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* Aan het stuurwiel schipper Leo van der Bles met bootsmaat Bonnie Rienstra uit Sneek.
Makkum - Het seizoen is begonnen, de rondvaartboten varen er weer lustig op los.
Afgelopen zaterdag waren de eerste familie
tochtjes van stichting “It preamke” een feit.
Een mooie start voor dit seizoen met prachtig
voorjaarsweer het kon niet beter aldus Rene
v.d.Bles. Met een Amsterdamse familie, die
het eerste tochtje hadden geboekt, liet het vaarbedrijf vanaf het water de mooiste plekjes van
in en rond Makkum zien. Vogeltje hier, eendje
daar, jonge eendjes, kemphaantjes, slechtvalkjes.

Met open monden hebben de Amsterdammers
genoten van dit indrukwekkend stukje natuur.
Onder begeleiding van een accordeonist, kwam
er een eind aan de 3 uur durende rondvaart,
met de opmerking wat jullie hier hebben, zijn
wij in Mokum nog nooit tegen gekomen, zo
zei een enthousiaste Amsterdammer.
Mocht u ook eens interesse hebben in een
rondvaart met uw familie, vrienden, vereniging,
of bedrijf belt u dan stichting “It preamke”
telefoon. 0515-232222

Laatste oproep Playbackshow
Makkum - Welke kinderen tot en met 12 jaar
zijn druk aan het oefenen voor de playbackshow
maar hebben zich nog niet opgegeven? Wie wint
vrijdag 27 april a.s. de 1e, de 2e of de 3e prijs?
Geef je snel op bij Mattie Terpstra, Bleekstraat
20, Dina Koopmans, De Schar 9 of via de website www.koninginnevereniging.nl Opgave is
nog mogelijk tot en met 25 april. Het begint

om 15.45 uur en de deelname is gratis. Neem
al je familie en vriendjes ook mee naar de festtent. Voor de bezoekers is de entree € 1,=.

www.dakenzinkwerken.nl

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

Sinds jaar en dag
een begrip

Survival 2007
Opgeven (zo spoedig mogelijk) bij Keimpe
Jaspers, Turfmarkt 85, tel. 232037. Zie ook de
website: www.koninginnevereniging.nl

Makkumer Belboei
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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 22 april
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, Doopdienst
R.K. Kerk
9.30 uur pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J. Horjus, Ede
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk de ”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

Familieberichten
Na een periode van ziek zijn is toch nog
onverwacht overleden onze zuster en
schoonzuster

Dirkje Hoekstra
op de leeftijd van bijna 66 jaar.
Jan en Marie
Ruurdtje en Oepke
Teatske en Klaas
Tjeerd en Trijn
Boukje en Roel
Makkum, 11 april 2007
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

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. v.d. Goot, Stienikkers 2,
Workum. tel. 0515-542323
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur,
tel. 0517-533336, tevens inloopspreekuur,
gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

9 april overleed onze buurman

Rienk van Dekken
We wensen de familie veel sterkte.
fam. Postma
fam. Kamstra
fam. Rinia
fam. Wind
Rein en Robert-Jan
fam. Bleeker
Willy Veneman

fam. Bijlsma
Mevr. Oosterhaven
Mevr. Verschoor
Nelly Attema
Simon Jaspers
fam. Oostenveld

Agenda
vrijdag 20 april

Makkum - Zorgcentrum Avondrust
soos van 14.30 - 16.30 uur.
Voor info MW. A. Hilhorst, tel. 0515-231655
Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
familie Bingo buurtver. ”It Fintsje”

Exposities

Makkum - Expositie modeporselein door
Alexander van Slobbe tot en met 28 mei bij
Koninklijke Tichelaar. Geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondags
gesloten
Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten,
tot 28 juni werken van Michiel Galama,
kunstschilder
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend
tot en met 31 oktober ‘s maandags gesloten.
In de tuin van het landgoed, Geert-Jan
Luinstra, kunstwerken van metaal. In landgoed,
permanente schilderijen tentoonstelling van
diverse kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend
tot en met 31 oktober, ‘s maandags gesloten.
Expositie Jan Lek, kunstschilder/illustrator,
wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels
Piaam - Expositie van Bauke Feenstra in de
Nynke Pleats tot eind april. Open zaterdag &
zondags vanaf 11.00 uur, toegang gratis

Botterstraat - Schokkerweg
Makkum, april 2007

Groot was haar liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die zij achterliet
Bedankt voor uw kaarten en medeleven bij
het verlies van ons mem, beppe en oerbeppe

Johanna Wielinga-Bootsma
Teake Wielinga
Huibert en Sietske Eijer-Wielinga
kinderen en achterkleinkinderen

Ligboxenstal ingestort,
90 koeien ongedeerd
Parrega - De politie heeft zondagavond de
brandweer geassisteerd bij het bevrijden van
ruim 90 koeien uit een ingestorte ligboxenstal.
De hulpdiensten kregen omstreeks 21.00 uur
een melding dat er vijf spantvakken van een
ligboxenstal aan de Trekweg waren ingestort.
De brandweer heeft voorzichtig ruimte vrij
kunnen maken, waardoor de koeien een uitweg
konden vinden. Een veearts constateerde dat
nagenoeg geen enkele koe gewond was geraakt.
De oorzaak van het instorten van de stal is
onbekend.

Vrijwilligster gezocht
Plaats uw
familiebericht in de
Makkumer Belboei

Makkum - Voor de handwerkclub in Zorgcentrum Avondrust zijn wij op zoek naar een
vrijwilligster, het gaat om eens per twee weken
op vrijdag middag. Indien u interesse heeft,
of graag meer informatie wilt, dan kunt u
vrijblijvend contact opnemen met Mw. A.
Hilhorst, tel. 0515-231655.
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Wist u dat...
* Karin van de Strânwei vanaf 20 april behalve
4 mannen ook 4 kruisjes heeft?

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

* de hoofdprijs van bison lijmen deze keer gewonnen
is door Harry v.d. Weerdt met de bison kras actie

MAANDAG

* de prijs een mobile telefoon door hem in ontvangst
genomen is

5 HALEN / 4 BETALEN

DONDERDAG 19 APRIL
T/M ZATERDAG 21 APRIL

VLUG KLAAR
MAGERE HAMLAPJES
500 gram

* Thomas Groeneveld de jeugdsite van de gemeente
gekraakt heeft.

HOLLANDSE BIEFSTUK
DINSDAG VERSE WORST

* Deze site bedoeld is voor de jeugd, die hiervoor
eens een voorstel gedaan heeft de gemeente.

* Het Kazematten museum bezig is met een werkmap
in het kader van 75 jaar Afsluitdijk, welke aan alle
groepen 7 en 8 van de basisscholen en groepen 1
en 2 van het voortgezet onderwijs, het volgend
jaar aangeboden wordt.
* Dit beschikbaar komt voor alle scholen boven de
grote rivieren.

St.Nicolaasga - Op vrijdag 20 april organiseert
BurgGolf St. Nicolaasga in samenwerking met
zakenmagazine Ondernemend Friesland, de eerste
Open Friese Bedrijfskampioenschappen Golf. Een
uniek evenement, waar zowel gevorderde als beginnende golfers uit het bedrijfsleven aan mee zullen
doen. De Open Friese Bedrijfskampioenschappen
Golf worden dit jaar voor het eerst georganiseerd
en lijken op voorhand al bijzonder succesvol te
worden. De wedstrijd ‘zit’ al helemaal vol met 96
deelnemers. Ook de golfclinic mag zich verheugen
op een groot aantal deelnemers. Niet alleen Friese
bedrijven hebben zich ingeschreven, ook bedrijven
uit de rest van Nederland staan op de deelnemerslijst.
Niet voor niets is het een ‘Open’ kampioenschap.
Bedrijven geven zich op per koppel. De dag heeft
hierdoor naast een competitief karakter, bovendien
nog een netwerkfunctie voor de deelnemers. Na
afloop van de wedstrijd en de golfclinic, vindt in
Restaurant Magnolia’s een informele netwerk borrel
plaats. Aansluitend kunnen de diverse deelnemers
genieten van een bijzonder diner bestaande uit
‘foodstands’ met gerechten uit verschillende windstreken. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met
de afdeling sales & events op nummer 0513-499466
of per mail sales.stnicolaasga@burggolf.nl.

€ 2.50

DONDERDAG 19 APRIL
T/M WOENSDAG 25 APRIL

RUNDER
500 gram

€ 2.75

eigengemaakte gegrilde
VARKENSROLLADE
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

500 gram

RAUWE HAM

€ 2.25

€ 2.-

FILET AMERICAN
100 gram

RUNDER GEHAKT

€ 2.75

€ 1.09

100 gram

H.O.H. GEHAKT

500 gram

Open Friese Bedrijfskampioenschappen Golf

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

* Dit mede een initiatief was van het huidige CDA
kamerlid Sander de Rouwe, die toen bij de
gemeente werkte.

€ 4.05

€ 1.10

GEGRILDE KIPGRILLWORST
100 gram

€ 0.80

telefoon 0515-231488 of 232547

Extra Belegen Kaas, 500 gram.....................................nu 3.49
Gekookte Worst, per pakje..........................5

zegels extra
Kip-Kerrie Salade, 150 gram.................................nu 99 cent
Conference Peren, kilo..................................................nu 1.19
literpak Chocomel Light........................................nu 89 cent
literpak Halfvolle Melk van Campina...deze week 2 voor 1.40
setje Keukentextiel
(1 theedoek, 1 keukendoek)

nu voor slechts 1 spaarkaart
Aanbiedingen geldig van do. 19/4 t.e.m. wo. 25/4
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Bedrijven contactdagen 2007
Ook dit jaar was Kayma stoelmassage voor bedrijven weer aanwezig op de
bedrijven contactdagen te leeuwarden

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

Stoelmassage
De stoelmassage is een korte massage van
ongeveer 20 min door de kleding heen. Er wordt
gegeven op een speciaal hiervoor ontwikkelde
ergonomische stoel. Voor bedrijven en particulieren kan de massage zowel therapeutische als
ter preventie worden toegepast. Het is bewezen
dat werkgerelateerde klachten zoals RSI Nek rug
en schouder en hoofdpijn klachten verminderen
of verdwijnen

geeft meer energie, het verkwikt lichaam en
geest is stress verlagend verminderd spanningen
en stijfheid in de spieren en stimuleert de
bloedsomloop

Fiscaal aftrekbaar
Een ziektedag kost een bedrijf gemiddeld € 250,per werknemer. Een regelmatig terugkerende
stoelmassage is dus zo terug verdiend. De
overheid erkend dit en de stoelmassage is dan
ook sinds 2002 volledig aftrekbaar. Maar daarvoor kunt u terecht bij uw belastingadviseur.

Minder ziekteverzuim
Daardoor zal een medewerker die goed in zijn
vel zit een gezonde werkdruk prima aankunnen.
En zal dit in de werkprestaties en de werksfeer
duidelijk merkbaar zijn. Medewerkers die zich
gezond en fit voelen en met plezier naar hun
werk gaan zetten bovendien hun beste beentje
voor. Stoelmassage is een verantwoorde
investering die u uiteindelijk geld zal opleveren.
Vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen maatwerk en een gerichte behandeling
dit levert minder ziekte verzuim op voor u
bedrijf.

Resultaat
Het belang van bedrijfstoelmassage word steeds
meer erkend door het bedrijfsleven. Doordat
het ziekte verzuim afneemt en de werkprestatie
verbeteren. Stoelmassage verhoogt de concentratie

Kayma kan u hier het nodige over vertellen
nodig ons eens uit voor een proefmassage op
uw bedrijf zo weet u wat wij voor u bedrijf
kunnen beteken telefoon: 0515-232300 of
mobiel: 06-42999828

Informatie-bijeenkomst Friese Merenproject Wûnseradiel
Makkum - De gemeente Wûnseradiel is volop
bezig met de voorbereidingen van het Friese
Merenproject. In het kader van dit provinciebrede project ter bevordering van de watersport,
zullen er in Wûnseradiel projecten worden
uitgevoerd in o.a. Tjerkwerd, Parrega en de
haven van Makkum. Voor de financiering van
deze projecten zal naast een gemeentelijk aandeel, gebruik worden gemaakt van Kompassubsidie en provinciale co-financiering. Het
project zal waarschijnlijk voor de bouwvak

worden aanbesteed en gegund, zodat direct na
de bouwvak gestart kan worden. Op donderdag
26 april a.s. organiseert de gemeente Wûnseradiel
om 20.00 uur een voorlichtingsavond in het kader
van het Friese Merenproject in Café de Prins
te Makkum. Tijdens deze avond zal er een korte
presentatie gegeven worden over het Friese
Merenproject in het algemeen en zal er een
uitleg gegeven worden over de uitvoering van het
project in de haven van Makkum. Tevens wordt
u de mogelijkheid geboden om vragen te stellen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor APRIL
z Babi Pangang
z Kip Feng Sheng
z Mini Loempia's
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
KO voor Ineke de Haan-Fabrie 60 jaar kerkorganist
Workum - Twee weken voor de officiële lintjesregen heeft kerkorganist mevrouw B.F. de HaanFabrie uit Workum zondag jl. een Koninklijke
onderscheiding gekregen. Zij kreeg het lintje
opgespeld door burgemeester J.W. Boekhoven
van de gemeente Nijefurd, tijdens een feestelijke
kerkdienst van de Baptistengemeente.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Vers gesneden Hollandse bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Rode tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Mevrouw de Haan-Fabrie (77) is benoemd tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet
voor de Baptistenkerk als organist. Al 60 jaar
begeleidt zij met orgelspel de zondagse erediensten. De laatste jaren om de week. Verder
begeleidde zij talloze bijzondere diensten,
zoals begrafenissen, huwelijksinzegeningen en
evangelisatiediensten. Ook bespeelde ze jarenlang het kerkorgel tijdens de landelijke dagen
van zendingsorganisatie Open Doors in Ermelo.

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete blauwe druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 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

Het was voor de burgemeester de eerste keer dat
hij in een kerkdienst een lintje mocht uitreiken.
Mevrouw de Haan was zeer verrast en aangedaan. Zij had zo een soort waardering “pas
boven verwacht”.

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

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
Vrijdag 20 april organiseren wij een kleding-actie
voor de stichting DORCAS! Dorcas is een stichting
die zich inzet voor kansarme ouderen en kunderen
in oost-europa en Afrika. Dit doen ze doormiddel van
inzamelings-acties en financiële adoptie projecten.

Kledinginzameling:
Wanneer: 20 april
Waar:
Kerk ‘Hoekstien’ te Witmarsum
Tijd:
van 19.00-21.00 uur
Langs deze weg willen wij u tevens uitnodigen voor
onze jeugddienst van zondag 22 april die ook geheel
in het teken staat van ontwikkelingshulp. De bekende
zanger GERALD TROOST zal in deze dienst op gaan
treden. Kom allemaal!
Jeugddienst-Commissie Witmarsum

Kom wandelen met de hele familie
Witmarsum - De Noodopvang voor Vluchtelingen te Witmarsum organiseert dit jaar diverse
acties, om het jaar financieel door te komen.
We weten, dat we al vaker een beroep op velen
van u hebben gedaan en we weten ook, dat het
tot nu vaak door velen werd gehonoreerd. Velen
van u kennen de z.g. Tûmba-actie en velen zetten
er nog een tijdje de financiële schouders onder.
Naast deze Tûmba-actie (waarover we degenen
die hier nooit van hebben gehoord graag
inlichten) gaat een groep vrijwilligers op
Koninginnedag de Vrijmarkt in Harlingen
onveilig maken en wordt er op 2 juni de 3e en
laatste Marneslenkwandeltocht gehouden (vier!
nieuwe routes) U vindt de info over deze wandeltocht in de bijlage van dit schrijven. Ons streven is,
om van deze 2e juni een grandioze happening
te maken met hopelijk een record aantal deelnemers; dus, print de aankondiging uit en plak
deze op uw raam of bij de supermarkt op en
nodig vrienden, buren, gezin, collega’s en familie
uit om mee te doen. Heb je een verjaardag te
vieren en weet je niet, wat voor kado’s je nu
weer moet vragen:
Kom wandelen met de hele familie
Ook Nordic-walkers zijn natuurlijk van harte
welkom. Na 2 juni verkopen we de routes voor
Eu 2,50 per stuk en hiervoor hoeft u alleen maar

een mailtje naar ondergetekende te sturen met
uw naam, adres en het aantal routes (10, 15,
20 en/of 30 km) dat u wenst te kopen; tevens
maakt u het verschuldigde bedrag over naar
rek. 299275817 o.v.v. uw naam en wandelroute 2007. Zodra ondergetekende bericht van
de penningmeester krijgt dat het geld is overgemaakt, wordt u per mail of post de route(s)
toe gezonden. De routes van 2006 zijn vanaf
heden reeds te koop!
Tenslotte is er nog een z.g. ”button actie”. We
hebben nog een (beperkt) aantal buttons op
voorraad met de tekst: Aftellen tot het Pardon.
Deze willen we natuurlijk ook kwijt, temeer
omdat er geld onder zit en daarom zijn die
vanaf nu te koop; tien stuks voor 8 euro vinden
wij een redelijke prijs voor het doel, waarvoor
het geld bestemd is.
U kunt er op rekenen, dat het geld dat deze
acties opbrengt, erg welkom is. Het is per slot
van rekening zo, dat niet elke plaatser nog
betaald voor degenen die hij geplaatst heeft.
En omdat de bewoners van deze Noodopvang
allen ook de resterende tijd in Witmarsum
moeten doorkomen, is elke steun erg welkom.
Met vriendelijke groet
Willem de Haan (vrijwilliger)

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Op Omrop Fryslân TV
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en Duurzaam Ondernemen zijn deze uitzending de onderwerpen in BV Fryslân. De week
van de bedrijfsvoering is gebaseerd op viermaal ‘M’: Maatschappij, Mens, Milieu en
Meerwaarde. BV Fryslân is bij twee Friese
bedrijven die aan MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) doen. Ecostyle uit
Appelscha en Haalhout.nl in Schraard.
Bij Ecostyle, waar 85 mensen in dienst zijn,
worden meststoffen en natuurvriendelijke
bestrijdingsmiddelen gemaakt. Ecostyle
heeft vestigingen in Nederland, België en
Denemarken. Directeur Anne-Jan Zwart is
koploper op het gebied van MVO.
Wytske Hettinga in Schraard heeft de eenmanszaak Haalhout.nl en is erg bevlogen over
het onderwerp. Het hout uit haar houthandel
komt uit zogenoemde productiebossen, waar de
oogst in goede verhouding staat tot de bijgroei.
Daarnaast gebruikt ze geen papier op kantoor,
heeft ze een school in Almere geadopteerd,
waar ze hout aan geeft, en verbouwd ze teak
op een plantage in Ghana.
BV Fryslân dinsdag 24 april
om 18.45, 20.45 en 22.45.
Herhaling de hele nacht om de twee uur.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Henk Kroes brengt Fryslân op TV
RTL 4 besteedt zaterdag 28 april van 18.5519.30 uur ruim aandacht aan vakantie in
Friesland. Een cameraploeg van het populaire
reisprogramma Bestemming Nederland maakte
in het Paasweekend opnames in Friesland. In
de uitzending staan Leeuwarden en Esonstad
centraal. Henk Kroes neemt de kijkers mee via
het Fietsroutenetwerk Friesland van Dokkum
naar Buitenpost. Het programma is een initiatief
van promotiebureau Fryslân Marketing. De
Friese aflevering van Bestemming Nederland
kwam tot stand met medewerking van Expeditie
Leeuwarden, Fietsroutenetwerk Friesland,
VVV Lauwersland en Fryslân Marketing. De
uitzending op RTL 4 is op zaterdag 28 april
van 18.55 uur tot 19.30 uur. Het programma
wordt herhaald op zondag 29 april. Volgens
directeur Paul van Gessel van Fryslân Marketing
zijn dergelijke Tv-programma’s van groot belang
voor toeristen die op het laatste moment hun
vakantiekeuze maken. Fryslân Marketing
werkt daarom ook aan Tv-programma’s over

de watersport in Friesland. Zo komt er op 12 mei
een Friese watersportaflevering in Bestemming
Nederland. Het programma trekt ca. 800.000
kijkers. In de aflevering van 28 april is Henk
Kroes de ”markante Fries” die Friesland op de
fiets laat beleven. Er komen enkele toeristische
mogelijkheden in Noordoost Friesland aanbod, zoals de Botanische tuin de Kruidhof in
Buitenpost en kanovaren met ‘geocaching”. In
Leeuwarden wordt de Nassauroute gevolgd met
bezoeken aan Keramiekmuseum Princessehof,
een beklimming van de Oldenhove en een
bezoek aan de museumwinkel van Boomsma.
Winkelstad Leeuwarden komt daarbij ruimschoots in beeld. Het programma laat ook de
nieuwe dagelijkse vaarverbinding van Esonstad
naar Schiermonnikoog zien.
Meer informatie is te vinden op:
www.bestemmingnederland.nl en de
www.beleefFriesalnd.nl

www.makkumerbelboei.nl
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Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
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

Zonnebloem nieuws
Makkum - Zoals u weet is de Zonnebloem
landelijk actief voor zieken, lichamelijk
gehandicapten en bejaarden. Voor deze doelgroepen worden vakanties en gezellige middagen
georganiseerd. Ook in Makkum is een plaatselijke
afdeling. Wij verkopen één keer per jaar loten
en ook gaan we met drie andere dorpen met
de boot vanuit Sneek varen. Nu hebben wij voor
onze afd. dringend bestuursleden nodig en
ook is er nog wel plaats voor enkele vrijwilligers.
Veel werk is het niet dus heb je een paar
uurtjes in de week over meld je dan aan of bel
voor inlichtingen met Gretha van ‘t Woud,
0515-233143.

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Zangavond
Makkum - Op zondagavond a.s. is het al
weer de laatste zangavond voor dit seizoen,
met als thema: Zin in een feestje, welkom. Als
spreker hebben wij uitgenodigd ds. W. Greven
uit Stavoren en er is medewerking van het
Dameskoor uit Exmorra. Zij hopen enkele
liederen voor ons te zingen. De samenzang is
ook nu weer o.l.v. br. A. Couperus. Wij hopen
dat het een gezegende dienst mag worden.
Graag tot ziens om 19.30 uur in de Baptistenkerk.
Zangcommissie Workum/Makkum.

Cholesterol,
kun je dat eten
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert op dinsdagavond 15 mei 2007 van 19.30
- 21.30 uur een themabijeenkomst over goede
voeding bij een te hoog cholesterol-gehalte.
De bijeenkomst wordt gegeven door een diëtist
en is bedoeld voor mensen met een te hoog
cholesterolgehalte of mensen die geïnteresseerd
zijn. Opgave voor de themabijeenkomst kan
t/m 27 april as. bij het cursusbureau, tel.
(0515) 461 298, tussen 08.30 - 17.00 uur.
Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt de
kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.
Voeding speelt hierbij een grote rol. Tijdens
deze avond wordt aan de hand van diverse
praktische voorbeelden uitleg gegeven hoe
voeding kan worden ”ingeschat” op het vetgehalte. Ook worden suggesties gegeven voor
vetarme variatiemogelijkheden. Lekker eten
met minder vet, dat kan. Goed voor u en voor
uw cholesterolgehalte!

www.makkumerbelboei.nl
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Sweethearts op Plein 9
Makkum
Makkum - Nieuw in Makkum, mag ik me even
voorstellen, mijn naam is Anja Maatman. Ik
begin vanaf 28 april ‘07 een chocolade, snoep,
en cadeau winkel op Plein 9. Het lijkt me heel
erg leuk om in de plaats Makkum met mijn
winkel te beginnen.
Wat u zoal bij mij kunt vinden is het volgende:
handgemaakte bonbons en slagroomtruffels.
Maar ook heb ik verschillende soorten chocolade
zoals: rumbonen, pindarotsjes, kattentongen en
overheerlijke pindaschuitjes. Bij mij vind u ook
een ruim assortiment snoep en oudhollandse
snoep o.a: duimdrop, zoethout, stroopsoldaatjes
toverballen enz. Ik maak heel veel leuke dingen
zelf. Zo heb ik voor de jarige snoepuitdeeltaarten
om op school uit te delen of om gewoon
cadeau te doen. Of een leuk thee, snoep, koffie
of ontbijtboeketje. Verder kunt u ook snoep of
een cadeau laten inblikken, ik heb heel veel
verschillende leuke labels. Ik heb leuke cadeau’s
voor bijvoorbeeld: Abraham of Sara, verjaardag,
bruiloft of geboorte. Tijdens verschillende
evenementen zoals de avond vierdaagse of
bijvoorbeeld het afzwemmen van u kind of
kleinkind kunt uw natuurlijk ook altijd bij mij
terecht. Er wordt altijd de tijd voor u genomen
en uw gaat altijd met iets leuks de winkel uit.
De openingstijden zijn:
dinsdag t/m donderdag van 9:30 tot 18:00
Vrijdag van 9:30 tot 21:00
Zaterdag van 9:30 tot 17:00
En tot 1 oktober zondags van 12:00 tot 16:00
Tot ziens bij
Sweethearts op Plein 9 Makkum.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

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

Vrouwenvereniging
Nut en Genoegen Pingjum
gaan 1 mei een dagje naar de
bollen en mozaïeken, incl. diner.
Wie gaat er mee, hoe meer
zielen hoe meer vreugd.
Inlichtingen: tel. 0517-579239
Alie v. Popta

Onze Acquisiteur komt bij u langs.
Heeft u als ondernemer nog niets gehoord,
neem dan contact op met 06-53542243
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Museum weekend Kazematten

Bar Café Restaurant

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

Kornwerderzand - Ook het Kazematten
museum deed dit jaar weer mee met het museum
weekend. Het was geweldig mooi weer en dat
trekt altijd extra bezoekers. Bij het museum was
van alles en nog wat georganiseerd. Natuurlijk
was er de gewone museum route die gevolgd
kon worden, maar ook konden de bezoekers het
tentenkamp van de Bussum Bridgehead groep
bekijken. Zij waren dit keer in Engelse en
Canadese legerkleding. Deze groep mensen
heeft als hobby het naspelen van oude situaties.
Geweldig mooi om te zien hoe de militairen
heel lang geleden hun kamp ingericht hadden.
Vooral het gehele arsenaal aan wapens trok
heel veel bekijks. En de Andrew Sisters deden het
ook goed. De aankleding was absoluut prachtig.
In het bezoekers centrum konden de bezoekers
allerlei versnaperingen krijgen en tevens een
video bekijken. Voor de jeugd was er een
speurtocht waarbij ze een code moesten kraken.

Hierna kregen ze een bewijs als geheim agent.
De brug bij de sluis was weer eens kapot en
dus konden de mensen die met een auto of op
de fiets kwamen de gemakkelijke weg over de
sluis nemen. Twee vrijwilligers van het
museum hielden de bezoekers in de gaten zodat
er geen mensen op de sluis liepen terwijl de brug
geopend werd. Er was ook een mogelijkheid
om met de oude reddingboot van Hindeloopen
”de Knokkels” vanuit Makkum naar
Kornwerderzand te varen en weer terug. In
Makkum konden de bezoekers de auto op
verschillende parkeerplaatsen stallen, zodat
daar geen probleem was. Zowel zaterdag alsook
zondag werd daar veel gebruik van gemaakt.
En natuurlijk met mooi weer zijn er veel mensen
die wel eens een vaartochtje over het
IJsselmeer willen maken. Het weekend is wat
het Kazematten museum betreft uitstekend
geslaagd.

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

www.nieuwbouwinmakkum.nl

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 18 april 2007

Maak je eigen
Sjamanentrommel

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Exmorra - Op zaterdag 28 april begint er in
Centrum Wilgenhoeve in Exmorra een 2-daagse
workshop met als onderwerp: ‘Het maken van
een Sjamanentrommel’. Op zaterdag 2 juni
wordt de workshop afgerond.
Van oudsher is een Sjamanentrommel een heel
persoonlijk instrument. Overleed een Sjamaan
dan werd zijn trommel gebroken of met hem
mee begraven of verbrand. Deze band tussen
mens en trommel begint op een fysieke manier
door het zelf maken van de trommel. Deze
cursus wordt gegeven door Taco Blom en
Carolyne Reyneveld die jarenlange ervaring
hebben in het bouwen van trommels. Zij weten
als geen ander met respect en humor een verbinding te leggen met het materiaal waaraan
gewerkt wordt. Caroline: ‘De kracht van onze
cursus is dat mensen zich werkelijk verbinden
met de boom, het dier en de ziel van de drum.
Het is een prachtig proces waarin de materiele
en spirituele wereld elkaar ontmoeten. Elke
trommel heeft een eigen verhaal en karakter,
en als je goed kijkt en luistert, kan de spirituele
wereld zich uitdrukken via jouw drum.’ Voor
je aan deze workshop begint, maak je een
keus voor een houtsoort en de huid die je wilt
gebruiken. Welke houtsoort past bij jou? Met
welke boom voel jij je verbonden? Welk dier
spreekt je aan? Van dat hout maak je tijdens de
eerste dag het frame voor je trommel. Tijdens
de tweede bijeenkomst span je de huid op het
frame. Jouw persoonlijke band met het materiaal, het hout en de huid, jouw boom en jouw
dier, staat centraal. Op deze manier ontstaat er een
uniek, bezield instrument dat keer op keer als
je het bespeelt jouw verhaal vertelt. De workshop
begint om 10.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve
telefoon 0515 57 51 69 of
info@centrumwilgenhoeve.net
www.@centrumwilgenhoeve.net

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf 21 april t/m 6 mei a.s.
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
benzine
VW golf VARIANT 1.6-16V,zilver,airco,radio-cd,cruisecontrol,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bediening,64 dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,climate contr,lm.velgen,
Cruisecontr,el.ramen,cpv+afst.bed,trekhaak, 81dkm
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
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh
diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
blanke dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Opel Zafira 2.2Dti elegance,zwart,a/c,cr.contr,r-cd
Peugeot 307 SW 2.0Hdi airco,r-cd,cruisecontr,100 dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Peugeot 406 Break Hdi 110pk,zilver,airco-ecc,cruisecontrol
Lm.velgen,radio-cd/navigatie,trekh,el.rmn/spiegels.
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd

2003

verkocht!

2001

€

13900,-

2002
2003
2002
2004
2002
1998

€
€
€
€
€
€

13445,13250,7900,7250,7250,3950,-

10-2003
2004
2003
2003
2003
2004
2002
2002

16900,14450,verkocht!
verkocht!
€ 11950,€
€

€
€
€

11900,11400,11400,-

Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Scooterreis door India (vervolg)

door Eeltje en Marijke Kuperus

Thuishotel organiseert
een cursus ”Eerste hulp
bij kinderongelukken”
Bolsward - De cursus start op woensdag 9 mei as.
van 19.30-22.30 uur in Bolsward. ”Eerste hulp bij
kinderongelukken” is een praktijkgerichte cursus
voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot
7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op
spoedeisende eerste hulp bij ongevallen. De cursus
bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur en 1 bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee bijeenkomsten
worden gegeven door een ervaren ambulanceverpleegkundige en de laatste avond door een
consulent van de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt
u t/m 20 april as. bellen met Thuishotel, telefoon
(0515) 461 234 of surf naar www.thuishotel.nl

* De Channekeshave tempel staat in Belur en is in 1116 gebouwd
Na een onrustig nachtje gingen we de volgende
ochtend weer verder we reden omringd door
rubberplantages, rijstvelden, tabaksvelden, zijde
plantages en prachtige lelies en lotus bloemenvelden adembenemend mooi. We stopten onderweg voor een ontbijtje dit bestaat in India uit
dosa,s dit zijn een soort dun gebakken pannenkoeken met diverse sausjes erbij wij Nederlanders
vragen er dan natuurlijk ook suiker bij wat ze
heel vreemd vinden.De koffie die we geregeld
bestelden was ook meestal een probleem in
India drinken ze mier zoete koffie met veel
suiker en melk alles wordt in een kan gezet
dus zwarte koffie kennen ze niet. We zien
onderweg in een rivier een soort zandoverslag
bedrijf er rijden wagens met ossen ervoor de
rivier in, met manden trekken ze zo zand uit
de rivier en dit wordt dan aan wal gebracht
daar staan weer mannen klaar die het weer in
vrachtauto,s scheppen een zeer arbeid intensief
werkje. De politie doet nog pogingen om ons
tot stoppen te dwingen ze blazen als gekken
op hun fluitje we kijken wijselijk de andere kant
op en rijden door. Na 150 km deze dag op de
scooter te hebben gezeten komen we ‘s avonds
aan in Chikamaglur aan hier vinden we voor
het eerst een redelijk goed hotel, we eten in de
gezellige stad het diner bestaat hier meestal
uit gebakken rijst of noedels met kip of vis
zeer smakelijk al moet je wel vragen om niet
te gekruid eten want anders sta je in brand.
De volgende dag was Ellen jarig koffie met
gebak op de galerij en dan richting tempels. De
eerste tempel staat in Belur de Channekeshava
tempel deze werd in 1116 gebouwd de bouw
duurde ruim een eeuw en als je de bouwwerken
ziet begrijp je dit ook wel. Alle muren zijn
gebeeldhouwd en er is geen afbeelding gelijk.

Prachtige beeldjes van Ganish (afgod met een
olifanten kop), Vishnu (afgod beschermer van het
leven), Shiva (afgod voortbrenger nieuw leven)
en dit alles prachtig uitgesneden ook vele verschillende olifanten afbeeldingen indrukwekkend.
De volgende tempel staat in Somanthapur
deze tempel werd nooit afgebouwd maar hier
staan enorme grote beelden van afgoden en
olifanten. We scooteren weer verder en kijken
nog steeds onze ogen uit wat een prachtig
land maar ook levensgevaarlijk we komen
zulke afgeladen bussen tegen mensen hangen
uit de deuren en ramen en zitten boven op de
daken ze hangen soms gevaarlijk scheef en de
chauffeur moet moeite doen de bus op de weg
te houden maar ze scheuren als gekken en rijden
geregeld met zijn drieën naast elkaar zodat
wij van de weg worden gedrukt.
‘s Middags rijden we door een dorpje en horen
muziek er rijdt een praalwagen door het dorp
meteen groot Ganish beeld erop een muziek
band voorop. Het blijkt een offer wagen te
zijn vele vrouwen komen hun offers brengen
in de vorm van cocosnoten en fruit. Ellen en
ik worden uitgenodigd plaatst te nemen op de
wagen we durven dit niet we weten niet wat
het precies inhoud. Dan krijgen we fruit aangeboden vanaf de offer wagen smaakt prima
dit geofferde fruit. We komen aan in de grote
stad Hassan na een paar vieze hotels te hebben
afgekeurd ontdekken we een schoon hotelletje
met zelfs tv op de slaapkamer en een douche,
waar is die douche dan vragen wij dat blijkt
een emmer water te zijn met een bakje door
het water over je heen te kieperen heb je toch
een douche. Als we de wc (een echt toilet
geen gat in de grond) doortrekken loopt de
stortbak zo leeg in de kamer.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Een kind neemt een slok van een reinigingsmiddel,
dreigt te stikken in een snoepje of valt in het water,
voorbeelden van ongelukken in en om huis.
Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen,
maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen
van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig
afhankelijk van de reactie van de ouder of verzorger.
Hoe reageert de ouder of verzorger bijvoorbeeld
als een kind hete thee over zich heen krijgt?
Wordt de huisarts gebeld, de kleding uitgetrokken,
het kind onder de koude douche gehouden of gaat
men direct met het kind naar het ziekenhuis?
Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste hulp
direct na het ongeluk van levensbelang is voor
het kind. In de cursus komen o.a. aan de orde:
hartstilstand, valpartijen, beknelling, verstikking,
vergiftiging, verbranding, verdrinking, onderkoeling,
bloedingen, bijtwonden en elektriciteits- ongevallen.
Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan
praktische oefeningen met gebruik van speciale
poppen en dia’s.

Cursus Borstvoeding
Bolsward - Thuishotel organiseert een thema
Borstvoeding op maandagochtend 14 en 21 mei as.
van 9.00 uur - 11.00 uur. Dit thema bestaat uit 2
bijeenkomsten en wordt gegeven door een wijkverpleegkundige. Aanstaande moeders en ook
vaders zijn van harte welkom. Opgave voor de
themabijeenkomst kan tot en met 1 mei as. bij
Thuishotel, tel: 0515 461 234 of surf voor meer
informatie en aanmelding naar www.thuishotel.nl
Dit thema volgen is een mogelijkheid om u voor
te bereiden op het geven van borstvoeding. De
volgende onderwerpen worden besproken zoals:
de baby aanleggen aan de borst, hoe vaak per dag
kun je aanleggen, voor- en nadelen van borstvoeding,
rust en ontspanning, lichamelijk contact met de
baby, stuwing, borstvoeding kolven, bewaren van
borstvoeding en teruggaan naar de werkkring. In
het begin is het wel even wennen met een baby.
Meestal gaat het geven van borstvoeding vanzelf
en soms kan het een beetje tegenzitten. Het is goed
om van te voren te weten hoe het kan gaan en dit
te bespreken tijdens deze bijeenkomsten. Dat geeft
vertrouwen en dat is de basis voor het geven van
borstvoeding. Voor vragen en ondersteuning kan
u terecht bij de wijkverpleegkundige, ook na de
geboorte van de baby.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Al verhalende aan de wandel

Makkum/Cornwerd - Afgelopen zondagmiddag
gingen in drie groepen een 80 wandelaars in
Makkum van start voor een wandeling door
de landerijen naar Cornwerd. Onderweg werd
even stilgestaan bij de grafheuvel en daar werd
een stukje geschiedenis verteld. Aangekomen

bij de Cornwerder molen werd ook daar een
korte lezing gegeven. Men kwam samen in
dorpshuis De Bining, hier werd een voordracht
over Obe Postma gehouden. De deelnemers
werden getrakteerd op fris of een borreltje en
een hartig hapje.

Bodem Zwembad Mounewetter van nieuw blauw
verflaagje voorzien

Witmarsum - Onder een stralende zon werd
maandag 2 april j.l door enkele vrijwilligers
de bodem van het ondiepe bad geschilderd.
Op 2 mei om 14.00 uur moet alles klaar zijn
want dan vindt weer de opening van het nieuwe
zwemseizoen plaats. Dit jaar wordt er een instuif

in en rondom het zwembad georganiseerd
voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Vanaf
14.00 tot 17.00 uur zullen de spelletjes plaatsvinden. Op deze dag mogen alle kinderen in
subtropische stijl komen. Er vindt ook een
verkiezing plaats onder degene die het leukst
verkleed is. Op de avond kan er in alle rust
een baantje getrokken worden van 19.00 tot
20.30 uur. Op 3 mei mag iedereen gratis meedoen met een proefles Aquajogging, aanvang
9.00 uur en 4 mei mag iedereen gratis meedoen met een les Superfit, de start is om 9.00 uur
en de koffie staat voor u klaar! Vanaf 7 mei gaat
Mounewetter weer van start met de zwemlessen.
Meerdere informatie vindt U op de site
www. zwembadmounewetter.com
Telefonisch iedere dag bereikbaar op het nummer
0517- 531704.

Zangdienst
Zondagavond 22 april a.s.
om 19.30 uur in de Baptistenkerk
C.Lenigestraat 10 te Makkum.
Spreker ds. W. Greven uit Stavoren.
Thema: Zin in een feestje, welkom
m.m.v. Dameskoor Exmorra
Hartelijk welkom namens de
Baptistengemeente
Workum/Makkum
Dames- en heren kapsalon

Noard 141 Workum Tel. 0515-543868
krijgt een

MAKE-OVER
en daarom zijn wij van
24 april - 28 april
gesloten
Wij nodigen u uit voor ons

OPEN HUIS

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

op
zaterdag 28 april
van 16.00 - 18.00 uur
kleurenanalyse

O

visagie

O

bruidskapsels

O

advies
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Sport
voetbal - Makkum

stelt vierdeklasserschap veilig in Wolvega

Wolvega - Door een meer dan verdiende 1-4
overwinning in en tegen Wolvega verzekerde het
eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum
zich afgelopen zaterdag van nog een jaar vierdeklas voetbal. Onder welhaast subtropische
omstandigheden (14 april, 28 graden celcius!)
was Makkum gedurende de gehele wedstrijd de
bovenliggende partij. Het enige wat de gasten
kon worden verweten is dat het niet meer dan
vier keer scoorde. Met een beetje meer overleg
en raffinement had de recordscore van twee
weken eerder tegen Heeg (3 april, 1-6, gevoelstemperatuur min10 graden) minimaal geëvenaard
kunnen worden. Vanaf het eerste fluitsignaal
van scheidsrechter Bergsma werd de thuisclub
onder druk gezet, iets waar de verdediging van
Wolvega niet mee om bleek te kunnen gaan.
Nadat een schitterende vrije trap van aanvoerder
Reimo Tjeerdema na 10 minuten spelen op de lat
uiteen spatte was het na een kwartier spelen wel
raak. De slimme ingooi was van Bouke de Vries,
de voorzet van Yme de Jong, de intikker van
Jelle Hiemstra. Makkum bleef de betere ploeg
en het was wachten op de tweede goal. Net op
het moment dat Wolvega iets onder de druk leek
uit te komen was die ook daar. Een keurige ééntwee tussen de gebroeders Jouke en Yme de Jong
werd door laatstgenoemde beheerst afgerond: 0-2.
Nog voor rust kreeg Makkum legio kansen
om de voorsprong te vergroten. In de laatste 5
minuten voor rust was het spits Yme de Jong
die driemaal bij de tweede paal opdook maar
koppend net de goede richting niet kon vinden.

In de tweede helft ging Makkum onverdroten
verder waarmee het de eerste helft was geëindigd:
aanvallen. Het was aan de prima keepende
goalie Boltjes van de thuisclub en een gebrek
aan scherpte bij de gasten te danken dat de
thuisclub lang in de wedstrijd bleef en de
definitieve beslissing op zich liet wachten.
Verdedigend had Makkum, met een uitblinkende
Teake Elgersma, haar zaakjes echter prima
voor elkaar. Gedurende de hele wedstrijd
werd geen enkele kans weggegeven. De goal
die de thuisclub scoorde had ze te danken aan
de verder goed leidende scheidsrechter
Bergsma die in een onschuldig duel ‘in de
zestien’ als enige op sportpark Molenwiek een
strafschop zag. Het cadeautje werd in dankbaarheid aanvaard door Michel Hofstra die de
toegekende strafschop onberispelijk binnenschoot. Zowel voor als na de strafschop was
het Jelle Hiemstra die zijn tiende (uit de draai
met links) en elfde goal (uit de draai met
rechts) van het seizoen aantekende. Met een
beetje meer gogme had Makkum de score in
de tweede helft nog meer kunnen opvoeren
maar geen Makkumer haan die hier na de
wedstrijd naar kraaide.
Door de verrassend simpele overwinning kon
Makum drie punten bijschrijven en kan het de
competitie zonder zorgen uitspelen. Komende
zaterdag speelt Makkum in Nij Beets tegen
Blue Boys.

De ”Tjallingstichting” is een stichting die
zich al jaren profileert op het gebied van de
gehandicaptensport en vooral aangepaste
paardensport is door deze stichting op de
kaart gezet. De ”Tjallingstichting” winnaar
van het Lokaal Compliment 2006/2007 heeft
door grote inzet zijn diensten bewezen.
”Born2try” is een stichting die zich heeft
bewezen op het gebied van de zorg. Deze
stichting staat al enkele jaren voor dagbesteding,
logeerweekenden, vakantieopvang en het
begeleiden van ouders bij het aanvragen van
PGB ( persoonsgebonden budget. )
Deze formule: het creëren van een zorg/
sportboerderij is uniek in Nederland.
Wij bieden verruiming en verlichting in het
dagelijkse leven van mensen met een beperking.
”Hart in Friesland” gaat de zorg en sport aan-

VV Makkum
vrijdag 20 april
pupillen
Franeker SC F6 - Makkum F3
Sportpark Bloemketerp

zaterdag 21 april
senioren
Blue Boys 1
- Makkum 1
Franeker SC2
- Makkum 2
Makkum 3
- Heerenv. B 5
junioren
Makkum A1
- De Sweach A1
Makkum B1
- SVM B1
Nieuwesch. C1 - Makkum C1
Makkum MC1 - CVO MC1
pupillen
Sneek W/Zw D1 - Makkum D1
Gemeentelijk Zuidersportpark
Harlingen D2
- Makkum D2
WZS E1
- Makkum E1
De Walde E1
- Makkum E2
Makkum E3
- NOK E2
Makkum F1
- WWS F1
Makkum F2
- IJVC F2
Makkum F4
- Jacob St. F2
Tzum F2
- Makkum F5

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
11.00 uur
13.30 uur
12.30 uur
11.30 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 20 april
20.15 uur RMBH Makkum 7
20.15 uur D 3B Makkum 4
21.25 uur D 2 Makkum 3
20.15 uur JMC Makkum 9
21.25 uur H 2 Makkum 1

- Hevoc ‘89 1
- Vlo 2
- Heecher Op 1
- Oeverzw. 10
- VC Sneek 6

zaterdag 21 april

”Whe have a dream”
Drachten - Al vele jaren lopen wij van de
”Tjallingstichting” met het idéé rond een zorg
& sport boerderij te starten in de regio
Drachten. Wij zijn in gesprek gegaan met de
stichting ”Born2try” en uit dit gesprek blijkt
dat ook zij rondlopen met dit zelfde idee.

Voetbalprogramma

bieden onder begeleiding van gediplomeerde
zorgverleners en instructeurs. Wij gaan werken
aan een belangrijke vorm van integratie.
Kinderen met uiteenlopende beperkingen
samen laten genieten van het verzorgen en het
omgaan met dieren. Daarnaast geven wij
gezonde kinderen de ruimte om samen met
zieke kinderen te genieten van wat de boerderij
hen biedt. Hierdoor ontstaat een band en gaan
deze kinderen anders kijken naar een kind met
een handicap. Een plek scheppen waarin het
eigene van mensen met een beperking het uitgangspunt vormt, daar waar men zichzelf mag
zijn. Er is respect voor mensen, dieren, natuur
en alles daar omheen. Mensen met een handicap
krijgen de mogelijkheid een zinvolle bijdrage
te leveren aan het geheel, maar als men dat
wenst alleen maar mag genieten van wat de
boerderij hen biedt. In een niet medische
boerderij blijkt het dat invloed van dieren een
verbetering geeft aan het dagelijkse leven.
Wij willen logeerplekken bieden aan kinderen
en jongeren met een verstandelijke en/ of
lichamelijke beperking.
Kijk voor info op de site: www.hartinfriesland.nl

17.00 uur DRPA Makkum 1
17.00 uur DRIA Makkum 2

- VC Sneek 4
- PZH 1

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen week nam Marijke
Bonthuis met 3 paarden deel aan Indoor Tolbert.
Met 2 nieuwe paarden, Welldone en Wild Lady
startte ze in de klasse B-springen en met de
inmiddels vertrouwde Maxima in de klasse Lspringen. Maandag ging ze van start met de 2
nieuwelingen in competitie voor vierjarigen.
Van de 70 starts mochten de beste 30 door naar
de finale op woensdagavond. Met beide paarden
wist ze de finale te behalen. Met Wild Lady
werd ze 5e dankzij een 7.8 voor het springen
en een 8 voor het gaan tussen de hindernissen.
Woensdagmiddag startte ze met Maxima in de
klasse L. Er waren 2 parcoursen die ze beide
foutloos aflegde. Ook de beide barrages wist ze
foutloos te blijven, het leverde haar beide keren
de 4e plaats op. Door dit mooie resultaat
mocht ze ook in de finale van de klasse L starten
op donderdagavond. Ze eindigde na een foutloos
parcours en opnieuw een foutloze barrage op
een 7e plaats.
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met boom

> Blazerweg <

zonder boom

Ruurd Menage
Arumerweg 13
8745 AA Witmarsum
tel. 0517-531768
fax. 0517-532527

Nieuwe modellen 2007

* Motormaaiers
* Electromaaiers
* Zitmaaiers
Merken: Wolf
Castelgarden
met Honda motoren
Reparatie en
onderhoudsbeurten
Makkum – Meer dan dertig jaar was de
kastanjeboom in de Blazerweg het beeld
bepalend object. Wij hebben hem destijds de
kastanjeboom geplant als drie kleine lootjes,
in de loop der jaren is hij tot een heuse boom
uitgegroeid, zegt de familie de Lang. De
kastanjeboom liet het afweten, bij de storm

van onlangs brak een grote tak af, dus tijd om
actie te ondernemen.
In een mum van tijd had een grote kraan heeft
Kieftenburg BV uit Pingjum de boom veilig
geveld. Een eerste reactie is, wat is het hier
kaal geworden in de straat!

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 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Voorjaarsmarkt in Woonzorgcentrum Aylva State
Witmarsum - Op vrijdagmiddag 20 april bent
u van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur op
onze voorjaarsmarkt in Aylva State. Wij bieden
u een gezellige middag met diverse stands en
natuurlijk het draaiend rad met mooie prijzen.
Ook kunt u tegen betaling genieten van een
kopje koffie/thee met heerlijke cake. U kunt een
kijkje nemen bij de volgende stands: Glasgraveren, Poppenkleding, Kleine cadeautjes
zoals: kadomandjes - theekistjes - gebakjes

van steen etc., Sieraden, De Warme Bakker,
Voorjaarskaarten - bloemenlabeltjes - geldenvelopjes, zakdoekhoudertjes (van geborduurd
stramien), Tuinbeeldjes, Bloemenstand met
diverse bloemen, ook kunt u een biedemeierbloemstukje maken. Ook is er een poffertjeskraam aanwezig waar u overheerlijke poffertjes
kunt kopen. Bent u nieuwsgierig geworden,
kom naar Aylva State en laat u verrassen. Voor
info: Mw. S. Zuidema, tel. 0517-531456.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Maxi-cosi autostoel 0-13 kg, slechts 1 kind oud dus
nog mooi, d.blauw € 15.-; Bruidschoenen mt. 41,
gebroken wit € 20.-, eventueel met bijpassende
sieraden, tel. 0517-642655
1 Fietsdrager voor op trekhaak, voor twee fietsen
i.g.st. € 15.-; 1 Burostoel € 10.-, tel. 0515-232408
na 18.00 uur
Polyesterboot, 290 x 140 cm inclusief perfecte
Kalf trainer. Er zo bij: een Mercury BB motor, 4 PK,
tel. 0515-232145
2 Zits zwart leren bankje; Kipling schooltas € 45.tel. 0515-232595

TE KOOP

Wegens aanschaf C.V., keukengeiser i.pr.st. € 40.tel. 0515-231823
Professionele paspop i.g.st., tel. 0517-642655
Mooie nette relex fauteuil, blank hout met rode kussens
€ 25.-; Box, praktisch en netjes, hout met lade onderin, met nieuw boxkleed € 35.-; tel. 06-36175115
Mammoet skelter € 75.-, tel. 0515-232386

3e Hollandiastraat 19
BOLSWARD
Uitstekend onderhouden
ruime hoekwoning met
berging en achterom.

Vraagprijs:
€ 159.500,-- k.k.

Wasautomaat; Condensdroger; Dames- en herenfiets;
Kinderzitje voor + achterop z.g.a.n., tel. 06-14064482
AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298
Gratis besparings- en vakantieadvies, tel. 0517-496625
Voor tuin- schilder- en timmerwerk, bel 06-49827051
/ 06-44801924
Werkzaamheden als automonteur, schilderwerk,
klussenwerk etc, tel. 06-13377981

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!!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
GEVRAAGD
Iemand m/v voor 3 à 4 uur per week voor tuinwerkzaamheden e.d. in Gaast, tel. 0515-542551 na
18.00 uur

www.focussys.nl

Wij komen deze zomer in Makkum wonen en zoeken
na de zomervakantie een hulp in de huishouding en een
oppas voor ons zoontje van twee jaar. Voor nadere
info kunt u contact opnemen, tel. 06-10922686 of
058-2532950
Spelletje voor kinderen, tel. 06-50467841
RUILEN
Wie wil twee elfstedentochtkaarten, groep 23, ruilen
tegen twee vroegere kaarten (tussen groep 1 en 10)?
0515-232413
HUREN
Gevraagd een woning in Makkum of omgeving,
tel. 06-24702059
GEVONDEN
4 kruisjes, omgeving Strànwei, vanaf 20 april te
bevragen op tel. 0515-231520
GEZOCHT
BZN-fans om mee te corresponderen,
tel. 0515-231520
VERLOREN
Grijze winterjas met groene accenten, mt. 152,
tel. 0515-232085

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

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

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

