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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Jeugd EHBO-A
leerlingen J.C.P.
Salverdaschool
Wons

4 9 9
Een nieuwe
multifunctionele
bus voor
Taxicentrale 
van der Bles

Geslaagde cursus
haarstylen door
Kapsalon Nynke 

Uw huis op funda?

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, tot vrijdagavond 20.00 uur. 
Tijdelijk inleveren bij Truus Rienstra,

Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. Telefoon
0515-231648 / fax. 0515-233545 of e-mail:
rienstra@makkum.nl

Makkumer Belboei

Makkum - Het strand van Makkum ziet er
weer goed uit. De zandzuigers hebben uit de
geul nabij Makkum 7000 m3 zand gehaald en
dit is allemaal door speciale auto’s naar het
strand gereden en daar keurig gevlakt. Binnen
een week was deze klus geklaard. Het strand

is er klaar voor en de eerste bezoekers kunnen
met de Paasdagen en misschien al eerder van
het fraaie uitzicht en een mooie stranddag
genieten. Natuurlijk is het ook prachtig om bij
slecht weer met bijvoorbeeld harde wind een
wandeling over het strand en boulevard te maken.
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Info Familieberichten

Kinderen van één Vader zijn we allemaal.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat, gesterkt
door het Sacrament der Zieken, vredig van ons is
heengegaan onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Aaltje Gerbrig Adema-de Boer
In de leeftijd van 79 jaar.

Sinds 7 september 1996 weduwe van Siebe Adema

Theo en Rennie
Wibo 
Marrit
Esther en Oege

Wabe Sjoerd en Jitske
Simon en Ria

Ilona, Wendy
Jeroen Jarich en Jiska
Mirjam en Wieger

Thilda en Sajith
Judith, Ryan

Sneek, 16 maart 2007

De Gezongen Uitvaart en de begrafenis hebben
vandaag, woensdag 21 maart plaatsgevonden te
Makkum.

Onze dank gaat uit naar het personeel en de
vrijwilligers van zorgcentrum ’Avondrust’ en
afdeling AB2 van het ’Antonius Ziekenhuis’te Sneek
voor de liefdevolle verzorging. 

Correspondentieadres:
Thilda Adema
Kerkstraat 19, 8754 CP Makkum

Met veel verdriet nemen wij afscheid van onze
lieve beppe en oerbeppe.

Hoi beppe
Simon en Ria

Ilona en Wendy
Wibo 
Jeroen en Jiska
Marrit
Mirjam en Wieger
Esther en Oege
Judith
Ryan

Op 7 maart overleed onze altijd blijde, opgewekte
buurvrouw

Postma-Walthuis
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Fam. Hemstra Fam. Adema
Fam. Rinia Dhr. Tuinier
Fam. Cuperus Fam. Hoekstra
Fam. Dijkstra Fam. Kampen
Fam. Jongman Dhr. Grasman
Dhr. H. de Vries Dhr. A. Pietersma

Uit onze familiekring werd weggenomen onze
lieve schoonzuster en tante

Grietje Alkema-Hellingwerf
in de leeftijd van 81 jaar,

weduwe van Feije Alkema

Makkum: Tj. Alkema-Adema
Bolsward: M. Alkema-Faber

Katwijk a/d Rijn: H. Alkema
A.A. Alkema-van der Laan

Makkum: R. Alkema
G. Alkema-Jeneme

neven en nichten

in liefdevolle herinnering:
G. Alkema
J. Alkema
H. Wijma
G. Wijma-Alkema
W. Schotanus
A. Schotanus-Alkema

Wormerveer, 11 maart 2007 

De vele attenties bloemen en kaarten, 
waren overweldigend.

Ja 55 jaar is dan ook een hele tijd.

Allemaal hartelijk bedankt, 
dat willen we nog even kwijt.

Willem en Jettie de Zee

Makkum, maart 2007

Kerkdiensten
zondag 25 maart

Van Doniakerk  
9.30 uur ds. J. van Olffen                  

R.K. Kerk 
9.30 uur pastor G. Kamsma

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. M.L.de Jong (fries), dienst te Workum 
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 D. de Groot, Stienikkers 2, Workum.
tel. 0515-542323                             

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

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

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
bloemen, kaarten en cadeaubonnen die wij
kregen bij ons 50 jarig huwelijk.

Het was geweldig, nogmaals heel veel dank.

Herman en Zus Lenters

Makkum, maart 2007

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze medebewoner mevr.

A. Adema-de Boer
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte

Bewoners en medewerkers van
Zorggroep Tellens
Locatie woonzorgcentrum Avondrust

Makkum,  16 maart 2007

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Alie Adema - de Boer
moeder van onze M.B.medewerker Theo.
Wij wensen Theo en zijn familie veel sterkte toe.

Werkgroep Makkumer Belboei
Redactie en administratie
Printwurk Iris

Makkum, 16 maart 2007
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 22/3 t.e.m. wo. 28/3

Maaslander Jong Belegen, 500 gram.................................4.49
Schouderham, 125 gram........................nu 5 zegels extra
Broccoli, 500 gram............................................voor 89 cent
Rivella, Pepsi of 7-Up, 1 literfles.....................nu 3 voor 1.98
Wasa Knäckebröd Goudbruin, 245 gram...van 1.19 voor 0.89
San Francisco Naturel, 230 gram...................van 1.39 nu 0.99

Droste Pastilles Chocolaatjes, 

koker à 100 gram............................................van 1.55 nu 0.79

Cotês d’or Chocotoff, 225 gram........................................1.29

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 22 MAART
T/M ZATERDAG 24 MAART

diverse soorten V.SCHNITZELS

4 HALEN / 3 BETALEN

GEMARINEERDE PROCUREUR

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 22 MAART
T/M WOENSDAG 28 MAART

KATENSPEK

100 gram €€ 1.05

GEBRADEN KIPFILET

100 gram €€ 1.69

KIP-KERRY SALADE

100 gram €€ 1.20

Agenda
woensdag 21 maart
Makkum - Ons Gebouw 14.00 uur 
KBO Wûnseradiel (ook voor PCOB en ANBO).
Piet Heemskerk vertegenwqoordiger van de Raad van
Kerken in Friesland, houdt lezing over “De Islam,
wat is dat voor geloof

donderdag 22 maart
Makkum - Sporthal 20.00 uur 
Jaarvergadering D.E.S.

vrijdag 23 maart 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30 uur 
soos in het restaurant

Makkum - Café-Restaurant “De Zwaan” 20.00 uur
Jaarvergadering Kaatsvereniging Makkum

Makkum - De Zwaan v.a. 20.00 uur 
Amerikaans biljarten met veel mooie prijzen

Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 24 maart
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur 
Gezinsbingo Buurtver. Terra Nova 
voor leden en niet leden

Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk Country avond

maandag 26 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur 
zal Henri Spruyt een film vertonen “Jaar van de
waard” in het kader van 75 jarig bestaan
Afsluitdijk, entree € 2.- incl. twee consumpties.
Voor meer info Mevr. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

woensdag 28 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.10 uur
optreden van zanggroep “Samar” in het restaurant,
entree € 2.- incl. twee consumpties, voor meer info
zie 26 maart.

Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur 
ledenvergadering begrafenisvereniging Makkum e.o.

donderdag 29 maart
Makkum - Café-Restaurant De Prins 20.00 uur
Jaarvergadering Plaatselijk Belang

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

Assen 20 maart 2007 - HBO Psychosociaal Werk/
Therapie. Colinda van der Kooij te Makkum
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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

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Jeugd EHBO-A leerlingen J.C.P. Salverdaschool Wons

* Achter v.l.n.r. Melchior Post, mevr. A. Gietema, Atsje Elgersma, dhr. S. van den Berg en
Thomaske Reitsma. Voor v.l.n.r. Renske Wijma, Eline   de Boer, Daphne Cuperus, Johan Tilstra,
Pieter Politiek, René Boschma en Yde Stegenga.

Wons - Onder de bezielende leiding van de
heer Sies van den Berg hebben de leerlingen van
de groepen 7 en 8 zich de afgelopen maanden
verdiept in de grondbeginselen van de Jeugd
EHBO. Maandagmiddag 12 maart mochten ze
mevrouw A. Gietema en de heer Van den Berg

laten zien wat ze allemaal hadden geleerd. Er
moesten tijdens het examen bijvoorbeeld vingers
worden verbonden en er werden slachtoffers in
de stabiele zijligging gelegd. Van de tien leerlingen
kregen er negen het diploma Jeugd EHBO-A.
Aan één leerling werd een getuigschrift uitgereikt.

Bolsward - Op dinsdag 3 en woensdag 4 april
aanstaande wordt een niet meer weg te denken
Bolswarder traditie voortgezet. Dan zal de
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach,
61e jaargang, weer klinken in de Martinikerk
in Bolsward, de kerk met haar fantastische
akoestiek en waar het elk jaar weer een
“feest” is om deze prachtige compositie te
beluisteren en uit te voeren). De uitvoering in
Bolsward is ondertussen zo bekend en trekt
zo veel belangstellenden dat de Oratorium-
vereniging Bolsward enkele jaren geleden er
toe is overgegaan om het werk op twee
achtereenvolgende dagen uit te voeren. Het is
niet alleen het koor dat elk jaar weer voor twee
uitverkochte avonden zorgt. Ook de Martinikerk
zelf, het orkest, de solisten en het kinderkoor
dragen ertoe bij dat steeds meer mensen in de
ban van de Bolswarder Matthäus Passion komen.
En zet dan nog eens een dirigent als Pauli Yap
voor het geheel, dan is succes verzekerd.

De Oratoriumvereniging Bolsward heeft ook dit
jaar weer het Ensemble Conservatoire (onder
leiding van Rob Engels) kunnen contracteren,
het orkest dat al vier jaar de begeleiding verzorgt.
Daarnaast het Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor
uit Leeuwarden (onder leiding van Hendrikje
van den Berg), ook al voor de vierde keer.
Solisten zijn: Ellen Schuring (sopraan),
Marianne Selleger (alt), Otto Bouwknegt (tenor,
evangelist), Henk Gunneman (tenor, aria’s),
Henk van Heijnsbergen (bas, Christuspartij),
Jelle Draijer (bas, aria’s). Het continuo-orgel
wordt bespeeld door Marion Boshuizen.
Maaike Boekholt neemt de viola da gamba
voor haar rekening. 

Kortom, op 3 en 4 april staan er 160 zeer
enthousiaste mensen op het podium om alle
toehoorders een onvergetelijke avond te bezorgen.
Beide avonden beginnen om 19.00 uur.  
De deuren gaan om 18.00 uur open.

Matthäus Passion in Bolsward

Makkum - Op 30 maart bent u tussen 14.00 -
18.00 uur van harte welkom om de paasmarkt
in Avondrust te bezoeken. In het restaurant
aldaar zullen verschillende leuke stands staan,
met o.a. paasstukjes, lekkernijen tot creatieve
producten. Om 15.00, 16.00 en om 17.00 uur
zullen we een aantal ronden met het draaiend
rad spelen, waarbij mooie prijzen zijn te winnen,

beschikbaar gesteld door de Makkumer
middenstand. Tevens zal er een paashaas rond-
lopen. De paasmarkt is voor jong en oud dus
neemt u de kinderen gerust mee, voor hen zijn er
tevens leuke kleurplaten beschikbaar en er is een
grabbelton! Komt u gerust een kijkje nemen.  

De  organisatie.

Paasmarkt Zorgcentrum Avondrust 



Oppenhuizen - “Maar liefst 60% van de reizigers
wordt ziek in het buitenland”, zegt Oepke
Haagsma. Haagsma, die jarenlange ervaring
heeft als huis-, keuringsarts en reizigers-
geneeskundige, is directeur van MediSecure
Friesland. In dit onlangs gestarte  en officieel
erkende centrum te Oppenhuizen kunt u terecht
voor reizigersvaccinaties en medische keuringen. 

Volgens de heer Haagsma is het vaak onthutsend
om te zien hoe slecht mensen zich voorbereiden
op een verre reis. “De noodzaak ervan wordt
simpelweg onderschat”, zegt hij. Ziektes als
Buiktyphus en hepatitis A worden vaak ver-
oorzaakt door het eten van voedsel dat niet vers
is en het drinken van kraanwater. Besmetting
met ziektes als deze komt niet alleen voor in

onbekende landen. Ook bijvoorbeeld Turkije is
een populaire bestemming waarvoor Hepatitis A
en DTP vaccinatie noodzakelijk is. 

Aanleiding voor het starten van MediSecure
Friesland was de toenemende vraag naar
medische keuringen door particulieren,
gemeenten en vervoersbedrijven. Daarnaast is
er volgens de heer Haagsma onvrede over de
lange wachttijden en beperkte openingstijden
van bestaande vaccinatiecentra. “Bij ons staat
de klant centraal” aldus de heer Haagsma.
Veel mensen werken overdag of zijn als
chauffeur door de week niet thuis. Daarom
kunnen klanten ook ‘s avonds en in het weekend
bij ons terecht. Steeds meer mensen boeken
een last-minute of moeten met spoed op
zakenreis. Dan geeft MediSecure Friesland
gerichte medische informatie over de bestemming
en kunnen wij binnen 24 uur de vaccinatie
verzorgen.” De kosten van de vaccinaties worden
in de regel door de Zorgverzekeraars vergoed. 

Dus droomt u in deze kille, natte dagen van
een ticket boeken naar een exotische vakantie-
bestemming en lekker weg uit de dagelijkse
sleur? Wie wel eens een verre reis gemaakt heeft,
weet dat vaccineren tot de voorbereidingen
behoort. En niet voor niets. 
Meer weten of een afspraak maken?
www.medisecure.nl  tel. 0515 - 558737
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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

Lekkere sperziebonen
1 pond 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

Restaurant de Nynke Pleats in Piaam
zoekt per direct 

AFWASHULPEN

* Leeftijd niet belangrijk
* Aantal uren en werktijden in overleg

Heb je interesse, 
neem dan metéén contact met ons op!!

Restaurant de Nynke Pleats
Buren 25

8756 JP  PIAAM
Telefoonnr.: 0515 - 231707 www.nieuwbouwinmakkum.nl

www
.

makkumerbelboei
.

nl

Nieuw vaccinatiecentrum in Friesland

Makkum - In 1995 bij het 25 jarig bestaan
van de Watersport Vereniging Makkum is een
shanty koor opgericht. Zo nu en dan wordt er
nog eens opgetreden. Dit keer waren de Shanty
zangers in het verzorgingshuis Avondrust. 18
watersporters waren van de partij en zeker

voor de bewoners van Avondrust is het leuk
dat er liedjes gespeeld en gezongen worden
die ze nog van vroeger kennen. Wie kent niet
het liedje: ”Daar was laatst een meisje loos”
of de ”klok van Arnemuiden”. Het werd een
gezellige avond. 

Shanty zangers in het verzorgingshuis Avondrust
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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 verkocht! 
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,-
VW Golf 1.9 Diesel,3drs,zwartmet,stuurbekr,apk       1995 € 1.450,-
Nissan Micra 1.0,grijsmet,3drs,nwe apk,110dkm      1995 € 1.350,-

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
Peugeot 307SW 2.0Hdi
Zilvermetallic,airco
Cruisecontr,radio-cd
El.ramen/spiegels
Cpv+afst.bediening
101 dkm  bj 2003   
€ 13.900,-

Citroen Picasso
1.8-16v,difference
grijsmett,airco-ecc
radio-cd,cruisecontr
cpv+afst.bed,1e eig 
84 dkm  bj 2003     
€ 13.250,-

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 

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Modeporselein door
Alexander Slobbe  
Makkum - 25 maart start in de kunstnijverheids-
winkel van Koninklijke Tichelaar Makkum
een tentoonstelling, waarin de resultaten van de
succesvolle samenwerking met modeontwerper
Alexander Slobbe wordt getoond. In het najaar
van 2006 werden de parels van Makkum voor
het eerst gepresenteerd. Deze parels zijn in
verschillende vormen en afmetingen fraai
beschilderd en geglazuurd te koop. Vanaf 25
maart zijn de parels niet alleen als compleet
collier te koop, maar ook kan de drager zelf
een eigen unieke parelketting samenstellen,
allerlei verschillende samenstellingen zoals
bijvoorbeeld in een schakelarmband of oorbellen
worden getoond. Het modeporselein wordt
geëxposeerd samen met een deel van de
“Archive”collectie van Alexander Slobbe.
Deze collectie vormt de ruggengraat van zijn
kledinglijn Orson +Bodil. Ongeveer anderhalf
jaar geleden besloten van Slobbe en Tichelaar
gestalte te geven aan een gedeelde ambitie. Het
versterken van de nog aanwezige ambachtelijke
kwaliteiten in Nederland door middel van
innovatief ontwerp. Het is heel bijzonder en
zeker de moeite van het bekijken waard.

Spreekuur ouderen
adviseur Wûnseradiel
Witmarsum - Waarvoor kunt u bij de ouderen-
adviseur terecht? Voor al u vragen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. Zij verstrekt
informatie en advies over allerlei voorzieningen
en diensten, die het zelfstandig wonen onder-
steunen. Zo kunt u hulp krijgen bij het invullen
van formulieren en aanvragen vanvoorzieningen,
ondersteuning bij het maken van de juiste
keuzes en het krijgen van de juiste hulp. Ook
bemiddeling tussen u en organisaties en
instellingen is mogelijk. 

Ieder dinsdag van 9.00-13.00 uur is er spreekuur
op het telefoonnummer 0517-533336. Tevens is
er inloop spreekuur op het adres Arumerweg 53
Witmarsum (dit is het gemeentehuis).

De ouderenadviseur is gratis en kan indien
noodzakelijk op afspraak thuis een bezoek
komen berengen.
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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

Band Brennivin stopt,
zanger gezocht
Makkum - Nadat zanger/pianist Sander Metz bij
het laatste optreden zijn afscheid aankondigde
zijn de overige leden al weer druk bezig met
het bedenken van nieuw materiaal. Er werd
een nieuwe gitarist aangetrokken om de piano
te doen vergeten. Joost Grommel heeft de band
versterkt. Nu zijn de heren dringend op zoek
naar een nieuwe zanger, dus denk je dat je de
nieuwe zanger van de band kunt worden stuur
dan een mail naar: peterfornirvana@hotmail.com

Zangdienst
Makkum - Op zondagavond is er weer een
zangdienst in de Baptistenkerk. Als muzikaal
gedeelte zijn er de vriendinnen, Antsje en
Richtsje uit Nijemidrum. Zij zingen 2 stemmig
en begeleiden zichzelf op de gitaar, veel van
hun liederen worden door hen zelf gemaakt.
Ze treden op in verschillende kerken en zijn
voor veel mensen geen onbekenden meer.

Het onderwerp voor deze avond is: “Pas op,
zeer gevaarlijk monster”. br. A. v.d. Plaats uit
Workum spreekt hierover. De samenzang is
o.l.v. br. A. Couperus en er wordt gezonden
uit Opwekking en de bundel van Joh. de Heer.
Heeft u een lied wat u graag wil laten zingen,
geef het gerust op. Wij hopen dat het een fijne
gezegende zangavond mag worden, graag tot
ziens om 19.30 uur

Zangcommissie Baptisten Gemeente
Workum/Makkum.

Dubbelconcert in PKN kerk

Wons - Morgenavond donderdag 22 maart
wordt een dubbelconcert gegeven om 20.00 uur
in de PKN kerk te Wons. Deze avond zullen
“It Woldinghekoor” o.l.v. Marco Rypma en het
muziekkorps Hosannah o.l.v. Durk Lautenbach
u meenemen  naar diverse muziekstijlen. Het
Woldinghe koor situeert zijn optreden in de
fictieve kunsthal van Wons.Muziek wordt
gecombineerd met schilderkunst en gedichten.
Hosannah  speelt onder andere werken van
Philip Sparke en Jan van der Roost. Dezen
worden binnenkort op het  Fries Fanfare festival
gespeeld. Ineke Dijkstra (zang) en Sander Metz
(keyboard) werken mee in Walt Dysney pictures
en pirates of the Caribean.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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RRuuuurrdd MMeennaaggee
Arumerweg 13

8745 AA Witmarsum
tel. 0517-531768
fax. 0517-532527

Nieuwe modellen 2007

* Motormaaiers
* Electromaaiers
* Zitmaaiers

Merken: Wolf
Castelgarden 
Honda motoren

Reparatie en 
onderhoudsbeurten

Vereniging

PPlaatselijk laatselijk BBelang elang MMakkumakkum

Jaarvergadering

Vereniging 
Plaatselijk Belang Makkum

M.m.v. Stichting “Ald Makkum”

Donderdag 29 maart a.s.
Café-Restaurant “De Prins”

Aanvang  20.00 uur

Zangdienst
Zondagavond 25 maart a.s.

om 19.30 uur in de Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker br. A. v.d. Plaats
Thema: “Pas op, zeer gevaarlijk monster”

m.m.v. duo Antsje en Richtsje Nijemirdum.

Hartelijk welkom namens de
Baptistengemeenten

Workum/Makkum.
www.nieuwbouwinmakkum.nl

Een nieuwe multifunctionele bus voor
Taxicentrale van der Bles

Makkum - Uit de markt bleek dat er behoefte
bestond voor het vervoer van kleine groepen
in combinatie met rolstoelen. Taxicentrale van
der Bles is daarom sinds kort de trotse eigenaar
van een 19-persoonsbus. Deze bus is geschikt
voor het vervoeren van 1 of meerdere rolstoelen
in combinatie met max. 15 personen. Ideaal dus,

als u bijvoorbeeld met een kleine groep er op uit
wilt en er 1 of meer personen bij zijn die rolstoel-
gebonden zijn. Voor ideeën kunt u zich door
één van onze medewerkers laten adviseren. Belt
u eens voor een vrijblijvend advies/offerte met
Taxicentrale van der Bles, 0515-232222 of kijkt
u eens op onze website www.taxivanderbles.nl

Geslaagde cursus haarstylen door Kapsalon Nynke 

Makkum - Iedere man of vrouw gaat naar de
kapper omdat ze er goed uit willen zien en een
verzorgd kapsel kan daar aan mee werken.
Kapsalon Nynke had daarom een avond georga-
niseerd waarbij een ieder die daar aanwezig
was kon leren hoe gemakkelijk het is om je
haar goed in model te krijgen. Ze liet de
dames die in grote getale aanwezig waren
zien, dat er veel foefjes zijn en dat een goede
verzorging erg belangrijk is. De een heeft slap
en dun haar en een ander heeft een hoofd vol
krullen. Het is dus logisch dat deze verschillende
haar soorten ook verschillende verzorgings-
producten nodig hebben. Tevens werd door twee

schoonheids specialistes de mogelijkheid geboden
om mooi opgemaakt naar huis terug te keren.
Op de foto is te zien dat Judith Doodeman uit
Hoorn Gerry van der Meer opmaakt. De producten
voor het haar waren van Indola en de make up
was van Make Up Studio. Geheel nieuw, althans
voor de aanwezigen, was de airtanning. Een grote
spuitbus met daarop een soort vernevelaar gaf
de dames een prachtige doorschijnend bruine
huid. Volgens de dames die het konden weten
bleef dit ongeveer een week zitten en daarna
is het eraf gewassen. Erg leuk voor vrouwen
die niet snel bruin worden en toch wel eens
een kleurtje willen hebben.
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NU OOOK HHUISGEMAAKTE BBELEGDE BBROODJES! 
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bolsward - Amusementsorkest Andante trad
in Makkum op in de Doopsgezinde Kerk op
21 januari 2007. Dit concert werd georgani-
seerd door het Nutsdepartement. Een prachtig
concert, mede dankzij de goede acoustiek van
de kerk en de prachtige stem van de zangeres
Froukje Bosma. Voor al degenen die toen niet
in de gelegenheid waren dit muziekgebeuren
bij te wonen, is er nu een nieuwe kans, een
mogelijkheid die u niet mag missen. Op zondag
25 maart 2007 organiseert de culturele stichting
B.O.O.G.- muziek in Bolsward  het traditionele
vriendenconcert van Amusementsorkest Andante
onder leiding van Mark Tersteeg. Dit vindt
plaats in de Doopsgezinde Kerk te Bolsward.
Aanvang 15.00 uur. Zaal open om 14.30 uur.
Entree € 8.00

Op het programma staan naast een paar klas-
siekers, zoals een wals van Johann Strauss jr.
en Paul Lincke, enkele tango’s van onder
andere Malando, swingende zangnummers
van Irving Berlin, Cole Porter, een blues van
Harold Arlen en werk van andere componisten
uit de twintigste eeuw. Enkele musicalnummers
ontbreken niet op het programma. Al met al

een zeer licht en vrolijk programma, voor elk
wat wils. In de pauze wordt er koffie en thee
geschonken.

Het orkest Andante is opgericht in Bolsward
in 1912 en is daar nog steeds gevestigd en bestaat
dit jaar 95 jaar. De bezetting(samenstelling
van muzikanten) en het aantal muzikanten
varieerde in de loop der jaren. Soms was er
sprake van een bigband bezetting, bij gebrek
aan strijkers, soms was er sprake van een band.
Het uit te voeren programma werd daarop toe-
gesneden. De bezetting nu zou je een symfonische
kunnen noemen. Er zijn veertien strijkers, acht
hout- en koperblazers, piano, gitaar en slagwerk.
Voor liefhebbers die op ons niveau kunnen
spelen: neem contact op met ondergetekende.
Voor strijkers is er in ieder geval altijd plaats.
Zo ook voor een fluitist en trompettist. Voor
andere instrumentalisten is overleg met de
dirigent en muziekcommissie noodzakelijk.

Wij zien met plezier aanstaande zondag uw
komst tegemoet.

Pier Posthuma de Boer, voorzitter  

Amusementsorkest Andante

Wons - Op zaterdag 24 maart 2007 vindt om
8 uur ‘s avonds een bijzonder concert plaats.
De bekende organist Theo Jellema geeft dan een
concert op het orgel van de kerk te Wons. In
enkele muziekstukken zal hij worden begeleidt
door Anke Piersma op fluit.

Theo Jellema is organist op het orgel van de
Grote- of Jacobijner Kerk te Leeuwarden.
Daarnaast is hij docent aan et conservatorium
van Groningen en Zwolle. In 2000 speelde
Theo Jellema in 16 concerten in de Grote Kerk
te Leeuwarden het complete orgel oeuvre van
Johan Sebastian Bach. Ook maakte hij CD-
opnames op belangrijke historische orgels.

Anke Piersma heeft een zeer veelzijdige
carrière. Ze speelt in verscheidene orkesten,
in zowel klassieke als musicalproducties.

Samen spelen zij sonates uit de Duitse, Franse
en Italiaanse barok. Theo Jellema speelt op
het orgel muziek die hierbij aansluit.

Orgelconcert Theo Jellema in Wons

* u vrijdag 23 maart o.a. een boottocht, dinerbon
en vleesprijzen kunt winnen in De Zwaan

* dit kan door Amerikaans biljard, draaiend rad
of de verloting

* we beginnen om 20.00 uur

* de Visserijdagen op 17 en 18 augustus 
plaatsvinden

* het bestuur een zeemeermin en neptunus zoekt 

* de Makkumers zelf een zeemeermin en 
neptunus aan kunnen geven

* dit kan d.m.v. een briefje te deponeren in de 
groen/gele bus

* deze bus op de stoep staat bij 
Fokje’s Naaiatelier, Kerkstraat 41

* dit nog mogelijk is tot 30 maart

* 24 en 25 maart in samenwerking met Zilt en 
Silerswaar de bouw van de Blazer weer eens 
bekeken kan worden. 

* Er beide dagen van  12.00-17.00 uur iemand 
aanwezig is die uitleg kan geven over de 
werkzaamheden.

* De blazer nu ligt in de hal van Oostenveld 
achter Taxibedrijf van der Bles.

* Er tevens een film draait over de geschiedenis
van visserij schepen.

* Misschien kunnen ze ook iets meer vertellen 
over de plannen van de nieuw te bouwen 
Alkemawerf.

* Makkumers beide dagen van harte welkom 
zijn.

Wist u dat...

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
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Vereniging 
Hendrick de Keyser

Tot behoud van historisch en architectonisch
waardevolle huizen in Nederland

Te Huur 2 woningen aan 
Turfmarkt 7 en 7A, Makkum

Nr 7 is een 4 kamerwoning. Op de Beg.
grond is een woonkeuken en toilet.
Op de 1e verd.  woonkamer met pantry
en berging. Op de 2e verd. badkamer.
met douche en toilet. 2 slaapkamers,
dakterras en een kleine vliering.
Oppvl. Ca. 85 m². Huurind. € 650,00

Nr 7A is een 3 kamer woning aan
achterzijde van het pand. Op de Beg.
grond is een woon- en eetkamer,
keuken, bijkeuken en tuin. Op de 1e
verd 1 slaapkamer. Huurind. € 400,00

Info: tel.020-5210630 of 
info@hendrickdekeyser.nl

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

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bolsward - Per 1 augustus 2007 start het
Marne College in Bolsward met de opleiding
Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) in
het schoolbedrijf Dienstencentrum van het
vmbo. Een tweetal docenten, onder begeleiding
van een projectleider SDV, zijn ruim een jaar
bezig geweest met de voorbereiding van het
onderwijsprogramma. Eén belangrijk onderdeel
van die voorbereiding is het leggen van contacten
met allerlei instanties en bedrijven over het
verkrijgen van levensechte praktijkopdrachten,
de zogenaamde prestaties die leerlingen in
hun opleiding gaan uitvoeren. Daarnaast is de
afstemming met het mbo van groot belang om
tot een doorlopende leerlijn te komen van
vmbo naar mbo. 

De opleiding SDV wordt in het 3e en 4e jaar
van het vmbo aangeboden. Naast algemene en
sectorvakken zal er veel aandacht zijn voor de
praktijk in het beroepsgerichte programma van
SDV. Dit programma bevat Sportoriëntatie,
Organisatie en sportmanagement, ICT/
Administratie en Veiligheid & Arbo, kortom
een brede oriëntatie op de beroepspraktijk.
Leerlingen werken in deze vorm van onderwijs
aan prestaties waarbij ze volop met praktijk-
situaties in aanraking komen en gaan werken

aan het verwerven van de juiste competenties
zoals actief zijn, initiatief nemen en samenwerken.
De nadruk in het opleidingstraject ligt op het
verwerven van de juiste beroepshouding en
attitude, waardoor leerlingen een bewustere
keuze voor de aansluitende vervolgtrajecten
in het mbo kunnen maken. Leerlingen kunnen
na het behalen van hun vmbo-diploma
SDV bijvoorbeeld doorstromen naar de mbo-
opleiding Sport en Bewegen (CIOS). Een
andere mogelijkheid is de keuze voor door-
stroming naar de opleiding Uniformberoepen
(politie, brandweer, beveiliging en leger) op het
mbo. Ook is er aansluiting bij opleidings-
trajecten zoals Facilitaire Dienstverlening en
Sociaal Cultureel Werk. De locatie waar
gestart wordt is de vmbo bovenbouwlocatie
Franekerstraat 15.

Op vrijdag 30 maart van 16.00 uur tot 20.00 uur
is er op deze locatie Open Huis voor 2e klas
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). 
Meer informatie vindt u op onze website:
www.marnecollege.nl 

Voor meer informatie over de start van de
opleiding kunt u contact opnemen met de sector-
directeur vmbo, mevrouw H.C. Koornstra.

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Op 21 maart 2007 start op Omrop Fryslân de
uitzending van het programma ‘Lees en schrijf’!
Dit multimedia initiatief is ontwikkeld door
Stichting Expertisecentrum ETV en is bedoeld
voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven. ‘Lees en schrijf’! bestaat uit een
televisieserie van twaalf afleveringen van 30
minuten, gepresenteerd door Dieuwertje Blok
én een gratis werkboek. ‘Lees en Schrijf!’
heeft als doel laaggeletterden te motiveren om
aan de slag te gaan met hun lees- en schrijf-
vaardigheid door het volgen van een cursus
N(ederlandse)T(aal)1 op het ROC.

Lees en schrijf! op televisie
De televisieserie behandelt alledaagse situaties
in de woonomgeving waarbij geletterdheid
belangrijk is. In elke aflevering komt een ex-laag-
geletterde aan het woord die zijn persoonlijke
verhaal vertelt, wat hij gedaan heeft om de
basis taalvaardigheden te vergroten en welke

impact dat gehad heeft op zijn leven. In elke
aflevering worden op een informele en makkelijk
te begrijpen manier spel-, schrijf-, en leestips
gegeven. De hoofdstukken in het bijbehorende
werkboek corresponderen met de afleveringen
op televisie. 

Lees en schrijf! in de bibliotheek
In het kader van het project laaggeletterdheid
mogen alle cursisten gratis gebruik maken
van het internet in de bibliotheek voor het
doen van aanvullende oefeningen die staan op
www.etv.nl, ook kunnen ze tv-uitzendingen
opnieuw bekijken. Het cursusboek ligt voor
geïnteresseerden ter inzage in de bibliotheek.
Kijk voor meer informatie hierover op de
website van je eigen bibliotheek.

Voor meer informatie: Yteke Roosma
Bibliotheekservice Fryslan
telefoon: 058-2847720

‘Lees en schrijf!’, aan de slag met lees- en schrijfvaardigheid
Multimedia programma ter motivering van 1,5 miljoen laaggeletterden

In 1984 wordt de Fryske band ‘Kobus gaat
naar Appelscha’ opgericht. In 1985 breken ze
door als ze de ‘Kleine Prijs van Sneek’ winnen.
In heel Nederland en zelfs België en Duitsland
krijgen ze optredens. Het wordt een ware
hype. De vijf jongens uit Leeuwarden maken
muziek beïnvloed door de punk uit de jaren

70, met een rap tempo. Vier jaar lang staan ze
aan de top, maar dan komt er onenigheid. Het
doek valt in 1989. Zanger Menno en bassist
Jan kijken terug op de ups en downs van de band.
Reaklif woensdag 21 maart 2007 om 18.45,
20.45 en 22.45 uur. Nogmaals te zien de hele
nacht eenmaal in de twee uren.

TV Omrop Fryslân  Reaklif 
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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

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

TUINONDERHOUD

VENEMA DHZ & Tweewielers
Markt 6 - Makkum - (0515) 231484

Voor tuinartikelen
het juiste adres!

batsen en spades 
ook met fiber steel, onbreekbaar,

schoffels, harken 
of andere tuingereedschappen

Vluchtelingenwerk ZOA
Makkum - Van 25 tot en met 31 maart is
het de nationale collecteweek van ZOA
Vluchtelingenwerk. Zo’n 20.000 vrijwilligers
zullen in deze week collecteren voor het werk
van ZOA onder vluchtelingen in Afrika en Azië.
Het thema van de collecteweek is ‘Water
maar ook een kraan. Wij blijven’. Hiermee
wil de organisatie aangeven dat zij zowel
noodhulp biedt als hulp bij de wederopbouw.

In Azië is ZOA Vluchtelingenzorg onder
meer werkzaam in Cambodja. Daar wil zij
voormalig vluchtelingen een betere toekomst
bieden, zoals de weduwe Rong Trom (77), “Ik
ben arm, heel arm, mijn hele leven al” vertelt
Rong. “Tijdens de dictatuur van Pol Pot zijn
mijn man en vier van mijn kinderen verhongerd.
Destijds hadden we elke dag honger. Tot 1999
werden onze rijstvelden met regelmaat verbrand
door de Rode Khmer en namen ze onze runderen
en eten mee tijdens hun rooftochten. Het was
een tijd van geweld, veel geweld. Nu is het
veilig en hebben we voedsel, maar er niet
genoeg rijst voor elke dag dus eten we kleine
visjes en krabbetjes als ontbijt en avondeten.
Mijn dochter woont vlakbij en dat moet ook
want ik ben oud en ik heb een ernstige vorm
van astma. Maar omdat ik arm ben, kan ik
niet behandeld worden in het ziekenhuis. Als
ik mensen in Nederland een boodschap zou
mogen meegeven is het deze: help mij want ik
ben arm. En dat ze mensen helpen die net zo
arm zijn als ik. Dat, als ik overleden ben, zij mijn
kinderen willen ondersteunen. Voor mijzelf
heb ik weinig hoop, voor mijn kinderen hoop
is des te meer”.

Vooraankondiging
Wandeltocht
Witmarsum - De Stichting VluchtelingenZorg
Wûnseradiel heeft besloten, nu het Generaal
Pardon eraan staat te komen, nog èèn keer de
Marneslenkwandeltocht te houden. We zetten
ons beste beentje voor, om maar in wandel-
termen te blijven, om er weer een heel erg
mooie tocht van te maken. De tocht wordt
gehouden op zaterdag 2 juni zodat er vanaf nu
naar hartelust kan worden getraind. 

Wil men alvast meer informatie of wil men
zich nu al opgeven (zodat men verzekerd is
van vroeg starten) dan kan dat naar het mail
adres willann@home.nl of door een telefoontje
naar 0517641502.
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Ledenvergadering
Begrafenisvereniging Makkum e.o.

op woensdag 28 maart 2007
20.00 uur in Ons Gebouw

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige vergadering
4. Financieel verslag
5. Verkiezing:

aft. Dhr. O. Adema (= Herkiesbaar)
6. Mededelingen
8. Sluiting

Het bestuur

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 24 maart 

senioren
Scharneg.’70 1 - Makkum 1 14.30 uur
Oeverzw. 2 - Makkum 2 13.30 uur
Makkum 3 - IJVC 3 14.30 uur

junioren
Makkum A1 - CVVO A1 14.30 uur
Makkum B1 - Zeerobben B1 11.00 uur
Nijland C1 - Makkum C1 11.00 uur
TTBC MC1 - Makkum MC 1 12.00 uur  

pupillen
Zeerobben D1 - Makkum D1 9.00 uur
Wardy D2    - Makkum D2 9.30 uur
RES E1      - Makkum E1 10.30 uur
Makkum E3 - Makkum E2  11.00 uur
Makkum F1 - AVC F1    10.00 uur
Joure SC F5  - Makkum F2  9.00 uur
Robur F1     - Makkum F3    9.00 uur
Berlikum SC F2 - Makkum F4  10.00 uur
Tzummarum F2 - Makkum F5  9.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 23 maart
20.15 uur D 4A Set Up 4 - Delphion/DBS 7
21.25 uur D 3B Makkum 4 - Opslach 1
20.15 uur JGC  Makkum 8 - Punt Ut 8
21.25 uur D 3B Hanzestad 3- Set Up 2
20.15 uur JMC  Makkum 9 - Staveren 4

Sporthal

Oproep reünie
Volleybal Vereniging
Makkum 
Makkum - Vanwege het vijftigjarig bestaan
van onze vereniging op 15 september 2007,
organiseert Volleybal Vereniging Makkum
onder andere tijdens de jubileumviering een
reünie voor leden en oudleden. Wij willen
iedereen vragen om elkaar te informeren en
verzoeken om foto’s en ander materiaal. Wij
zijn onder meer op zoek naar namen van
oudleden die geen connecties meer in
Makkum hebben. 

Informatie kan opgestuurd worden naar: 
J. Hibma, Aakweg 31, 8754 AL Makkum,
tel. 0515-232141 
of emailen naar: josu@uwnet.nl

Te Koop
Gebruikte Dames/Heren fietsen. 

Geheel nagezien. 
Geschikt voor werk en school.

Van € 75.- tot € 150.- p/st.
tel. 0517-579383

Vorige week schoot de MB fotograaf dit plaatje van het voegwerk aan de klippen ter hoogte van
de Leugenbolle. Het werk wordt verricht door Bedrijfsuitvoering Menno Sappe Joure. Op de
foto vader en zoon Jan en Eric (rechts) van der Laan uit Noordbergum.

Remke Bijma Fries Kampioen
Stiens - Zaterdag 17 maart werden de Friese
kampioenschappen turnen heren gehouden.
Voor D.E.S. kwam Remke Bijma in actie.
Met  8.55 op de brug, 7.70 op de mat, 8.80 op rek,
9.10 op de sprong, 8.20 op voltige en 8.70 op
de ringen stond hij met een totaal van 51.05
ver bovenaan.

Met het goede resultaat van de eerste wedstrijd
staat hij meer dan 5 punten voor op de
nummer 2. Daarom klonk ook voor hem bij
de huldiging het Friese Volkslied.
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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 Restaurantwww.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Zaterdagmiddag 17 maart trad het
vlaggenschip van de plaatselijke VV aan tegen
een combinatie uit Nijemirdum en Oudemirdum
(NOK). De uitwedstrijd werd tegen de gasten
in het begin van het seizoen roemloos met 3-0
verloren. Met een vrijwel complete selectie,
maar zonder de gelaserde verzorgster, poogde
Makkum de goede serie van de tweede periode
voort te zetten om zo boven de degradatiestreep
te blijven. NOK daarentegen streed deze middag
om aansluiting te houden met de top. Met een
zonnetje die voorzichtig haar stralen op sportpark
“de Braak” liet strelen, waren de ingrediënten
voor een leuke pot voetbal aanwezig. 

Makkum leverde de eerste helft veel strijd, maar
van goed en verzorgd voetbal van de gastheren
was nimmer sprake. Dit ondanks een uitgelaten
technisch directeur annex technisch manager
en/of technisch coördinator langs de lijn. De
uitgelaten stemming was meer te danken aan het
vooruitzicht op een zonovergoten 16 daagse trip,
dan het vertoonde spel. De eerste echte kans
werd door een ferme uittrap van Simon Adema,
na 15 minuten spelen geboden aan Gerard
Roorda, maar in en lastige positie wist hij niet
doeltreffend af te ronden. Ondanks dat Makkum
een veldoverwicht wist te creëren keek het na
40 minuten toch tegen een achterstand aan. NOK
kreeg, in één van haar spaarzame uitbraken,

door een onbesuisde actie een uitgelezen
mogelijkheid geboden in de vorm van een
penalty. Deze werd door de gasten onberispelijk
binnen geschoten. Gedurende de rust sprak een
oud speler de nu al legendarische woorden:
“Goed voetbal begint met een goeie bal en
niet met een naar plastic neigende knikker”. 

Na deze wijze overpeinzing had Makkum nog
45 minuten om de stand in haar voordeel om
te buigen. 10 minuten na de rust was het echter
NOK die na een taxatie fout in de Makkumer
defensie de 0-2 mocht scoren. In de 83ste
minuut gaf Yme de Jong de Makkumers nog
enige hoop, door na een goed lopende aanval
de 1-2 binnen te schieten. Doordat Makkum
nadrukkelijk op zoek ging naar in ieder geval
de gelijkmaker, ontstonden er grote ruimtes in
de defensie. Met de wind in de rug en met
snelle aanvallers wist NOK hier wel raad
mee. Remco Andela wist in de laatste minuten
van de wedstrijd nog tweemaal doel te treffen
en bracht daarmee de eindstand op 1-4. 

Door deze nederlaag blijft voor Makkum de
strijd om degradatie bestaan en wordt het zaak
de broodnodige punten te pakken. Dit kan
aanstaande zaterdag in en tegen Scharnegoutum,
waarbij zij de steun van de supporters goed
kan gebruiken. 

voetbal - Makkum krijgt lesje in effectiviteit! 
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TE KKOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning met 

aanbouw.

Vraagprijs:
€€ 147.500,00 k.k.

Bauknecht vaatwasmachine z.g.a.n. 4 jaar oud 
€ 150.-, tel. 0515-230749

Monitor € 15,-, tel. 0515-231940

Eethoek met 4 stoelen, rode bekleding, grenen
hoofdsteun, metalen poten iets apart, Grenen tafel-
blad met metalen poten € 50.-, tel. 0515-231763 /
06-53259446

Kunststof duo bad vier jaar oud, compleet met waste
afvoer en badscherm € 25.-, tel. 0515-231787

Houten koningkleur t.v., videokast met 3 laden.
Ziet er goed uit, 100 cm br., 60 cm. h.,50 cm d., € 30.-
Dozen dameskleding grotere maten t/m 50/52 € 15.-
tel. 06-36175115

Mooie eiken houten salon tafel (Ooisterwijk) is
goed onderhouden € 75.-, tel. 06-21403801

tv/stereo meubel blank eiken, tel. 0515-232182

Fog hefbrug 3500 kg, keuringspapieren aanwezig
€ 800.-, tel.  0515-232222

Ledikant hout, blauw 160 x 200; Kapstok hout
staand, zwart; Rolschaatsen nieuw mt. 39, 
tel. 0515-232272

Wegens overcompleet 2 mooie rotanstoelen met
beige dikke kussens, zijn stevig en zien er netjes uit,
tel. 0515-232433

Nog 20 stuks Workumer aardewerk in vele soorten
en maten v.a. € 0.50 t/m € 4.- p.st., tel. 0515-231940

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



Wegens emigratie: Lief baasje gezocht voor 3 poezen,
lapjespoes 2 jr., gestreept zwart/wit/grijs 1 jr., zwart/
wit/gestreept 1/2 jr. Pingjum, tel. 0517-579555

Fraai krielhaantje + kipje, tel. 0517-531520

Klusjesman voor schilder- sauswerk en tuinonder-
houd, tel. 06-14064482

Gitaarversterker i.z.g.st. Behringer GX210-Ultra-
twin met 24 bits effect, koffermodel - afm. 59.7-
45-25 cm. gewicht 16 kg. Met dubbel voetpedaal
voor effecten enz. Ingangen: (6,3 -jack) voor
Gitaar-Aux-Slave-Insert, sent en return- en Cinch
stereo in en uitgangen voor tape. Uitgangen Audio-
jack - Line - 2 x 10” Jensen speakers, eindtrappen
2 x 30 watt. Midi-interface en 24 bits effect generator
€ 200.-, tel. 0515-231881

Kleding voor de kinderkleding verkoop van
Peuterspeelzaal, tel. Sylvia tel. 0515-425507 of
Titia tel. 0515-232644

Pokéman spel voor een Game Bou Advance, 
tel. 06-50218087

Mobieltje Siemens A70 in een hoeeje, 
tel. 0515-575505 
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

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

GEVRAAGD

GEVONDEN

Geopend vanaf zaterdag 24 maart
Openingstijden maandag t/m vrijdag

8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00

U vindt ons in de piramide op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WEEKEND AANBIEDING

kilo -WWEIDENAAR-

VARKENSROLADE
slechts 3.49


