr,100dkm  2003 € 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,-
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm 2003 € 13.250,-
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,-
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,-
Renault Clio 1.6-16v,zilver,airco,lm.velgen,r-cd   2001 € 6.950,-
Peugeot 306 Break 1.8-16v,groenmet,el.rmn,trekh,apk 1999 € 3.250,-

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
Opel astra 1.7 Dti
5drs,grijsmetallic
airco,radio-cd/mp3
el.rmn,cpv+afst.bed
cruisecontr,nw.st  
84dkm  bj 2004   
€ 14.800,-

Seat Leon 1.6i
Zilver,5drs,airco
Cpv+afst.bed,el.rmn
Radio-cd,trekhaak 
83 dkm  bj 2001   

€ 8900,-

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

Marathon365 
op 3, 4 en 5 mei in Friesland

Makkum - Richard Bottram, de 40 jarige
Udenaar, die een jaar lang iedere dag een
marathon loopt om geld in te zamelen voor
het kankerfonds en inloophuizen voor kanker-
patiënten, loopt weer. In december werd hij
van de weg gereden door een automobilist en
raakte hij door een noodsprong geblesseerd.
Met als gevolg een herstelperiode van enkele
weken. Na een eerste herstart volgde een
slijmbeursontsteking die hem weer twee
weken op rust zette. Maar nu gaat het weer
uitstekend met hem en loopt hij weer zijn
volledige marathonafstand per dag.

Momenteel loopt Richard in Oostenrijk en op
24 april zal hij een tussenronde maken in
Nederland. 3, 4 en 5 mei is Friesland aan de
beurt voor zijn marathons. De finish van zijn
project is eind juli. Op 3 mei komt hij aan in
Makkum, op 4 mei staat de marathon Bolsward
Leeuwarden op het programma. 5 mei is de
marathon Leeuwarden Dokkum aan de beurt,
deze wordt begeleid door Loopgroep Hugo
Veenker.  Enkele leden van de lange afstands-
lopers Bolsward zijn intussen bezig om één
en ander in goede banen te leiden voor 4 mei.
Zo kan men via de site www.labbolsward.nl
meer informatie krijgen over de mogelijkheden
om mee te lopen met Richard. Burgemeester
van Bolsward mevrouw Vroegindeweij zal
op 4 mei in Bolsward het startschot geven.
De burgemeester zal de eerste km van Richard
meefietsen, ook 10 andere lopers hebben
inmiddels aangegeven mee te zullen lopen. In
ieder geval 3 van hen gaan de hele marathon
afstand met Richard mee. Maar de meerderheid
loopt tot Sneek mee. Hier staan dan de leden
van AV Horror te wachten om aan te sluiten.
Iedereen die dat wil, kan dus meelopen. Ook mag
men op de fiets aansluiten. Organisatorisch is
het verstandig om zich via de site van het
LAB aan te melden. Omdat Richard voor het
goede doel loopt, is het logisch dat deelname
niet gratis is. Gekozen is om voor iedere mee-
gelopen kilometer een euro te betalen. Maar
mooier is het om dat bedrag via familie,
vrienden en kennissen te verhogen.   

Meer informatie over Richard zijn project
vind u op www.marathon365.nl 

* Richard Bottram  
Foto GPD/Peter van Huijkelom
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Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492
kbhmakkum”planet.nl

BBOOEEKKEENNWWEEEEKK 
22000077 

14-224 MMAART

Uw adres voor:
Boeken

Tijdschriften
Kantoorartikelen

Fotoservice
Uw foto direct klaar

met de fotokiosk

Geen idee wat u iemand moet schenken?
Sinds kort bij CC-Catering “Cateringcadeaubonnen”

Een cateringcadeaubon is al te bestellen vanaf € 25.00
In te leveren voor b.v. een feestelijk opgemaakte salade of een hapjesschotel.

Bekijk onze website en laat u verrassen 
door de verschillende keuze mogelijkheden.  

CC-Catering
Uw partner voor het verzorgen van een catering op maat.
Wij verzorgen maaltijden vanaf 6 personen.
We verzorgen ook “maaltijdenservice” voor bedrijven en particulieren op contractbasis
en nemen graag de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek met u door.

Onze cadeaubonnen ook in Makkum te verkrijgen bij: Bakkerij Kluft, Zilt

www.uwsmaak.nl - Dorpsweg 4, 8755 JH  Idsegahuizum - Tel. 0515- 233370 - Fax.0515- 233064

CC-Catering Originele Cadeaubon

Roeiteam de Brûzer
gaat ervoor!
Makkum - Binnen enkele dagen zal de Brûzer
weer trainen op en rond het IJsselmeer. We
zijn erg gedreven om het komende seizoen
een goede prestatie neer te zetten. Vorig jaar
een tweede plaats in de hoofdklasse A en
natuurlijk een tweede plek in het algemeen
klassement Nederlands kampioenschap! Dit
jaar zullen we alles inzetten om hopelijk nog
beter dan vorig jaar te eindigen. Afgelopen
winter is de sloep schoon gemaakt, alles weer
geverfd en stevig vastgezet, en weer opgepoetst.
We zijn voorzien van nieuw tenue en staan te
springen om weer los te gaan.

Op 14 april zal de eerste wedstrijd plaatsvinden:
de grachtenrace in Utrecht! Daar zullen de
krachten gemeten worden met zo’n 25 andere
sloepen. Hierna volgt de tien mijl van
IJmuiden, de eerste voor het Nederlands
Kampioenschap genomineerde wedstrijd. Het
is de bedoeling dat we het komende seizoen gaan
deelnemen aan maar liefst twaalf wedstrijden.

Dit jaar bestaat de vrouwenroeiploeg van
Watersport Vereniging Witmarsum 12,5 jaar
en ook dit willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Behalve zo optimaal mogelijk
presteren willen we dit jaar feestelijk afsluiten,
hier komen we aan het einde seizoen vanzelf-
sprekend op terug!

Dankzij onze sponsors en trouwe supporters
kunnen we er  dit seizoen  weer tegenaan!
Scheepsbouw de Vries Feadship, 
Bloemsma Aluminiumbouw, 
Krikke Sloepverhuur,  
Technisch bureau Miedema, 
Kuperus Watersport Workum, 
Bleeker Bouw Bolsward, 
Decorboo reclame Koudum, 
Hood Kleding, 
Offenga Polyester Franeker, 
Sail today Workum 

Heel erg bedankt voor trouwe sponsoring!
En natuurlijk dank aan alle mensen die ons
geholpen hebben en nog steeds helpen met het
ter beschikking stellen van ligplaats, klussen
aan en voor de sloep, traileren en het samen
met ons feestjes vieren! We laten snel weer
van ons horen!

Gevraagd:
Medewerkster voor schoonmaak 

zeilboten, liefst met ervaring. 
Voor de maandag,vrijdag 

en evt.donderdag. 

Bel met Poule Yachting 
te Workum: 06-53310637
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 17 maart     

senioren
Makkum 1 - NOK 1 14.30 uur
Makkum 2  - Workum 3 12.30 uur
Hielpen 2   - Makkum 3 14.30 uur

junioren
Steenw. A1 - Makkum A1  14.00 uur
CVVO B1    - Makkum B1  12.00 uur
Makkum C1  - Renado/VVI C1 12.00 uur
CVO MC1    - Makkum MC1 11.30 uur

pupillen
Makkum D1    - St. Annapar. D1 10.30 uur
Makkum D2 - Harlingen D2  9.00 uur
Makkum E1    - WZS E1       10.00 uur
Makkum E2   - De Walde E1  11.00 uur
NOK E2         - Makkum E3   9.00 uur
WWS F1     - Makkum F1   10.00 uur
IJVC F2       - Makkum F2     9.00 uur 
Makkum F3  - Franeker SC F6  10.00 uur
St. Jacob. F2   - Makkum F4     9.00 uur
Makkum F5 - Tzum F2      11.00 uur

KNVB-competitie
dinsdag 20 maart
20.00 uur H Ny Engwier 1 - MKV ‘29 3

NeVoBo-competitie
vrijdag 16 maart
20.15 uur D 3A Set Up 3 - NOK 2
21.25 uur D 4A Hanzest. 4 - SVW 4
20.15 uur D 3A Hanzest. 2 - MazdaBob 1
21.25 uur D 3B Hanzest. 3 - Delphion/DBS 6
20.15 uur D 3B Set Up 2 - VLO 2
21.25 uur H 2  Makkum 1 - COVOS 3

Sporthal

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 25 februari was er succes
voor Pieternel Heeres in Hippolytushoef. Ze
startte met Faiza in de klasse Z-1. Er konden
twee proeven worden gereden. Ze wist beide
keren de 1e prijs te winnen.

Zondag 5 maart was er in Cornwerd een dressuur
wedstrijd voor paarden in de klassen B en M.
Alice v.d. Brug zette een mooi resultaat neer
in de klasse B. Met Livius scoorde ze 190
punten wat haar de 3e prijs opleverde.

Deze zelfde dag ging Marijke Bonthuis naar
de springwedstrijd in Sneek. Met Universe nam
ze deel in de klasse B. Een keurige foutloze
ronde leverde haar de 1e prijs op.
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KAATSVERENIGING MAKKUM 
UITNODIGING

Maart 2007, Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 23 MAART 2007
in Café-Rest. “De Zwaan“ te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2.  Notulen van de Najaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4.  Jaarverslag 2006.
5.  Financieel verslag 2006.
6.  Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
7. Begroting 2007.
8.  Wedstrijdcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
9. Bestuursverkiezing: 

Warren v.d. Veen (VZ) (herkiesbaar), Jan. v. Hyum (PM) (aftredend),
voor deze functie heeft zich beschikbaar gesteld Marga Brandsma.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering 
melden bij het bestuur. 

10. Vaststellen wedstrijdprogramma 2007 en bekendmaking parturen.
11. “Club van 25“: Financiële informatie en voorstellen.
12. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
13. Keurmeesters NK’s.
14. Voorstel vanuit het bestuur: Verbouw kantine.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

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

Wist u dat...
* donderdag 29 maart a.s. om 20.00 uur CT de Prins

de Jaarvergadering van het Plaatselijk Belang 
Makkum plaats zal vinden met medewerking 
van dhr. O. Gielstra van Stichting Ald Makkum 

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

* vanaf 10 maart u elke zaterdagochtend tussen
09.00 en 12.00 uur rommel marktspullen kunt  
brengen naar het kerkelijk centrum “Het Anker”

* wanneer u niet in staat bent uw spullen zelf te 
brengen u contact kunt opnemen met Cor Smit,
tel. 0515-232743

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

* Speel-O-Theek Makkum in de week van 
19 t/m 24 maart weer bij u langs komt met 
die overheerlijke paaseitjes

* de opbrengst van deze actie benut wordt om 
nieuw speelgoed aan te schaffen 

* ideeën voor nieuw aan te schaffen speelgoed 
nog steeds welkom is 

* de ideeënbus in de speel-o-theek staat

Geul nabij Makkum
weer op diepte
Makkum - Deze en volgende week zal in de geul
tussen Makkum en Kornwerderzand gebaggerd
worden. De geul heeft vooral aan het eind van
de pieren een vervelende ondiepte en de geul
wordt steeds smaller. Dit is voor de watersport
en de bedrijven die jachten bouwen en verhuren
een ernstig obstakel. Vooral de jachten die van
een naar Jachtwerf de Vries varen gevaarlijk.
Het watersport seizoen staat weer voor de deur
en B&W besloten dat op korte termijn  iets moet
gebeuren. Het zand wat bij het baggeren vrij
komt wordt gebruikt voor het weer netjes maken
van het strand en het egaliseren van het
Surfstrand nabij Kornwerderzand. Er zal ongever
7000m3 zand van de ondiepten gehaald worden
en dat is aanmerkelijk minder dan de 35000 m3
die het eigenlijk zou moeten zijn. De totale
kosten van deze baggerklus zijn € 84.000,- ex.
BTW. Het zand zal nabij het gebouw van de
surfvereniging aan land gebracht worden. Eind
oktober 2006 is er een onderzoek geweest naar
de kwaliteit van de waterbodem in het
Makkumerdiep en de insteekhavens. Het gebied
is in 29 vakken verdeeld en er zijn in totaal 299
bodem monsters genomen. Hiervan zijn 46
mengmonsters gemaakt en deze zijn opgestuurd
voor laboratorium onderzoek. Zo kan een duidelijk
beeld gegeven worden van de eventuele vervuiling.
In de toekomst zal ook het Makkumerdiep en de
havens die hieraan liggen eens gebaggerd moeten
worden. Hiervoor is wel een grote pot met geld
nodig en deze is op dit moment niet beschikbaar.
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP
Hardhouten achterdeur met glas en hang en sluitwerk
h. 2111/2 br. 92cm € 60.-, tel. 0515-231888

Dia opbergdozen (2 rekken met 100 raampjes) 
€ 1.- per stuk, tel. 0515-231940

Alpen Kreutzer vouwwagen € 50.-, tel. 0517-579922

Leren fauteuil donker bruin; Elektrische figuurzaag
(nieuw); Kinderfietsje; Plastic zandbak, 
tel. 0515-232927 of 06-15020753 

Boekenkast 180 cm h, 60 cm br. 25 cm d., lichtgrenen
geplastificeerd € 15.-; Hanglamp koper met roomglas
€ 10.-; Box, mooi, sterk, stevig en goed donkergroen
en spijlen blank hout, met lade eronder en boxkleed.
Vrij nieuw allemaal € 45.-, tel. 06-36175115

Allerlei dingen: briefjes, tasjes en stikkers. Als je
interesse hebt bel dan naar 0515-579275 na 16.00 uur
of mail naar sabrinawestra@hotmail.com t.e.a.b. 

Zonnehemel; Kinderfietsje v.a. 4 jaar; Autoped/
rood; Kinderwagen; Ledikantje; Wipstoeltje,
tel. 0515-579275 na 18.00 uur 

Caravan Merk Knaus diepe comfort 400, ± 30 jaar,
i.z.g.st. Alle controles gehad, afgelopen zomer nog
mee naar Zuid Duitsland geweest, incl. luifel, voor-
tent en grondmat. Vr.pr. € 400.-, tel. 0517-642106

Centrifuge AEG 10 liter z.g.a.n., tel. 0515-573000

Bosch cirkelzaag met 2 zaagbladen € 30.-; Originele
regenton 80 liter met deksel en kraan € 20.-, 
tel. 0515-231888

Glazen tochtdeur thermopane, links- en rechts-
draaiend + bevestigings materiaal. Past op ieder
binnenkozijn € 50.-, tel. 0515-231940

Schoonmaakster voor zeil charterschip, 
tel. 06-10954081

Lundia boekenplanken van 80 cm breed en 30 cm
diep, kleur licht grenen, tel. 0515-232927 
of 06-15020753

TE KKOOP

De Kamp 2
MAKKUM

Keurige, vrijstaande
woning. 

Een bezichtiging 
meer dan waard.

Vraagprijs:
€€ 339.000,00 k.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!!!
www.makkumerbelboei.nl

GEVRAAGD



3 m2 dakshingles, zwart, voor een tuinhok of
afdakje, tel. 0515-232066

Schotelantenne compleet, ongebruikt, 
tel. 0515-232133

Man voor schilderwerk binnen en buiten, 
tel. 06-27153779 

Voor schilder- en tuinwerk, tel. 06-24702059

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

Ik ben nog steeds op zoek naar degene die mijn fiets
zo keurig heeft thuisbezorgd na mijn onfortuinlijke
val op dinsdagmorgen 6 februari (rond 7.15 uur).
Graag wil ik hem of haar hiervoor persoonlijk
bedanken! Jan Volbeda, De Jister 3, tel. 0515-231695

Kadobon van Ruitershop “De Passage”, 
tel. 0515-231300

Oorbel ronde koperen ring bewerkt met 5 kettinkjes
+ 6 zwarte kralen + 4 grijze hangertjes,
tel. 0515-231940
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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

GRATIS AF TE HALEN

AANGEBODEN 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

GEZOCHT

GEVONDEN


