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Verzetsbrug is 
weer de normale
oversteekplaats

5 7 10

Esther Rietdijk
nieuw gezicht bij
Sauna de Leliehof

Wereld kampioen
linedance
Chantal Pascalle
komt uit Arum

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

32e Nieuwjaarsconcert Hallelujah in Makkum

Makkum - De muziekvereniging Hallelujah hield
zaterdagavond voor de 32e maal haar traditioneel
nieuwjaarsconcert. Was dit voorheen altijd in de
sporthal, de laatste twee jaar wordt dit gehouden in
de Van Doniakerk. De belangstelling is iets minder
groot dan voorheen. Zaterdagavond waren er 170
bezoekers exclusief rond de zestig medewerkers
aan het concert. Na een welkomstwoord door
voorzitter Tjalda de Witte, werd het programma
geopend met ”Hine e hine”. Na het horen van
Ivanhoe, volgde ”Allegro ma non troppe, Andante
malto en Allegro” 3 Duetten voor klarinet en fluit.
Solisten waren Ymkje Hellinga, klarinet en
Welmoed Tilstra, fluit. Het optreden werd beloond
met een daverende applaus.

Ook voor het Jeugdorkest was veel waardering,
zij speelden o.a. bekende filmmuziek o.m. Morning
has Broken, Morning Mood, Funny Tunes en als
laatste Disney’s Magical marches. Na de pauze
werden nog een vijftal nummers ten gehore
gebracht. Waaronder een speciaal optreden van
de muzikanten Ineke Dijkstra en Lourens Adema,
die met begeleiding van het harmonieorkest nog
eenmaal de medley uit de musical Grease voor het
voetlicht brachten. ”The Stars and Stripes Forever”
klonk als slotnummer. Het harmonieorkest en
het jeugdorkest staan beide o.l.v. dirigent Nynke
Jaarsma. Het publiek beloonde het optreden van
het nieuwjaarsconcert met een staande ovatie. 
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 18 januari             
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

zaterdag 19 januari
Ferwoude - Dorpshuis ”De Djippert” 22.00 uur
Top-100 coverband De Red Cars

zondag 20 januari
Makkum - Doopsgezinde kerk (Bleekstraat)
16.00 uur Makkumer Nutsdepartement organiseert
zondagmiddagconcert van de close harmony groep
”Sânman & Sikke”

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Expositie ”More Work” Vanhoff-
ontwerpen tot 31 januari 2008 bij Koninklijke
Tichelaar Makkum. Geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten 

Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 5 maart
expositie van: aquarel en potloodtekeningen
(stillevens, landschappen, fantasie en abstract)
van Maaike Boonstra-Poog. Vrij te bezichtigen
tijdens kantooruren. Een aanrader! Voor meer
info: Maaike Boonstra-Poog, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

Gratis dimbare spaarlampen

Witmarsum - Tot 18 januari 2008 zijn er op het
gemeentehuis in Witmarsum gratis dimbare
spaarlampen verkrijgbaar. De spaarlampen zijn af
te halen met een waardebon uit de krant, zie de
advertentie in Belboei van 9 januari j.l. Tevens
liggen er waardebonnen op het gemeentehuis.
Per adres kan er maximaal 1 dimbare spaarlamp
worden afgegeven, maar Op = Op! 

Nei in tiid fan siikwêzen is ferstoarn, myn
dochter, ûs suster en tante

Wally Genee
Makkum 8-3-1951         Vinkeveen 4-1-2008

Makkum: T. Genee-Altena
bern en bersbern

16-01-1968              16-01-2008

Dit leave lytse famke wurd hjoed 40 jier !!
Altiid in soad wille en o sa blier,
Al jierren by Zonwering Makkum oan ‘t wurk
En sy hat al hiel wat flessen wyn ontkurkt....
Sy krijt al har earste grize hier,
Ja beste minsken ‘t is echt wier !
Wy lokwinskje dy lans dizze wei,
En....in hiele gesellige dei !

Dyn freonen

17 januari 2008

Hij wil het niet weten,
maar we zijn hem niet vergeten.

Deze hooli al 30 jaar oud,
kom langs, het bier staat koud

Geboren

Nias Wido
8 januari 2008

Zoon van
Frieda Wijnia & Wichard de Krijger

Broertje van Sinne Elin
Hoenderbosplein 98, 5406 AJ Uden

Leaf lyts berntsje, tear en bysûnder,
troch God oan ús tabetroud dit grutte wûnder.

Tankber en tige bliid binne wy
mei de berte fan ús famke

Marije
3340 gram

49 sm

7 jannewaris 2008

Nico en Nynke Elgersma
Estrikwerk 15

8754 BW Makkum
0515-231170

Kerkdiensten
zondag 20 januari   

Van Doniakerk 
9.30 uur Oecumenische dienst met diverse voorgangers

R.K. Kerk  
9.30 uur zie Van Doniakerk                                 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. Tamminga, Makkum        

Doopsgezinde Gemeente 
9.30 uur zie Van Doniakerk                       

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”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    
O. Hoekstra, Ds. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380  

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

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
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 17/1 t.e.m. wo. 23/1

Jong Belegen Maaslander, 425 gram.................................4.79
Runderrookvlees, pakje..........................nu 5 zegels extra

van de Warme Bakker

Krentenbollen......................................................5+1 gratis

Uien, kilonet.....................................................deze week 0.49
net Navelsinaasappels, 2 kilo.............................................1.99
pak Persil Megaperls, 1.215 kg.....................................nu 4.29
Peijnenburg Groeningerkoek, 4.75 gram....................99 cent
Fanta Lemon, 1 liter...............................................nu 99 cent

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 17 JANUARI
T/M ZATERDAG 19 JANUARI

WINTERVINKEN
4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENSSCHNITZEL
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 17 JANUARI
T/M WOENSDAG 23 JANUARI

GEBRADEN RUNDERROLLADE
100 gram €€ 1.25

CORNED BEEF
100 gram €€ 1.10

Burgerlijke stand 
december 2007

Geboren 
Liam Michael, zv Roderick Mijnsbergen 
& Astrid J.S. Frowijn te Makkum;

Jorn, zv Johannes Ouderkerken 
& Hinke Adema te Witmarsum;

Isa Mei-Ling, dv Kai M. Chiu 
& Angela J.A.W. Lambregts te Makkum;

Gehuwd 
Hessel Haga & Jennifer Burger te Witmarsum.

Overleden
Roelof Kruijer te Gaast, 74 jaar, 
ev Joyce M. Castellano;

Sjoukje A. Pebesma te Witmarsum, 74 jaar, 
ev Pieter Jagersma;

Riemer Alkema te Makkum, 75 jaar, 
ev Gerrikje Jenema;

Ane H. de Vries te Witmarsum, 55 jaar, 
ev Grietje Hoekstra;

Arendje P. van Heerde te Witmarsum, 90 jaar, 
wv Marten van der Weide;

Willy Doornberg te Witmarsum, 79 jaar, 
wv Adrianus Jonker.

Gratis informatiemarkt 
over ”Stoppen met roken”  

Sneek - In samenwerking met GGD Fryslan,
StopShop Noord Nederland en Thuiszorg
Zuidwest Friesland organiseert Thuishotel op
woensdagavond 13 februari as. van 19.30 tot
21.30 uur. Tijdens de bijeenkomst komen diverse
methoden om te stoppen met roken aan bod.

Ruim een derde deel van de volwassen Friezen
rookt. En meer dan de helft wil daar mee stoppen,
nu of later. Maar, stoppen met roken valt niet mee
en blijvend een niet-roker zijn is indien mogelijk
nog lastiger. Een van de oorzaken van het niet
slagen van stoppogingen is dat mensen een
methode kiezen die niet bij hen past. Want er is
een grote keus aan methoden om te stoppen met
roken. Door middel van korte presentaties worden
van iedere methode de voor- en nadelen behandeld
zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken.
Aan de orde komen: begeleiding op maat,
cursus stoppen met roken; nicotinevervangers;
medicijnen.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u tijdens
kantooruren tot en met 29 januari as. contact
opnemen met Thuishotel op tel. 0515 461 234.
De toegang is gratis.
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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  J A N UA R I

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
4 st. Pisang Goreng
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lamsvlees

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

Hierbij wil ik reageren op het schrijven van
Anke Stroband, dit heeft mij echt geraakt. Na het
lezen over het enthousiasme van Plaatselijk Belang
en diverse verenigingen over de komst van de
koningin naar Makkum, vond ik het heel schrijnend
om  op bladzijde 4 te lezen wat deze verdrietige
moeder, met zoveel moed ons probeert duidelijk
te maken. Ook ik hoor veel om mij heen de vraag:
wat gaat dit allemaal kosten? De gemeente geeft
aan geen geld te hebben voor een fietstunnel,
waarom dan nu zo’n groot feest op touw zetten
voor één uurtje ”Koningin en haar gevolg?”
Zitten we daar nu echt op te wachten? Wij hebben

afgelopen tijd zulke mooie evenementen in
Makkum gehad, waar we allen erg van hebben
genoten.

Graag zou ik willen dat de gemeente en de
diverse bedrijven die hier weer zoveel geld in
pompen, er 30 april even bij stil staan dat de
familie Stroband zich nog steeds inzet voor het
verkrijgen van een fietstunnel of fietsbrug, wat
een onmogelijke opgave blijkt te zijn.
Probleem  Geld !!!

Joke Klippel.

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Oversteek Weersterweg fietstunnel, fietsbrug of rotonde
Witmarsum - Tijdens de commissievergadering
Grondgebied werd duidelijk dat in 2009 toch
echt een veilige oversteek bij de Weersterweg in
Makkum moet komen. Het liefst zouden veel
raadsleden zien dat er een fietstunnel of fietsbrug
zou een rotonde. Het CDA denkt echter dat de
aanleg van een rotonde extra geld gaat kosten
omdat er dan grond aangekocht moet worden
van de familie Elgersma. Zij denken dat een
fietspad ten zouden van de weg langs het voet-
balveld over eigen grond van de gemeente ook tot
één van de mogelijkheden behoort. Dit fietspad
gaat dan langs de bestaande rotonde en dit zal
betekenen dat de fietsers twee keer over moeten
steken. Eerst de Ds. Touwenlaan en daarna nog
eens de Hemmemsweg. Is dit wel veilig? Zolang

er nog geen besluit genomen is over welk plan
uitvoerbaar is, zullen er wel alle maatregels
genomen moeten worden om zo veilig mogelijk
over te kunnen steken. Het plan van de Oude-
jaarsploeg om de komborden te verplaatsen
heeft al een aanzet gegeven tot een veiliger
oversteek, maar zal niet mogelijk zijn. In de
komende raadsvergadering zal duidelijkheid
moeten worden, over welk plan uitvoerbaar is
en wat de raad er voor over heeft. Wrang is wel
dat in de weg van Bolsward naar Workum bij
Tjerkwerd en Parrega fietstunnels aangelegd gaan
worden. Het verschil is dat dit door de provincie
betaald wordt, omdat dit een provinciale weg is
en de oversteek bij Makkum door de gemeente
betaald moet worden.  

Cornwerd - De gebroeders Mensonides zijn niet
meer van plan om een mestvergistingsinstallatie
aan te leggen ten noorden van Cornwerd. Door
allerlei verschillende oorzaken lijkt dit niet meer
haalbaar. Toch willen ze zo milieu vriendelijk
mogelijk hun bedrijf uit oefenen en hebben
besloten een nieuwe emissie arme stal voor het
melkvee te gaan bouwen. Gelijk bij het aanpassen
van het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
was er al een inspreker bij de vergadering, die
alle eventuele minpunten van de bouw van de
stal, op ging noemen. Cornwerd verwacht een
groter aantal zwaar vrachtverkeer door het dorp

en dus overlast. De TomTom leidt de chauffeurs
door het dorp en dat wil men daar niet. Volgens
de agrariërs in de raad is het vrachtverkeer naar
boerderijen afgenomen en niet toegenomen en
ziet men hier geen grote problemen. Als er een
goede landschappelijk inpassing komt lijken de
bezwaren bij de raad van Wûnseradiel van de
baan. De invulling van het terrein zal gedaan
worden door Landschap Friesland samen met
het bureau van Bugel en Hayema en vanuit de
gemeente wordt goed gekeken of alles nageleefd
wordt. Ook de bestemmingsplan wijziging zal in
de raad definitief worden.

Geen mestvergisting bij Cornwerd 

Makkum - De politie heeft vorige week donder-
dag rond middernacht een 50-jarige Poolse man
aangehouden. Deze wordt er van verdacht een
51-jarige inwoner van Makkum met een mes te
hebben verwond. Kort daarvoor was bij de politie
op de Botterstraat een vechtpartij gemeld. Toen
agenten ter plaatse kwamen troffen ze een bloed-
spoor aan dat naar een woning in die straat leidde.
De bewoner daarvan bleek zich inmiddels met
verwondingen bij een huisarts te hebben gemeld.
Die waarschuwde een ambulance waarna de man

naar het ziekenhuis werd overgebracht. Na een
korte zoekactie werd de verdachte Poolse man in
de Lieuwkemastraat aangetroffen. Hij werd aan-
gehouden en voor nader onderzoek ingesloten.
Uit het eerste onderzoek is duidelijk geworden
dat de verdachte bij het slachtoffer inwoonde.
Op enig moment is op straat voor hun woning
ruzie tussen deze twee mannen ontstaan. Daarbij
is waarschijnlijk door de verdachte met een mes
of ander voorwerp gestoken. Het slachtoffer wordt
in het ziekenhuis behandeld aan een snijwond.

Steekpartij in Botterstraat
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.65

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

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

Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Lange tijd is het voor de bewoners die
achter de Verzetsbrug woonden overdag onmogelijk
geweest om snel even een boodschap in het dorp
te doen. Zij moesten via de rondweg naar het
centrum. Dit heeft tot veel ergernis geleid. De
werkzaamheden, die uitgevoerd werden door
een aannemer in opdracht van het Wetterskip
Fryslân, hebben veel langer geduurd dan vooraf
voorzien was. Dat de brug zolang omhoog stond
overdag was niet leuk. Volgens ingewijden was
het niet mogelijk om iedere keer als een boot
door de brug moest deze te draaien. De informatie
aan de bewoners was minimaal en hierdoor de
frustratie bij velen groot. 

Het lijkt erop dat de werkzaamheden nu klaar zijn.
De vervuilde grond is afgevoerd en de kabels en
leidingen hebben een zandbed gekregen zodat
de mogelijkheid dat een leiding door de schroef van
een boot geraakt wordt klein is. Er werden nogal
wat dingen ontdekt tijdens de werkzaamheden,

die niet voorzien waren. Beschoeiing moest aan-
gepast of vernieuwd worden en de woonark van
de familie Poepjes lag maanden onbereikbaar.
Ze zouden drie weken bij hun dochter logeren,
het werden drie maanden. Gelukkig is alle leed nu
waarschijnlijk achter de rug en is ook het water
in de buitenhaven niet zodanig vervuild door de
werkzaamheden, dat ook hier nog het een en
ander uitgevoerd moet worden. Het Wetterskip
Fryslân betreurt het dat er zoveel overlast
geweest is en biedt daarvoor hun excuus aan.
Misschien een goede leer voor de toekomst dat
de communicatie met de omwonenden beter
moet. Zo nu en dan met regelmaat een mailing
bij de omwonenden kan veel frustratie wegnemen.
De gedupeerden weten dan wat er speelt en waar-
om. Nu is de buitenkant van de sluis aan de
beurt, maar dat is een zaak die rijkswaterstaat
aangaat. En dus niet het wetterskip. Hiervan
zullen de inwoners van Makkum geen overlast
ondervinden.

Verzetsbrug is weer de normale oversteekplaats

Makkum - Als bestuur van de Koninginne-
vereniging houden wij u door middel van de
Makkumer Belboei en onze website op de hoogte
omtrent de gang van zaken rond de viering van
Koninginnedag 2008. Zoals bekend, wordt deze
anders dan voorgaande jaren vanwege het
Koninklijk bezoek. Ook worden de activiteiten
geconcentreerd op de Koninginnedag zelf in
combinatie met de andere dorpen uit de gemeente
Wûnseradiel. 

Dit jaar staat er daarom geen feesttent zoals andere
jaren. Wat wel doorgaat is de jaarmarkt en de
kinderrommelmarkt op 26 april en uiteraard de
dodenherdenking op 4 mei. Deze data kunt u
alvast noteren. Het is leuk te merken dat het
Koninklijk bezoek al begint te leven in Makkum en
omstreken en dat iedereen positief is. Niet alleen
wij hebben de eerste vergaderingen en overleggen
gehad; ook anderen hebben al kennis gemaakt met

de drukte erom heen. Noem alleen al de over-
nachtingen die zijn geboekt voor deze periode. 
Op veel vragen vanuit de bevolking kunnen we
op dit moment nog geen antwoord geven. De
projectorganisatie zal aan dorpen en groepen
een voorstel doen om een deel van de route in te
vullen. De reden daarvan is dat er samenhang
komt in de onderwerpen van de route, dat de
onderwerpen verdeeld worden over combinaties
van dorpen en groepen en er geen dubbelingen
ontstaan. Ook voor de versiering wordt als basis
eerst een ontwerp bedacht, om het effect van
deze herhaalde versiering het grootst te laten zijn. 
Koninginnedag wordt dit jaar anders, maar wel
heel speciaal! Wij vragen alvast ieders begrip en
medewerking om deze dag tot een echte
Koninklijke dag te maken die Makkum en de
gemeente Wûnseradiel op de kaart zet! 

Koninginnevereniging Makkum 

Geen feesttent, wel jaarmarkt 
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Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

openingstijden
maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur

uurloon voor maar € 31.00

Hondencursus
Makkum - In februari wordt weer begonnen met
een nieuwe gedrags- en gehoorzaamheidscursus
voor honden in Makkum. Op een gezellige en
ongedwongen manier wordt geprobeerd uw hond
het gewenste gedrag aan te leren en eventueel
ongewenst gedrag af te leren. Men maakt gebruik
van de clicker-methode. Dit is een leermethode
zonder straf of dwang. De cursus worden gegeven
op zaterdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur en
duurt 10 lessen.

Voor info kunt u bellen 0515-231119 of bezoek
onze website: www.hondencursusmakkum.nl

Record omzet Fries 
toerisme
Omzet in 2007 boven de 900 miljoen

Het toerisme in Friesland heeft zich definitief
hersteld. In 2007 is opnieuw sprake van een forse
groei. Er kwamen volgens het CBS in de eerste
9 maanden van dit jaar bijna 9% méér toeristen
naar de Wadden, de Friese Meren en de Elfsteden.
Vorig jaar groeide het toerisme in Friesland met
13%. Na enkele magere jaren groeit Friesland
sinds 2005 weer in populariteit. Er kwamen
vooral méér toeristen uit Nederland (+11.8%) en
België (+27.4%). Met een groei van bijna 9%
doet Friesland het aanmerkelijk beter dan de rest
van Nederland. Daar was de gemiddelde groei
in 2007 2.1%. Door de voortgaande groei van
het toerisme wordt in 2007 naar verwachting
een recordomzet van boven de € 900 miljoen
gerealiseerd.

Directeur Paul van Gessel van Fryslân Marketing
plaatst echter een kanttekening bij deze boven-
gemiddelde groei. Het aantal overnachtingen
groeide in 2007 slechts met 1%, ”De landelijke
trend naar vaker, maar steeds korter op vakantie,
zet ook in Fryslân door. We zullen steeds meer
toeristen extra moeten werven om groei in over-
nachtingen te kunnen blijven realiseren”, aldus
Van Gessel. Gunstige bijkomstigheid is overigens
wel dat met het korter worden van vakantie de
uitgaven per persoon per dag stijgen. ”Het gaat
in het toerisme uiteindelijk om omzet en werk-
gelegenheid. De omzetstijging zal naar verwachting
een positief effect geven op de investeringen”.
Op basis daarvan verwacht Fryslân Marketing
dat de werkgelegenheid in het toerisme verder
zal groeien. Er werken op dit moment ca. 22.000
mensen in het Fries toerisme. Dat is 11% van de
werkgelegenheid in Friesland.

Volgens het CBS groeide de uitgaven van toeristen
in 2006 met 5.5% en in 2007 met 8%. De uitgaven
van toeristen in Fryslân bedroegen volgens
Toerdata Noord in 2006 € 854 miljoen en zullen
op basis van de nieuwste CBS cijfers in 2007 in
Friesland oplopen naar boven de € 900 miljoen.

www.makkumerbelboei.nl
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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

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

Esther Rietdijk nieuw gezicht bij Sauna de Leliehof

Makkum - Vanaf 1 november heeft Sauna de
Leliehof een nieuwe bedrijfsleidster. Het is Esther
Rietdijk uit Sneek. Zij heeft de leiding overgenomen
van Sjoerdtje. Deze gaat zich meer toeleggen op
de werkzaamheden, die het Hotel It Anker met
zich mee brengt. Esther heeft 14 jaar als schoon-
heidspecialiste gewerkt in Bolsward en vindt het
een mooie uitdaging. De eerste maanden heeft
ze al met veel plezier gewerkt en de Sauna heeft
nu ruimere openingstijden gekregen. Ze werkt
samen met nog een schoonheidspecialiste en heeft
regelmatig ook een masseuse in haar bedrijf. De
vaste kracht Grietje is gebleven en samen maken ze
er iets moois van. Nieuw is de Hot stone massage.
Esther heeft hiervoor een cursus gedaan en is

geslaagd. Voor deze nieuwe massage is erg veel
belangstelling en er zijn verschillende massages
mogelijk. Verder is alles nog gewoon zoals voor-
heen. De schoonheidsbehandelingen zijn in
verschillende variëteiten te krijgen en de Sauna
heeft de vele mogelijkheden, die mensen wensen.
De arangementen zijn volop aanwezig en op de
website www.leliehof.nl is een boeking 5% goed-
koper, tevens is hierop te zien wat de mogelijkheden
zijn. Alles in Sauna de Leliehof is aangepast aan
de huidige eisen en het ziet er allemaal smaakvol
uit. Sauna de Leliehof is vanaf 1 januari 2008
rookvrij en voor de verstokte rokers is er buiten
altijd wel een luw hoekje, waar de nodige rook-
waar genuttigd kan worden. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Witmarsum - Sommige mensen houden van
zingen en zouden wel eens voor één dag in een
koor willen meezingen, anderen vinden het fijn
om ernaar te luisteren. Als u tot één van die
mensen behoort, dan bent u het voor wie we de
zangdag organiseren.  

Op 9 februari ontvangen we de volwassenen graag
vanaf 9.30 uur met koffie en thee in de Koepel-
kerk. In de loop van de dag zal er nog een paar
keer koffie en thee zijn. Daarbij wordt er tussen
de middag voor brood gezorgd. In blokken van
een uur worden een aantal niet al te moeilijke
liederen ingestudeerd. Van 16.00 uur - 17.00 uur
voeren we de liederen uit voor wie het fijn vindt
om ernaar te komen luisteren. Bij de uitgang
kunt u een bijdrage geven om de kosten te dekken.
De muzikale leiding is in handen van Jannie
Kramer met aan de piano Jelle Rollema.
Met de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8, die zich
aanmelden, vormen we voor één middag een
kinderkoor. De kinderen hebben een middag-
programma. Vanaf 13.00 uur ben je welkom in de
Doopsgezinde Kerk. Geef jezelf op, dan rekenen
we op je! En ook jullie voeren de liederen uit
van 16.00 uur - 17.00 uur afgewisseld met de
volwassenen in de Koepelkerk. De muzikale leiding
van het kinderkoor is in handen van Ali Geel. 

Deze zangdag is een aanbod van de kerken in
Witmarsum, Pingjum en Zurich aan de dorps-
genoten en omgeving, kortom iedereen die hieraan
wil meedoen. Het repertoire zal bestaan uit liederen
van de laatste tijd die goed zingbaar zijn en waar-
van de tekst aansluit bij een nieuwere kijk
op godsdienst of behoefte aan religiositeit of
algemenere behoefte aan zingeving. We willen
als kerken graag dienstbaar zijn aan onze dorps-
genoten. En daarmee is de zangdag op zich
afgelopen en hopelijk voor de deelnemers en de
luisteraars plezierig verlopen. Wie er aardigheid
in hebben kunnen de volgende morgen een aan-
tal van deze liederen in koorverband meezingen
in een welkomstdienst in de Koepelkerk. Dat
hoeft dus niet. Maar het mag wel. 

U kunt zich opgeven vòòr 25 januari 2008 per
e-mail of per telefoon of briefje-in-de-bus bij
Hieke de Jong (j.dejong@hetnet.nl; 531766)
Marijke Baarda (marijkebaarda@hetnet.nl) 
Harmke Zijlstra (jellezijlstra@planet.nl)
Peter Wattèl (pwattel@ncrvnet.nl; 532237. 

Publiek is welkom om 16.00 uur in de Koepelkerk. 

Namens de voorbereidingscommissie,
Peter Wattèl

Zangdag in Witmarsum 
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Honda CRV 2.0i ES,zwart,a/c-ecc,radio-cd,pdc,lm.velgen 2003 € 15.950,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15.950,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 14.950,-
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type 10-2005 € 14.850,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13.450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11.950,-
Vw Polo 1.4-16v,Turijn,blauwmet,a/c,cr.contr,nw type 2005 € 11.950,- 
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002 € 11.900,-
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11.750,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005 € 11.650,-
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 € 9.950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005 € 9.400,-
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7.950,-

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd,  2005 € 15.900,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8.950,-  

Gaat U op wintersport? Heeft U nog geen winterbanden??
vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto 

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 307 SW Hdi
Zwartmett,a/c-ecc,Radio-cd,
cruisecontr, Parkeersensoren,
cpv+afst.bed,trekhaak
lm.velgen,el ramen 
146 dkm  bj 2003
€ 11.950,-

Ford Focus TDCi
Nw.type,zwart, 5drs
Airco, radio-cd
Cruisecontrol,el rmn
Cpv+afst.bediening  
83 dkm   bj 10-2005  
€ 14.850,-

Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 19 januari
senioren
WWS 2 - Makkum 3 12.30 uur
Oefenprogramma
Makkum 1 - Bolswardia 1 14.30 uur

NeVoBo/competitie
vrijdag 18 januari
20.15 uur D Makkum 4  - CoVos 7
20.15 uur D Makkum 5   - Thuishotel/DBS 7
20.15 uur J Makkum MB 2 - Beo MB1
21.30 uur D vc Bolsward 8 - Staveren 2

zaterdag 19 januari
16.00 uur M Makkum    - Landstede Vol 3 
16.00 uur D Makkum   - Thuishotel?DBS 2
16.00 uur D Makkum 2 - De Roeken/DVC

Uitslagen
B. Tilstra   - G. Mensonides  2-0
A. v. Schaick  - S. Tilstra     0-2
A. Wiersma     - I. Werkhoven    0-2
J. v.d. Meer   - G. Zijlstra    1-1
C.E. Kooistra  - Joh. Rinia     2-0
H. Koops       - O. van Kalsbeek 1-1
B. Tilstra     - G. Mensonides   0-2
Joh. Rinia     - G. Zijlstra    0-2
J. v.d. meer   - O. van Kalsbeek 2-0
C.E. Kooistra  - G. Mensonides    0-2
B. Tilstra     - H. van As      1-1
J. v.d. Meer   - H. Koops       1-1
Joh. Rinia     - A. Wiersma    1-1
A. v. Schaick  - G. Zijlstra     1-1
A. Tilstra    - I. Werkhoven    2-0

Dinsdag komt Sneek op bezoek. Het zijn altijd
spannende wedstrijden tegen Sneek. Over de uit-
slag valt nog helemaal niets te zeggen, maar dat de
Makkumers er goed voor gaan zitten dat is zeker.

* de VV Makkum een Bingo en spelletjesmiddag
organiseert voor de D- en E pupillen

* het zaterdag 26 januari van 14.30 tot 17.00 uur is

* het Friese hart ook op makkum.nl klopt

* Na afloop van het 32e Nieuwjaarsconcert van 
Hallelujah in Makkum een aantal prijzen zijn 
blijven liggen

* op de lotnummers 228 en 670 (roze) en 711 en 
897 (blauw) mooie cadeaubonnen zijn gevallen

* u deze prijzen op vertoon van het geldige lot-
nummer kunt afhalen op De Jister 3 (tel.231695)

* u allemaal van harte wordt bedankt voor het 
kopen van loten!!!

Sporthal

Damclub O.K.K.

Wist u dat...
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LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp::
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Te huur 
in Makkum pand

Markt 25
met bedrijfswoning

geschikt voor winkel
kantoor of salon

Beschikbaar per 1 april

Reacties of vragen:
Bouwbedrijfdavidvisser@uwnet.nl

* TP-100 coverband Reds Cars / eigen opname

Ferwoude - Zaterdagavond 19 januari is het weer
zover: de jaarlijkse muziekavond in dorpshuis
”De Djippert”. Dit keer met de TOP-100 cover-

band Red Cars. De Red Cars spelen al zo’n
10 jaar door heel het land. Stralend middelpunt is
Monique, ”de meid op gitaar” die zingt, speelt,
danst en entertaint. Ze laat geen publiek achter
zonder schorre kelen van het meezingen. De
andere bandleden zingen allemaal, zowel koor
als lead, en dat leidt tot een breed repertoire en
veel afwisseling op het podium. Specialiteit van
de Red Cars is al jaren de nummers direct door te
spelen, ook in medley vorm. Dus reken maar dat
de vaart erin blijft en dat elk optreden een groot
feest wordt! Het repertoire gaat van TOP-100
classics tot TOP 10 actueel, voor jong en (wat)
oud(er). De naam is ontstaan toen de muzikanten
van het eerste uur per toeval allemaal in een rode
auto arriveerden bij de eerste repetitie. Op den
duur is deze naam heel letterlijk genomen en
uitgebouwd tot een compleet en uniek concept
wat na een keer meemaken niet snel wordt ver-
geten! Vanaf 22.00 uur speelt de band.

Red Cars in dorpshuis ”De Djippert” in Ferwoude

Sânman en Sikke (close harmony) in Makkum
Makkum - 20 januari organiseert het Makkumer
Nut een zondagmiddagconcert van de close
harmony groep ”Sânman en Sikke”. Deze groep
uit Workum heeft de afgelopen jaren een eigen
plek verworven in het Friese muziekleven. Sinds de
oprichting in 1994 werken ze aan een gevarieerde
mix van zangstijlen die bij elkaar een uniek
repertoire vormen.

Een behoorlijk aantal optredens heeft de groep
in de afgelopen jaren al achter de rug. Naast de
eigen optredens werd er medewerking verleend
aan enkele theaterstukken. ”De bloedbruiloft van
theatergroep Sult” (1997) en in datzelfde jaar
”Er liggen woorden in de boot” van Nanne Kalma.
Andere plekken waar de groep te beluisteren
viel waren tijdens de straatfestivals in Leeuwarden,
openingen van exposities, personeel- en familie-
feestjes, reünies, (jaar)vergaderingen enz. Ook
treden ze veel op met muziekkorpsen als een
welkome muzikale afwisseling voor het publiek.

Een belangrijke inspiratiebron voor Sân man en
Sikke is de meerstemmige muziek van groepen
als ”The Mills Brothers”, ”Crosby Stills Nash &
Young” en muziek uit de beginperiode van Elvis
(volgens veel mensen zijn beste nummers). De
Friestalige pijler onder het repetoire wordt
gevormd door gedichten van Fedde Schurer, Henk
de Boer (Workum) en Aggie van der Meer, die
door Siebren Kramer en Egbert Krikken op muziek
zijn gezet. De laatste tijd komen er ook steeds meer
barbershopliedjes bij. 

Bezetting: Tom Nijdam, Egbert Krikken, Peter
Haantjes, Siebren Kramer, Tsjamme Overal, Bareld
Bijma en Klaas de Vries. Cd’s: ”Koe ik mar fleane”
en ”Nachtlûd” in 2002. ”Sinnekear” in 2003

Datum 20 januari in Doopsgezinde Kerk Makkum,
aanvang 16.00 uur. Entree Nut leden € 5,- /
Niet leden € 7,- Voorverkoop bij boekhandel
Couffreur Kerkstraat 17 Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Op dinsdag 29 januari vindt er in de
Openbare Bibliotheek in Makkum, 20.00 uur
een lezing plaats met als titel: Leven in het Nu,
Een interactieve lezing zonder lichtbeelden.
Deze lezing wordt georganiseerd door de
Cursuscommissie van Het Nut en de Openbare
Bibliotheek. Spreekster zal zijn mevrouw Ilse
Reijgwart uit Heerenveen. Zij heeft een praktijk in
Heerenveen, Helix, healing, reading, coaching.
Zij heeft diverse opleidingen gevolgd: Reiki (I en
II), Universal White Time Healing en Quantum
Touch(r) en een meerjarige opleiding in o.a. healing
en reading bij Mens & Intuïtie in Amersfoort.

Ter inleiding schrijft zij het volgende: Mijn verhaal
begint bij mijn ervaringen tijdens de feestdagen van
2006, toen ik, met een huis vol visite, probeerde
te leven volgens het recept van Eckhard Tolle:
‘De Kracht van het Nu.’ Mijn huishouding ver-

zandde in chaos... Later las ik ‘De kracht van het
Nu in de Praktijk’. Dit boek maakte mij duidelijk
dat ik Tolle behoorlijk verkeerd begrepen had,
maar gaf mij nog steeds te weinig practische tips.
Volgens mij is het daarom tijd voor: ‘De practische
Nu-Gids voor Huismoeders en Chaoten’. Omdat
dit boek volgens mij voorlopig niet uitkomt, ben
ik hiervoor zelf stof aan het verzamelen. In het
tweede deel van mijn lezing bied ik een voor-
proefje waarbij ik de aanwezigen uitnodig om
actief mee te doen. We onderzoeken onder andere
een aan-uit knop voor doormalende gedachten
en technieken om met twee benen in het Nu op
de aarde te (gaan) staan. Daarnaast bespreek ik
manieren om te gaan met emoties en gevoelens
die je soms beletten om volledig in het Nu te zijn
en te genieten van het dagelijks leven. 
Meer informatie: zie www.praktijkhelix.nl
Entree voor deze avond: € 2,50

Lezing in Openbare Bibliotheek ”Leven in het Nu”
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Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

ZATERDAG 26 JANUARI 2008

van 11.00 tot 14.00 uur zijn alle kinderen,
ouders en andere belangstellenden 

van harte welkom op de

OPEN DAG KINDEROPVANG 
WITMARSUM

Grijp uw kans en kom vrijblijvend binnen
bij kinderdagverblijf ”de Bovenkruier”

en buitenschoolse opvang ”de Vrijbuiters”
aan de Spinnekop 8 in Witmarsum

www.kinderopvangzwfrl.nl

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Oosterend - Zaterdag stond de laatste wedstrijd
van de eerste competitie helft op het programma.
Het was tijd voor de dames van Makkum om
aan te treden tegen de nummer 7 van de ranglijst
Covos uit Oosterend. Het is altijd afwachten hoe
de wedstrijd zou gaan verlopen, volgens sommige
Makkumer dames zijn het altijd spannende wed-
strijden tegen dit team. Dat bleek ook wel uit de
eerste set. Hier werd gestart met Els, Hilde, Mirjam,
Susan, Eva en Vollie. Op de bank zat, terug van
een weekendje weg Martine. De eerste set was dan
ook niet al te sterk van de dames van Makkum.
Of zeg maar gerust een drama. Het moet gezegd
worden, Covos had toch een zeer goede service,
waar de dames van Makkum niet goed de grip
op kon krijgen. Na een wissel van Martine voor
Mirjam werd de pass even opgepakt. Mirjam
werd bij het net weer terug gewisseld, maar
helaas door domme foutjes van de dames kon de
eerste set niet meer worden gepakt.

De 2e set werd er gestart met Els, Hilde, Martine op
diagonaal, Susan op de mid, Eva en Vollie. Er werd
goed gestart door de dames en ook de service
druk was weer terug van weg geweest. Hierdoor

kwamen de dames van Covos flink onder druk te
staan, waardoor Makkum goed hun eigen spel weer
kon maken. Covos wist hun service druk niet
meer terug te vinden en hierdoor werd eigenlijk
met gemak deze set gewonnen door Makkum. 

In de 3e set vonden er geen wijzigingen plaats
en stoomden de dames lekker door. De service
druk werd vast gehouden, de pass lag goed en
ook aan het net werd het goed afgemaakt.
Eigenlijk weinig spannends, alleen dan dat de
spelverdeelster van Covos uit viel met een
gekneusde vinger. Ook deze set werd weer
gewonnen door Makkum.

De laatste en 4e set liet eigenlijk het evenbeeld zien
van de twee voorgaande sets. Goede service en
pass en lekker afgemaakt aan het net. Ook deze
set werd weer door de dames van Makkum
gewonnen. De eindstand 1-3 voor Makkum, dus
weer lekker 4 punten in de pocket!!!

Zaterdagmiddag staat thuis DBS/ Thuishotel op
het programma. Denk er om deze wedstrijd
begint om 16.00 uur ipv 17.00 uur

Opnieuw winst voor volleybal dames Makkum

Harich/Franeker - Zaterdag 12 januari ging Robin
van Stee met haar pony Safari naar een dressuur-
wedstrijd in Joure. Zij kwam uit in de klasse L2
en ging met de 1e prijs naar huis met 185 punten
tevens goed voor een winstpunt. 

In Harich werden de selectie wedstrijden verreden
voor de klasse Z1 en Z2. In de klasse Z1 kwam
Yvonne Philipse uit met haar paard Just do it. Zij
zette een schitterende proef neer wat haar de 1e
prijs opleverde met de score van 222 punten
goed voor 2 winstpunten. Zij is dus zeker van
een plaats op de Fries indoorkampioenschappen
in februari. Ook Tineke Wietsma deed het goed

op deze selectiewedstrijd. Ook zij kwam uit in de
klasse Z1 en behaalde 3e prijs met 218 punten
en 1 winstpunt. 

In Franeker werd dit weekend ook een dressuur-
wedstrijd verreden. In de klasse B kwam Anne-
Jels Brouwer uit met haar paard Tatrapoda KH
uit. Zij scoorde een winstpunt met 185 punten.

Louise Nieuwenhuis-Tilstra ging met Hawar fan
Lutke Peinjum naar Heerhugowaard om daar in
de klasse L2 uit te komen. In zowel de 1e en de 2e
proef ging de 2e prijs mee naar huis met 184 en 186
punten, zij kan dus weer 2 winstpunten bijtellen.

PSV De Halsbanruters

* Chantal Pascalle op weg naar de wereldtop    

Arum - Tijdens wereld kampioenschap country-
dance in het Duitse Kalkar is de talentvolle
19-jarige Chantal Pascalle van Dijk uit Arum
wereld kampioen linedance geworden. Met haar
eigen geschreven dans eindigde Chantal Pascalle
op het wereld kampioenschap op de vijfde plaats.
Een geweldige prestatie, vier jaar doet ze al mee
aan wedstrijden. Vijf tot zes dagen in de week is
het keihard trainen met gemiddeld twee tot drie
uur per dag, haar trainer is Herman Olijerhoek.
Chantal heeft ook drie maanden voor training
gebruik mogen maken café De Gekroonde Leeuw
in het dorp. 

Elke wedstrijd is altijd weer heel spannend, het
nu bereikte niveau mag er zijn. Het jonge succes-
volle talent uit Arum stond gemiddeld eerste op
de wereld ranglijst. Eerder werd zij tijdens inter-
nationale wedstrijden al Benelux, Europees, Duits,
Nederlands, Belgische en nu Wereldkampioen.

Wereld kampioen linedance Chantal Pascalle komt uit Arum
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Colofon

Peugeot partner 1.9 D kleur wit, bouwjaar 1999,
grijs kenteken, tel. 06-41309588

2 Kasten (1 hang + 1 leg), wegens overcompleet
€ 40.-, tel. 0515-576985

Canon printer + install. cd € 25.-; Scootmobiel
gaat 8 à 10 km per uur is goed + 2 goede accu’s
met oplader € 300.-, tel. 06-25584608

Zonnebank z.g.a.n. merk Alisun 1000 H t.e.a.b.,
tel. 0515-541886

Prachtige houtkachel merk Dik Geurts incl.
mockpijp, haardstel, houten houtbak, kleur
antraciet, vr.pr. € 450.-, tel. 0515-575756 

Wegens aanschaf nieuwe fauteuil een zwart
leren relexfauteuil ziet er keurig uit, vr.pr. € 45.-
tel. 06-13733815

Koel vries combinatie, hoog model 3 laden; Miele
wasautomaat; Bauknegt droger, tel. 06-14064482

Ford Escort 1400I 1992, wegens overcompleet,
tel. 06-23462944

Goed lopende computer Windows ‘98, geschikt
voor internet, compleet met toetsenbord, muis,
monitor e.d. € 75.-, tel. 0515-232725

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag de
tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

Botterstraat 67
MAKKUM

Gezinswoning met
doorzon woonkamer, 
4 slaapkamers, voor-

en achtertuin.

Vraagprijs:
€€ 169.000,00 k.k.

Opruiming Confectie
2 halen - 1 betalen of 30% korting

uitgesloten basic artikelen

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust



Handige scholier voor allerlei klusjes in en om huis,
Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169

Kun je goed met de computer werken en wil je 1
middag per week (soms meer) ons team versterken
met administratieve werkzaamheden? Bel dan
0515-575169, Centrum Wilgenhoeve, Exmorra

Klusjesman voor tegel zetten in badkamer en
keuken, schilderwerk en sausen, tel. 06-14064482

Wie heeft zondag 23 december jl. in de Prins,
tussen 18-21 uur de verkeerde zwarte herenjas
merk Milestone meegenomen, ruilen tegen jas
merk Millis Brother, tel. 0515-421191

Op de weg naar het strand Babyjasje, mt 68,
kleur blauw, tel. 06-51773871

maandagmiddag autosleutel merk Renault voor-
zien van een blauwe etui met opdruk Horjus. 
Inl. tel. 0515-233634
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Zoekertje
GEVRAAGD

VERKEERDE JAS

AANGEBODEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick

Preventief Ouderen Spreekuur
Voorkomen is beter dan genezen!
Dit geldt met name voor de iets oudere personen. Het is belangrijk op tijd ziekten en klachten
op te sporen zodat op lange termijn  problemen voorkomen of uitgesteld kunnen worden.

De huisartsen in de gemeente Wûnseradiel vinden dit erg belangrijk. 
Daarom nodigen wij alle personen tussen de 60 en de 80 jaar uit voor het Preventief
Ouderen Spreekuur.
De bedoeling van het spreekuur is om door middel van een vragenlijst, een klein bloed-
onderzoek en  een kort lichamelijk onderzoek de meest voorkomende aandoeningen bij
ouderen in kaart te brengen. 

Mensen tussen de 60 en 80 jaar krijgen vanzelf een uitnodiging via de post. 
U hoeft dus niet van te voren te bellen.

GEVONDEN

www
.

makkumerbelboei
.

nl


