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

Makkum - Even voorstellen wij zijn Mark
Buurman (25) & Mandy Epping (20) uit Emst.
Wij zijn erg blij dat wij vanaf vandaag, 21 januari
2008 de handels-activiteiten van de Familie Doedel
mogen voortzetten onder de naam Buurman
TuinTrend.
Vanaf de kennismaking met het bedrijf Doedel
Agenturen zijn wij beiden heel enthousiast geraakt.
Na enkele gesprekken zijn wij eind 2007 tot het
besluit gekomen om de handelsactiviteiten van
Doedel Agenturen over te nemen. Mark begon in
1998 als kraanmachinist bij een grondverzetbedrijf.
Eind 2005 heeft hij een eigen bedrijf onder de
naam Mark Buurman opgezet op het gebied van
grondbewerking, cultuurtechniek en het verhuren
van kranen en tuinbouwmachines. Mandy, partner
van Mark, had in de eerste instantie voor het
bloemenvak gekozen maar ziet dit als een nieuwe
uitdaging. En wellicht is iets met planten een idee
voor de uitbreiding. De jonge ondernemers hopen
t.z.t. in Makkum of nabije omgeving te komen
wonen.

Wij vinden het heel erg fijn dat de familie Doedel
ons de komende tijd nog terzijde zal staan om
ons te begeleiden.Wij hopen dat u met hetzelfde
vertrouwen bij ons zult blijven komen. Wij willen
graag proberen u op dezelfde wijze van advies
en service te voorzien zoals u van de familie
Doedel al die jaren gewend bent. Momenteel
zijn de openingstijden van dinsdag tot en met
vrijdag van 14.00-18.00 uur en op zaterdag van
09.00-15.00 uur. Over enkele maanden worden
de openingstijden verruimd. Normaal gesproken
zijn wij al vanaf 9.00 uur ‘s morgens aanwezig,
zeker op afspraak maar u kunt ons ook altijd bellen.
Graag tot ziens bij:

Buurman TuinTrend
Kalkovens 17 Makkum,
tel. 0515-232878
fax. 0515-232978
mobiel. 06-201 46 738

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite

Makkumer Kalender eindelijk leverbaar!
’s GRAVENHAGE - Het heeft even geduurd om
toestemming te krijgen van zowel het RKD als het
KKB, maar nu is dan toch de eerste Keninklike
Makkumer Wikekalinder 2008 verkrijgbaar.
Van Rijkswege zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Zo is het volledige programma en de

routebeschrijving tijdens het bezoek van de
Koningin aan Makkum verwijderd uit de 21ste
editie van de vermaarde kalender. De oplettende
lezer vindt echter meer dan genoeg aanwijzingen.
Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel Couffreur
en bij het kantoor van de stichting Ald Makkum.

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 3 februari
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. van Huym, Kollumerzwaag + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Familieberichten
Kleine beentjes, mini teentjes
snoezig mondje, pamperkontje
Welkom lieve ukkepuk
je bent ons tweede meesterstuk

Sabien
Onze dochter en mijn zusje
is geboren op 26 januari 2008
om 15.20 uur, weegt 2865 gram
en is 51 cm lang.
Wim v/d Draai, Marleen Dijkstra
en Sacha
It Ferset 15
8754 LB Makkum
(0515) 233345
Tijdens mijn ziekte in het afgelopen jaar,
hebben we veel belangstelling en warmte
mogen ervaren, in de voor ons soms zo
moeilijke tijd.
Heel hartelijk dank hiervoor.

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

Makkum, januari 2008

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Lieve mensen,

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Voor de vele kaarten, bloemen en andere
attenties die ik mocht ontvangen in het
ziekenhuis en bij thuiskomst. Ook namens
Jacob allemaal heel hartelijk bedankt.

Fam. W. Lindeboom

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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

vrijdag 1 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

Een beeldschoon meisje!

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Agenda

Groetjes Lize Aukema

Bedankt!
Wij willen een ieder bedanken voor
het geld dat wij hebben ontvangen
voor het wekelijks bezorgen van
de Belboei. Wij zijn er blij mee.
Ytje en Rita.

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” Vanhoffontwerpen 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

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 2 februari wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vrijdag al in de Klipperstraat ter
hoogte van het tenniscomplex en kaatsland.

Voorlichting computerlessen
voor ouderen
De Stichting Senior Web Wûnseradiel/Bolsward
begint in maart weer met computerlessen voor
ouderen. De cursussen worden gegevens in
Makkum en Bolsward. Tijdens de lessen heerst
er een ontspannen sfeer en het tempo ligt op een
acceptabel niveau. Voorafgaande aan de cursussen
vinden er twee voorlichtingsbijeenkomsten
plaats en wel op:
Donderdagmiddag 31 januari a.s.
in de Openbare Bibliotheek te Bolsward,
Marktplein 1, ‘s middags om 13.30 uur.
Vrijdagmorgen 1 februari a.s.
in de Openbare Bibliotheek aan de Kerkstraat
te Makkum, aanvang ‘s morgens om 10.00 uur.
Belangstellende 50-plussers worden van harte
uitgenodigd om één van deze voorlichtingsochtenden bij te wonen. Inlichtingen op één van
de volgende telefoonnummers: 0515-231761 of
0515-574529.
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Wist u dat...
* het orkest van Hallelujah, op uitnodiging van
de ”koffiebar” op 18 februari een mini
”nieuwjaars” concert geeft in Avondrust?

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

* iedereen zich daar erg op verheugd?

MAANDAG

* u daar tegen een kleine vergoeding,
ook aanwezig mag zijn?

5 HALEN / 4 BETALEN

* u daar over 2 weken meer kunt lezen
in de Belboei?
* Doarpskrite Makkum het toneelstuk TWA
speelt op 15, 16, 17, 22 en 23 februari a.s.
in de Zwaan
* zondag 17 februari een matinee voorstelling is

VLUG KLAAR
MAKKUMER STEAKS

4 HALEN / 3 BETALEN
BLANKE KIPFILET

DINSDAG VERSE WORST

100 gram

€ 0.90

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

* de voorverkoop reeds is gestart
* deze a.s. vrijdagavond weer is met een extra
verkoopavond op dinsdag 29 januari
in de bibliotheek

DONDERDAG 31 JANUARI
T/M ZATERDAG 2 FEBRUARI

DONDERDAG 31 JANUARI
T/M WOENSDAG 6 FEBRUARI

€ 2.75

ACHTERHAM
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT

€ 2.50

* het Friese Hart ook op makkum.nl klopt

500 gram

* u de Belboei ook op makkum.nl kunt lezen

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.50

PAIN D’ARDENNE
100 gram

€ 1.55

SELLERIJ SALADE
100 gram

€ 1.10

€ 2.75

* de Koninginnevereniging ook op makkum.nl
staat
* Doarpskrite Makkum in februari in de Zwaan
spilet?
* de datums kunt vinden in de agenda
van makkum.nl
* u daar zelf agendapunten op kunt geven?
* u daarvoor agenda@makkum.nl kunt gebruiken?
* de VVD Wûnseradiel een website heeft.
* de PVDA Wûnseradiel een website heeft.
* Prowûn(seradiel) een website heeft.
* de FNP Wûnseradiel een thûsside heeft.
* deze allemaal te vinden zijn op makkum.nl

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

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Vanille Vla, 1 liter..............................................................1.09
Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................4.75
Boterhamworst, per pakje...........................5

zegels extra
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter...........................89 cent
HELE KILO Prei..............................................deze week 1.59
Modderman Friesche Kruidkoek, 560 gram.................nu 1.79
Blom’s Leverworst, 100 gram...............................nu 69

cent
Nutella Chocopasta, pot 400 gram.....................................1.98
Aanbiedingen geldig van do. 31/1 t.e.m. wo. 6/2

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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De kiker op...

Slagerij Attema Makkum

Bar Dancing Frisia is meer dan alleen een discotheek

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

Jan van der Wal met catering op locatie in Ferwoude
Schraard - Al jaren is Bar Dancing Frisia een
bekende ontmoetingsplaats voor velen in de
gemeente Wûnseradiel en wijde omgeving. In
de weekends komen zo’n honderd en vijftig
vooral jongeren naar Schraard, om daar gezellig
met vrienden en vriendinnen te praten en de week
door te nemen. Het is ook een plek bij uitstek om
een heerlijk te dansen en om met elkaar gezellig
wat te drinken. Elke zaterdag is het gezellig met
Dj’s. En is er een band die optreedt dan is de
belangstelling ook groter. Frisia is niet alleen
een bar dancing, maar steeds meer mensen vinden
hun weg ook naar Frisa om van een lekker etentje
te genieten. Het eetcafé varieert van een hartige
snack tot de maaltijd. Men verzorgt buffetten
vanaf tien personen. Er is zaalruimte voor twee
honderd en vijftig personen, een gelegenheid voor
bruiloften, feesten, partijen en recepties. Daarnaast
is er ook voor catering op locatie. En elke tweed
vrijdagavond van de maand kan men genieten
van live-acts en de in rap tempo aan reputatie
winnende jam sessies, of is het soms Jan sessies?

We praten met Jan van der Wal (29) die sinds de
herfst van 2006 eigenaar is van Frisia. Hij is een
geboren Schraarder, een dorp dat momenteel
bijna tweehonderd inwoners telt. Hij heeft de
chef-kok opleiding gevolgd aan de Koksschool
in Leeuwarden. Na zijn opleiding, heeft hij in
diverse horeca gelegenheden gewerkt om de
nodige kennis en ervaring op te doen. Zijn partner Petra heeft hij ontmoet in het restaurant
Zurich op Kop Afsluitdijk. Zij is afkomstig van
Westerland ”de oare kant fan de Afslûtdyk”.
Ons streven is zegt Jan om een bredere doelgroep te bereiken. Men verzorgt ook buffetten
op locatie en tevens is men ook ingesteld op
afhaalmenu.

Bar Dancing Frisia
Schraard
tel. 0517 - 53 23 20
www.frisiaschraard.nl

Doetie de Boer 12½ jaar bij Bakkerij Kluft in dienst

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

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 FEBRUARI
z Babi Pangang
z Droge Gebakken
Kip Kerrie met ui
z 2 st. Saté Ajam
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
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Gezond en lekker verse Broccoli
1 pond voor maa . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
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
Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
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

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

1+1=1 !
gratis
2e kilo

Malse
Varkens Snitzels
Kilo 10.99
2 kilo voor 21.98

10.99

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Wat heb ik fout gedaan
Elk jaar is het weer een belevenis. Als oud
Makkumer 10 km. hardlopen in je eigen geboortedorp. Broers en andere bekenden uit vroeger tijden
staan langs de route je aan te moedigen of bij de
finish je op te vangen. En ... je hoopt dan op de
ultieme erkenning door ook vermeld te worden
in de uitslagenlijst. Twee jaar geleden heb ik daar
ook wat over geschreven en toen werd er een
correctie aangebracht in een latere uitgave. Nadat
ik de Belboei donderdag in de bus kreeg moest
ik dus even slikken toen mijn naam ontbrak. Ik
weet het: er zijn in dit land meer mensen die
Willem Feike de Boer heten, maar wie zou er nu
zo gek zijn om helemaal uit Waddinxveen te komen
om in Makkum 10 kilometer hard te lopen. En
dan ook nog bij zulk weer als afgelopen week.

Dan moet je toch wel in dit prachtdorp geboren
zijn? Volgend jaar zeg ik dat ik uit Makkum kom.
O ja: mijn tijd was 58.57 en ik kwam binnen als
nr. 90 direct achter Huite Genee. Niet gek vind
ik voor iemand uit 1940. Het ga u wel.
Willem de Boer
Naschrift red: Willem (Feike) de Boer heeft volkomen gelijk als je als oud-Makkumer ‘hielendal
út’ Waddixveen naar Makkum komt voor de
trimloop en je scoort ook nog een perfecte tijd,
dan mag je zeer zeker een plaatsje krijgen in de
Belboei om ook genoemd te worden. Maar laat
het de volgende keer de organisatie even weten,
je naam staat dan zeker bij de eerste uitslag bij.

Ohwee,Ohwee,Ohwee.Wûnseradiel.nl
Ynwenners fan Wûnseradiel tink der goed om,
út de telefoanyske enkête fan de gemeente hat
bliken dien dat 49% fan de ynwenners fan
Wûnseradiel tsjin weryndieling is, 31% foar en
18% wit it net. No komt it der dus op oan minsken,
hat de burger noch wat te sizzen of net? Rinne
de riedsleden oer ús hinne of lústerje se nei it
gros fan harren ynwenners?
Ut ferskate ûndersiken hat dúdlik bliken dien dat
weryndieling de ynwenners op ekstra kosten jaget
en dat dêrby de burokrasy tanimt. Boppedat
nimt de ôfstân tusken boargers oan de iene kant
en bestjoerders en amtners oan ‘e oare kant ta. In
ferstandich tinkend minske soe sizze: dan moat
it net wêze, mar Wûnseradiel hat riedsleden dy’t
dêr dwers tsjin yn riddeneare. Se tinke: we moatte
doch mei yn de ‘vaart der volkeren’ as dat no
posityf of negatyf is. Ek as it bestjoer fan harren

partij der oars oer tinkt, neat fan oanlûke, gewoan
troch gean. Want sjoch, Snits hat de foarstap
dien en dan kin men net achter bliuwe fansels.
Ynwenners fan Wûnseradiel, litte wy oer ús
hinne wâdzje of wolle wy ús lûd hearre litte?
Binne jimme meilibjend, kom dan MOANDEI
4 FEBREWARIS om 8 oere nei it gemeentehûs
yn Wytmarsum. Jim krije in bakje kofje foar neat
en jim kinne jim stim hearre litte. Lit jim lûd
frou- en manmachtich hearre, kear it swarttinken.
Net stinne, mar der hinne. Noch net oertsjûge?
Sjoch dan op de gemeenteside www.wunseradiel.nl
of www.fnp-wunseradiel.nl. foar mear ynformaasje.

Jehannes Dykstra,
foarsitter FNP Wûnseradiel

deze aanbieding is geldig van donderdag
31 januari tot en met zaterdag 2 februari
alleen bij onderstaande Coop Supermarkt

voor al onze overige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Kom eens naar Makkum

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum

Foto HBA

Makkum - Onze Makkumer schaatsfanaat Jetze
Nagel wilde Ireen Wust iets aardig aanbieden omdat
zij allround kampioen schaatsen is geworden in

Kolomna in Rusland. Hij werkt als suppoost in
Thialf en zit dus "dicht bij het vuur". Hij vroeg
Hillie Bonnema of zij iets leuks kon maken en
had een kaartje bij zich waarop Ireen stond in
schaatspak en maar ook in gewone kleren. Dat
bracht Hillie op het idee om een placemat te maken,
met een zomer- en winterfoto van Makkum, en
daarop tevens de uitnodiging: kom eens naar
Makkum. Tijdens de sprintkampioenschappen heeft
Jetze het aan Ireen aangeboden en zij vond het
zo leuk, dat ze graag nog 2 exemplaren erbij wilde
hebben, één voor haar ouders en een voor haar
zus. En ze beloofde van de zomer Makkum vast
een keer te bezoeken, waarbij Jetze dan haar
gids zal zijn.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Vogelwacht Makkum presenteert voordracht over ‘Aaisikjen’
Makkum - Vogelwacht Makkum organiseert dit
jaar een lezing over het ‘Aaisikjen’ door de eeuwen
heen. De lezing wordt verzorgd door verteller /
schrijver Gjalt de Groot uit Hallum. Traditie
getrouw spreekt de heer de Groot de zaal aan in
de Friese taal. Aanstaande maandagavond om
20.00 uur zet de heer de Groot zijn levendige
vertelling uiteen. Het is een beeldend verhaal over
het zoeken naar kievitseieren in de omgeving
van Akkrum waar de verteller is opgegroeid. De
Groot is een beginnend schrijver die zijn lezers
graag iets wil bijbrengen over de het buitenleven
in Friesland. Met buitenmens is de Groot het best
te omschrijven. Als fervent visser, jager en aaisiker en alle ervaringen en avonturen die daarbij
horen is de geestelijke bagage ruim op voorraad.
Nog iedere dag is de verteller in het veld te vinden.
Veel leden van Vogelwacht Makkum kunnen zich
identificeren met deze levensstijl. Al wordt het
beoefenen van hobby’s in het vrije veld ieder jaar
moeilijker en complexer door regels en verboden.
Met weemoed gaat de Groot terug naar de jaren
‘60 en ‘70 van de vorige eeuw waar de vrijheden
nog veel groter waren. Mooie verhalen waarmee
de verteller een band schept met zijn publiek.
Aanstaande maandagavond dus in de Prins te
Makkum. Vorig jaar mocht de wacht nog zo’n 75
mensen ontvangen op haar jaarlijkse filmavond.
Dit jaar probeert Vogelwacht Makkum hetzelfde
aantal toehoorders te trekken met de voordracht
over eierenzoeken door de eeuwen heen. Entree
is geheel gratis.

Wat het bestuur van de vogelwacht ook probeert
is het krijgen van bestuurlijke versterking.
Alweer een jaar is het bestuur nu niet volledig.
Met 3 personen die gemotiveerd de nazorgpassen aanvraagt, de broedgegevens verwerken en
dit soort avonden organiseert kan het dit jaar wel
eens het laatste jaar zijn. 3 personen is praktisch
en conform de statuten te weinig! Hierdoor doen
wij een nadrukkelijke oproep aan iedereen die
lid is of wil worden van de Vogelwacht Makkum
om zich bij het bestuur te melden voor een
bestuursfunctie. Wij hebben minimaal 2 personen
nodig om de wacht een toekomst te gunnen.
Zonder extra bestuursleden; geen kievitseieren
zoeken, geen coördinatie over de nazorg, geen
excursies meer en nooit meer een gezellige
avond in de Prins...
Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u dit maandagavond 4 februari bij het bestuur melden of een
van de onderstaande bestuursleden aanspreken/
bellen/e-mailen.
Voorzitter Jetze Genee
tel.0515 232805 - jetzegenee@hotmail.com
Secretaris/nazorgcoördinator Reimo Tjeerdema,
tel. 0515 233700 - rtjeerdema@hotmail.com
Penningmeester Huite Genee,
tel.0515 233839 - dommel75@hotmail.com
Alvast tot maandag 4 februari in de Prins te
Makkum!

Cursus Vaarbewijs in Makkum
Makkum - Het is alweer enkele jaren geleden
dat er een cursus vaarbewijs is gegeven in Makkum.
Bij voldoende deelname start er een cursus op
dinsdag 19 februari 2008. De cursus wordt gegeven
door Ronald van Enkhuizen. Ronald heeft al enkele
cursussen vaarbewijs gegeven en beschikt over
de nodige kennis en ervaring. De cursus bestaat
uit 7 avonden theorie en 1 avond examentraining
en wordt gehouden in de kantine van Jachtbouw en
Scheepstechnische Dienst Gebr. van Enkhuizen
aan de Stranwei te Makkum.
Wanneer valt u onder de vaarbewijsplicht?
Deze verplichting geldt voor het varen met een
schip met een lengte van 15 meter of meer dat
niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. Een schip met
een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik
is bestemd een sleep- of duwboot (die niet wordt
gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter
of meer te slepen, langszij mee te voeren of te
duwen), een motorboot met een lengte van minder
dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20
kilometer per uur kan bereiken.
Van het vaarbewijs voor de pleziervaart bestaan
2 typen, namelijk:

Klein Vaarbewijs I:
Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te
varen op alle rivieren, kanalen en kleine meren.
De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m
Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn vaarbewijs I gebied.
De havens aan de vaarbewijs II gebieden zijn
vaarbewijs I gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet
geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde,
het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de
Waddenzee, de Eems en de Dollard.
Klein Vaarbewijs II:
Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te
varen op alle binnenwateren, dus inclusief de
Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer
incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de
Eems en de Dollard. Om het Klein Vaarbewijs II in
bezit te krijgen kan men ofwel eerst het examen
VB1 afleggen en daarna het examen VBA, of
men kan in één keer opgaan voor het examen
VBII (= dus VB1 en VBA tegelijk).
Voor opgave en/of meer informatie over deze
cursus kunt u contact opnemen met Ronald van
Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665, ná 18.00 uur
0515-232301, mobiel 06-46112682 of via
e-mail: info@noordkaper.com

w w w. d e s t e e g m a k k u m . n l

Bedankt !!
Het 32e Nieuwjaarsconcert is voor
Hallelujah een succes geweest.
Dit mede door de onderstaande bedrijven,
instellingen en personen voor hun financiële
steun en bereidwillige medewerking:
Fam. Thomas Draisma Makkum
(beschermheer)
Makelaardij Gros Makkum
(sponsor)
Taxi- & Touringcarbedrijf Van der Bles
(sponsor verloting)
Panwerk Koninklijke Tichelaar BV
Bouwbedrijf David Visser
Bloemenmagazijn van der Woude
Maatschap Elgersma
Feddie en Geertje de Boer Mode & Wonen
Openbare Bibliotheek Makkum
Kosters Van Doniakerk
Licht- en Geluidstechniek Oege Pieters
Kaartverkoopsters Ineke en Aly
Lotenverkoopsters Yvonne en Afke
en al onze leden, solisten en hun ouders
of aanhang voor de hulp en de nodige
ondersteuning!
Bestuur muziekvereniging
Hallelujah Makkum

` Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan `

Zing Mee
Samenzang van bekende geestelijke liederen
op zondagavond 3 februari a.s.
in de grote zaal van ” Avondrust”
Kerkeburen 66 Makkum.
aanvang 19.30 uur
info: 0515-542126 of 231618
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Weer terug op de Esccape in Maleisie (vervolg van 5 dec.2007)

We zaten lekker aan de sangria bij Jits en Ellen
toen de man van de veerboten na een uurtje kwam
zeggen dat we terug moesten naar Langkawi
want de ferry’s voeren deze dag nog 1 keer want
er kwam nog meer noodweer aan. Terug op
Langkawi stonden de wegen overal blank en
waren er vele bomen omgewaaid. We waren blij
weer veilig op de Escape terug te zijn, de moenson
is hier dus nog niet voorbij.De Odulpus en de
Scharrel zijn nog op zoek om hun boten ergens op
de wal te kunnen zetten voor groot onderhoud.
Ze vragen ons of we meegaan met een ferry naar
Penang dit is een eiland 70 mijl hier vandaan.
Wij willen de Escape volgend jaar ook een tijdje
op het droge zetten en we besluiten mee te gaan om
alvast in Penang een kijkje te nemen. Scharrel
(Leo en Lies) krijgen bericht uit Nederland dat
Leo zijn vader is overleden en ze gaan hals over
kop terug naar Nederland .
Wij gaan met Peter en Carla naar Penang. De ferry
doet er ongeveer 1.5 uur over om op de vaste
wal te komen als we allemaal op de ferry zitten
komen er 12 jongens aan boord die aan elkaar
vastzitten met handboeien en kettingen geboefte
dus, ze komen vlak achter ons te zitten wat niet
echt lekker voelt gelukkig houden ze zich koest

tijdens de overtocht. Op de vaste wal aangekomen
moeten we nog een uur met een bus om op een
busstation te komen, maar goed dat we allemaal
redelijk in elkaar zitten want de bus heeft geen
schokbrekers en de kuilen zijn zeer aanwezig, na
een uurtje komen we helemaal beurs aan bij het
busstation. Nu moeten we nog 3 uur met een luxe
reisbus richting Penang. Dit is een prachtige rit
dwars door de prachtige Maleisiese natuur. Het
laatste stuk gaan we weer met een ferry en zo
komen we op het eiland Penang aan. Nog een
uur met een stadsbus en we komen aan op de werf,
waar we hartelijk verwelkomd worden door de
eigenaar. Prachtige werf met vele faciliteiten,
Peter en Carla maken ook meteen de afspraak
om volgende week hier op de kant te gaan met
de Odulphus. Terug met de stadsbus komen we
in de hoofdstad Georgetown een gezellige stad
met een Indische en Chinese buurt, we dwalen
wat rond zien prachtige Chinese tempels en de
vele fietsriksja’s rijden ons bijna van de sokken.
Maar de sfeer is gezellig.
We nemen een hotel voor 1 nacht ziet er van buiten
mooi uit maar de kamers blijken een puinzooi,
de afvoeren lopen zo leeg op de vloer, maar de
bedden zijn prima. We vinden een leuke eettent

door Eeltje en Marijke Kuperus

waar vele kramen hun waar aan prijzen je kunt
hier kiezen van hamburger tot kikkers dus keuze
genoeg. Om 10 uur komt er een plaatselijk band
op het podium aan gaan de lokals dansen, dit is
een prachtig gezicht en we worden ook gevraagd
de dansvloer op te komen maar we durven ons
hier niet aan te wagen blijven lekker toekijken.
Na een redelijke nachtrust, brengt de uitbater
van het hotel ons de volgende morgen vroeg
naar de ferry. Dit ritje zal ons lang bij blijven
Eeltje kan niet rechtop zitten zo laag is de taxi en
de hoteleigenaar scheurt als een gek al toeterend
door het verkeer en Eeltje zijn hoofd is aardig
gekneusd als we aankomen bij de veerboot, wel
erg lachen hoor! We hebben nu een rechtstreekse
ferry terug naar Langkawi en in drie uurtjes tijd
zijn we weer terug. Ter afsluiting van een leuk
uitje nemen we nog koffie met heerlijke appeltaart bij Starbucks.
Dit waren weer onze laatste avonturen we hebben
tegenwoordig een site www.escapewaarbenjij.nu
ons email adres is famkuperus@hotmail.com.
Hartelijke groeten
Eeltje en Marijke Kuperus.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Inbraak woning
Engwierderlaan
Makkum - De politie stelt een onderzoek in
naar een inbraak in een woning aan de
Engwierderlaan. Zaterdagavond werd van de
woning een raam vernield, waarna het hele pand
werd doorzocht. Daarbij zijn in ieder geval een
aantal horloges weggenomen. De 46-jarige
bewoner deed aangifte.

Kennismaking- Demoles
Nordic Walking
Makkum - Bij het NUT Makkum is het verzoek
binnen gekomen of wij ook Nordic Walking lessen
kunnen verzorgen. Anneke Holwerda en Truus
Mittendorff uit Joure willen wel een kennismakingdemonstratieles geven. Ze hebben de nodige
ervaring en al velen geschoold in het lopen met
stokken. Bij voldoende belangstelling wordt deze
kennismaking- demonstratieles gegeven op
zaterdag 1 maart 10.00 uur op het strand in Makkum.
De kosten zijn € 5,- per persoon. Voor nordic
walking stokken wordt gezorgd.
Voor opgave of vragen kunt u bellen met Fennie
van de Belt, NUT Makkum, tel. 231365 of mailen
fvdbelt@hetnet.nl. (maximale deelname 20 personen) Bij voldoende deelname wordt er daarna
gestart met de vervolglessen.

ADMINISTRATIEKANTOOR
IT HÔF
HELPT U OOK DIT JAAR MET HET INVULLEN VAN UW
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiftes, het opzetten van
financiële administraties en het voeren en onderhouden van
boekhoudingen voor particulieren en zakelijke relaties.
Tevens verzorgen wij uw aanvragen van zorg-, huur-, en/of
kindertoeslag en voorlopige teruggave van inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting
vanaf € 40,- incl. BTW
Bent u geïnteresseerd voor een vrijblijvend gratis eerste gesprek?
U kunt ons maandag t/m vrijdag bereiken voor een afspraak
van 9.00 tot 19.00 uur op telefoonnummer:
0515-232419 of 06-30421605, Mw. Karin Lemmens,
It Hôf 24 MAKKUM, Email: ithof24@gmail.com

Thema Snertpreek
”Vrij om te dansen”
Makkum - Zaterdag 2 februari om 17.00 uur in
de Vermaning, hoek Bleekstraat - Tuinstraat. Al
een aantal jaren is er in de maand februari een
speciale dienst, de snertpreek. Eigenlijk is er geen
preek. Het is een dienst voor mensen, die niet op
zondagmorgen naar de kerk gaan, maar er toch
eens willen kijken. Er is altijd iets speciaals te
beleven. De dienst wordt besloten met een lekkere
kop snert. Muziekvereniging Hallelujah verzorgt,
altijd met veel enthousiasme, de muzikale begeleiding. Dit jaar is het thema ”Vrij om te dansen”.
Als we op de televisie eens een kerkdienst uit
Afrika zien, of er wordt een dienst uitgezonden
vanuit één van de vele multiculturele kerken in ons
eigen land, dan valt er één ding onmiddellijk op:
Beweging! De mensen bewegen, juichen en dansen
zelfs. Voor nuchtere Friezen en Nederlanders is
dat een bijna ongekend verschijnsel. Dansen...
in de kerk??? En toch...ook in de bijbel komt de
dans voor als eerbetoon aan God. En waarom
niet? We hebben niet alleen ons hoofd, onze
handen en onze mond gekregen om God mee te
loven, maar ons hele lijf. Tijdens de Snertpreek
gaan we bewegen - dansen zelfs -, zoals David
voor de Ark uit danste. Uiteraard passen we het
danstempo aan, aan de leeftijden en mogelijkheden
van de deelnemers. Kom en dans mee! Iedereen
is welkom!

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

Merk

Type

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Model

Landrover

Freelander 1.8I 3 drs. benzine Rood

Renault

Megane

Volkswagen Golf

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

01-1999 107000 10.750.00

scenic 1.6 16V
Rood met.lpg 53

08-2000 151590 8.250.00

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123 6.950.00

Volkswagen Caddy

1.9 SDI Wit

11-2001 126000 6.900.00

Volkswagen Variant

Golf 55KW Bl. met.

01-1999 120015 6.250.00

X1.4XE grijs met.

03-2000

57130 5.750.00

Nico Morien v.o.f.

Opel

Alva Romeo 145

Corsa-8

1.4 T spark 16V Geel

03-2000

82908 5.250.00

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Volkswagen Golf Cl

variant automaat
Grijs met.

10-1997 184395 4.250.00

Volkswagen Polo

1.4 44kw Blauw

01-1997

Opel

Tigra-A

X1.4XE Grijs met.

02-1996 106001 3.750.00

Seat

Ibiza

1.9SDI Blauw

08-1998 267359 3.250.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

Opel

Astra F

1.7 DTL combi Wit

10-1997 238952 1.750.00

Saxonette

Snorfiets Elektrisch startend

08-2005

18186 3.750.00

94267 2.950.00

6000

350.00
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Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum

Koninklijk WON 27 overleg
Makkum - Op uitnodiging van de stuurgroep
Koninginnedag 2008 was er donderdag 24 januari
jl. een Koninklijk WON 27 overleg. Alle Oranjeverenigingen en Dorps- en Plaatsbelangen van
de gemeente Wûnseradiel zijn hiervoor benaderd.
Burgemeester Piersma opende als voorzitter van
de stuurgroep dit overleg. Naast de burgemeeste
bestaat de stuurgroep uit de heer Doeko Visser
van de gemeente en de heer Klaas Groeneveld
als voorzitter van de Koninginnevereniging. De
aanwezigen kregen vooraf een terugblik over de
totstandkoming van het aanstaande Koninklijk
bezoek. Daarnaast natuurlijk het belangrijkste doel
van deze avond: hoe presenteert Wûnseradiel
zich als WON 27 op 30 april en hoe gaat dit in
zijn werk?
Vanuit de stuurgroep zijn er een aantal projectleiders aangesteld om alles in goede banen te leiden.
Namens de gemeente een algemeen projectleider
de heer Simon Jelsma, de heer Guus de

Puijsselaar voor het technische deel, voor veiligheid de heer Simon Lemstra en de heer Jan
Leijstra verzorgt de voorlichting en PR. Onze
eigen Makkumer Piet van Asperen is de projectleider van de programma-inhoud van deze dag.
Hij heeft de belangrijke taak om de ideeën te
inventariseren en tot een gevarieerd geheel te
maken op 30 april. Het Koninklijk bezoek is
aanwezig van 10-11 uur maar daarna gaat de
viering van Koninginnedag uiteraard door.
Alle Oranjeverenigingen en Dorps- en Plaatsbelangen hebben tijdens het overleg het verzoek
gekregen om een idee uit te werken. Dit kan in
combinatie met andere dorpen of verenigingen.
Alle ideeën worden voor 8 februari a.s. ingeleverd
bij de projectleider programma-inhoud en getoetst
op originaliteit en haalbaarheid. Als Koninginnevereniging zullen wij u de komende periode op
de hoogte houden van de voorbereidingen.
Koninginnevereniging Makkum

De Vries Scheepsbouw Makkum haalt opnieuw
megaopdracht binnen
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

* 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

Makkum - De Vries Scheepsbouw Makkum heeft
vorige week wederom een nieuwe opdracht
binnengesleept voor de bouw van een 88 meter
motorjacht. De Makkumer werf heeft nu, naast
het 75 meter jacht dat op dit moment in aanbouw
is en eind 2008 wordt opgeleverd, nog drie jachten
in portefeuille. Hiermee is werk tot begin 2013
verzekerd. Een flinke prestatie voor het koninklijke
bedrijf, dat in 2005 met de bouw van XL-jachten
startte in de Makkummer kathedraal.
Algemeen directeur Sijbrand de Vries is erg
enthousiast over de nieuwe opdracht. ”Naast het
feit dat ik het een magnifiek project vind, ben ik
met name getroffen door het vertrouwen van de
opdrachtgever in onze werf. De eigenaar heeft
heel duidelijk gekozen voor een kwaliteitsproduct
van Feadship uit Makkum. Dankzij dit vertrouwen
kunnen wij continuïteit bieden aan onze collega’s
en co-builders. De huidige orderportefeuille is voor
ons tevens aanleiding om bepaalde investeringen
versneld te gaan uitvoeren. De plannen liggen reeds
bij ons op de tekentafel”. ”Het zijn dynamische
tijden” vervolgt De Vries zijn verhaal ”naast het
75 meter jacht dat nu in de hal ligt, leggen we
ook de laatste hand aan de refit van het vijftig
meter motorjacht ”Inevitable”. Dit jacht zal deze
week naar buiten worden gebracht voor de proefvaarten. ”Een prachtig verhaal” voegt De Vries
toe ”Deze klant verkocht zijn gloednieuwe, in
Amerika gebouwde jacht om zijn ‘droom’, dit

vijftien jaar oude Feadship-jacht, te kopen. Het
jacht heeft nu ruim een jaar bij ons in de hal
gelegen voor een uitgebreide verbouwing. Het
jacht is verlengd en is het hele interieur is vervangen. Daarnaast is het jacht helemaal opnieuw
geschilderd. Maar dan heeft ‘ie wel een bijna
nieuwe Feadship”, aldus een lachende De Vries.
Het nieuwe 88 meter jacht, waarvoor net na de
kerstdagen de handtekeningen werden gezet, is
voorzien van alle gemakken en technische hoogstandjes. Zo zal het jacht vier motoren hebben
die samen het gigantische vermogen leveren om
de maximale snelheid van 22+ knopen te kunnen
halen. En, voor de beeldvorming, onder het jacht
komen schroeven met een diameter van 3,20 meter.
Daarnaast is het jacht voorzien van de functie
‘dynamic positioning’ waarmee het jacht met
één druk op de knop blijft liggen op z’n plaats
door middel van boeg- en hekschroef, motoren en
roeren. Naast twee bijboten van beide 10 meter,
bevindt zich op jacht ook een helikopter, die
dankzij een lift onderdeks in een hangar geparkeerd
kan worden. Via een ronde glazen lift kunnen alle
zes dekken bereikt worden, opvallend is daarbij
dat de dekken ‘splitlevel’ zijn. Het is bijzonder
dat het sundeck op een aantal plaatsen iets oversteekt, waardoor de totale breedte van het jacht
op bepaalde plaatsen 16,5 meter is. Het biedt de
gasten een uniek plekje om te genieten van een
mooie zomerdag.

w w w. d e s t e e g m a k k u m . n l
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Makkumer drumband
in Drabbelterp
Drabbelterp - Na een aantal jaren van afwezigheid
is de drumband dit jaar weer uitgenodigd door
Carnavalsvereniging De Oeletoeters om deel te
nemen aan de optocht in Sneek op zaterdagmiddag
2 februari. Start om 14.00 uur vanaf de omgeving
Sneker sporthal. Een bont gezelschap Snekers
(en Makkumers dus ...!) trekt die middag ruim
anderhalf uur lang door de binnenstad. Ook Prinses
Josefien (Dam) maakt deel uit van het gezelschap
en zal het talrijke publiek vriendelijk toelachen
en wuiven! Onder het motto ”Met de KGB is het
altijd feest en geniet je van de carnavalsoptocht
nog het meest!” geeft de drumband een
Koninklijk tintje aan dit optreden om de komst van
de Koningin naar Makkum onder de aandacht te
brengen. Voor KGB in dit kader moet dan ook
worden gelezen ”Koninklijk Goedgekeurde Band”.
Dit om eventuele misverstanden te voorkomen!
Langs de route staan enkele tienduizenden toeschouwers. De echte liefhebbers zijn nog verkleed
ook! Komt u dit jaar even een kijkje nemen? We
zien u graag langs de zijlijn. En uh... als we voorbij komen, laat horen dat u er bent...! Graag tot
ziens op 2 februari in Drabbelterp! Voor meer
info: www.oeletoeters.nl Drumband/lyrakorps
Hallelujah.

Zing Mee........
Makkum - Op zondagavond 3 februari a.s. is
weer de maandelijkse Zing-Mee-avond, in de
grote zaal van zorgcentrum Avondrust,
Kerkeburen 66. Er worden veel liederen gezongen
uit de bundel van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding
de heer A. Cuperus, de leiding is in handen van
de heer D. Tamminga. Een ieder is van harte
welkom, de avond begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 20.30 uur.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga tel. 0515 - 231618.

Bestjoerdersmoeting yn it
Dútske Noard-Fryslân
Leck - Fan tongersdei 15 oant snein 18 maaie 2008
organisearret de Fryske Rie wer in moeting foar
boargemasters, wethâlders, riedsleden en gemeentlike en provinsjale amtners út Fryslân. Doel: de
ynterfryske kontakten te fersterkjen en it útwikseljen fan ynformaasje mei kollega bestjoerders,
riedsleden en amtners út Noard- en East-Fryslân
(ynklusyf Sealterlân). Sintraal stiet diz’ kear de
regio Südtondern, dêr’t hja te krijen ha mei
gemeentlike feroarings. In part fan it programma
fynt plak yn de Nordseeakademie yn Leck en
dêr wurde de dielnimmers ek ûnderbrocht.
Njonken in besite oan de gemeente Südtondern
stiet ek in besite oan de Deenske stêd Tondern
op it programma. De moeting wurdt om de twa jier
yn ien fan de regio’s organisearre. Yn oktober
2006 wie in suksesfol treffen yn ús Fryslân, de
gastgemeente wie doe Littenseradiel. Dyjinge,
dy’t dielnimme wol oan de útwiksel kin mear
ynformaasje fine op webstek www.fryskerie.nl.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Audi A4 2.0i proline
Multitronic Automaat
Grijsmet,airco-ecc
Cruisecontr,el.ramen
Audi consert,p.d.c
72 dkm bj 2002

Opel Corsa 1.2-16v
Njoy,zilvermetallic
El.rmn,cpv+afst.bed
Opel r-cd, trekhaak
Orig.open dak,nw.st
54 dkm bj 2003

€ 14.950,-

€ 7.950,-

Honda CRV 2.0i ES,zwart,a/c-ecc,radio-cd,pdc,lm.velgen
Opel Astra 1.6-16v,5drs,airco,cruise,r-cd,nw.st,60dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Audi A4 2.0i'proline,Automaat,a/c-ecc,cruise,pdc,72dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Vw Polo 1.4-16v,Turijn,blauwmet,a/c,cr.contr,nw type
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Golf Variant 2.0i,master.ed,a/c,cruise,el.rmn,nw.st
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Peugeot 306 1.6i,3drs,rood,lm.velgen,apk gekeurd

2003
2005
2005
2002
2003
10-2005
2003
2003
2005
2002
2004
2005
2003
2002
2005
2001
2003
1994

€
€
€
€
€
€
€
€
€

verkocht!!
15.900,15.950,14.950,14.950,14.850,13.450,11.950,verkocht!!
11.900,11.750,11.650,9.950,9.950,9.400,8.950,7.950,1.000,-

Grijs kenteken ex BTW;
VW Caddy 1.9 SDI, el.ramen/spiegels,c.p.v, 96 dkm

10-2003

€

4.450,-

€
€
€
€
€
€
€

Gaat U op wintersport? Heeft U nog geen winterbanden??
Vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

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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Licht in de duisternis voor Gohar?
Elke dag komen er tientallen vluchtelingen
Nederland binnen. Ieder met hun eigen verhaal
en hun eigen problemen. Een aantal wordt opgevangen in één van de vijf azc's verspreid over
Friesland. Anderen worden ondersteund door
lokale groepen. Medewerkers en vrijwilligers
van VluchtelingenWerk Fryslân zetten zich in
voor deze mensen door ze te steunen tijdens de
vaak ingewikkelde en langdurige asielprocedure.
Een van de vluchtelingen die begeleid wordt
door VluchtelingenWerk Fryslân is de 25-jarige
Gohar Mahmedova uit Azerbeidzjan. Zij wacht in
het azc van Oosterwolde op het besluit of ze in
Nederland mag blijven of niet. De IND verstuurt
momenteel duizenden brieven. Wie valt er onder
en wie niet? En hoelang moet ik nog wachten,
vraagt Gohar Mahmedova zich af.
Een bewogen leven
Sinds 15 juni is de pardonregeling van kracht.
Veel vluchtelingen die voor 1 april 2001 asiel
aanvroegen komen in aanmerking voor deze
regeling. Gohar Mahmedova vertelt: "Samen met
mijn echtgenoot en schoonfamilie ben ik naar
Nederland gekomen. Dit was op 30 maart 2001.
Al die tijd zijn wij in Nederland gebleven. Sinds
1995 woonde ik in Rusland waar veel mensen
met de Armeense en Azerische nationaliteit noodgedwongen illegaal woonden. Mijn Armeense
schoonfamilie was ook illegaal in Rusland en
daarom moesten wij net als vele anderen het
land verlaten."

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

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

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

"Ik ben een kind uit een gemengd huwelijk, een
moslimvader en een christelijke moeder. Vanuit
de omgeving was hier veel onbegrip over. Dat
maakte het gevaarlijk om daar te blijven." Ook
nu is het voor haar gezin gevaarlijk om terug te

gaan, want inmiddels is Gohar getrouwd met een
Armeense man. Samen hebben ze een dochtertje,
Frieda. Gohar hoopt dat zij in Oosterwolde kan
blijven. "Graag zou ik hier willen blijven
wonen. Ik heb het hier erg naar mijn zin, en
Frieda gaat hier naar de basisschool en spreekt
vloeiend Nederlands. Volgens de lerares kan zij
goed meekomen en is ze erg slim."
Vrijwilligerswerk
Zelf werkt Gohar als vrijwilliger in het restaurant van het verzorgingstehuis in Oosterwolde.
Daarnaast helpt ze de mensen bij VluchtelingenWerk. Als ze in Oosterwolde mag blijven, hoopt
ze op een eigen huis voor haar gezin, en wil ze
een opleiding schoonheidsspecialiste gaan volgen.
Dit werk deed zij ook in Rusland.
Volgens Elizabeth Tjerkstra (46), coördinator
VluchtelingenWerk OIC in Appelscha, gloort er
licht in de duisternis. "Het lijkt erop dat Gohar
voldoet aan alle criteria van de pardonregeling.
Dat zou heel mooi voor haar zijn na al die lange
jaren van stress en onzekerheid. In het Oriëntatie
en Inburgerings Centrum (OIC) zijn ongeveer
vijftig mensen die in eenzelfde situatie zitten.
De komende weken zijn heel spannend, want de
IND probeert zo snel mogelijk duidelijkheid te
scheppen."
VluchtelingenWerk Fryslân
Als onafhankelijke en professioneel werkende
vereniging zet VluchtelingenWerk Fryslân zich
in voor vluchtelingen in bijna alle Friese gemeenten.
Dit kan alleen dankzij zo'n 200 gemotiveerde
vrijwilligers. Wilt u zich ook inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen? Neem dan contact op met
Marianne Tiel (058-2160698, info@vwpf.nl), of
kijk op www.vwpf.nl.

Omrop Fryslân Radio best beluisterde station
van Nederland
Omrop Fryslân Radio heeft het jaar 2007 afgesloten
als best beluisterde regionaal radiostation van
Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van de dienst
Kijk- en Luisteronderzoek van het onderzoeksbureau Intomart over de periode november december. Omrop Fryslân Radio had in december
een gemiddelde luisterdichtheid van 6,5 procent
en een gemiddeld dagbereik van 26,2 procent.
Eén en ander betekent dat gemiddeld een vierde
deel van alle radio's die in Fryslân aan staan op
Omrop Fryslân Radio afgestemd staat. Radio
Noord uit Groningen staat op de tweede en
Omroep Zeeland op het derde plaats van best
beluisterde regionale omroepen.
In Fryslân is Omrop Fryslân Radio al jaren verreweg het best beluisterde radiostation. In de periode
november - december had Omrop Fryslân Radio een
marktaandeel van 24,5 procent. De commerciële
zender Radio 538 stond op de tweede plaats met
een marktaandeel van 11,3 procent en Radio 2
op de derde plaats, met een marktaandeel van

8,7 procent. Regionale commerciële zenders als
Waterstad FM en Radio NL hadden een marktaandeel van respectievelijk 3,8 en 5,5 procent.
Op 1 januari vorig jaar is Omrop Fryslân Radio
gestart met een nieuwe programmering en een
nieuwe vormgeving. Er werd op werkdagen een
nieuw middagprogramma geïntroduceerd. Verder
werd de begintijd van het avondnieuws verschoven
van 17.00 naar 16.00 uur. In het weekend startte
de omroep met een nieuw achtergrondprogramma,
met diepgaande reportages en interessante
gesprekken.
Ook landelijk deden de regionale radio-omroepen
het goed. Uit de cijfers van Intomart blijkt dat de
ORN, een samenwerkingsverband van de 14
regionale omroepen, met een marktaandeel van
14 procent nog altijd verreweg leider is. Tweede
was de commerciële zender Radio 538 met 11,1
procent en Radio 2 was derde met een marktaandeel van 10,7 procent.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 2 februari
senioren
Makkum 2
Leeuwarder Zw. 5
Makkum 4

- ONS Sneek 3 12.30 uur
- Makkum 3
13.00 uur
- Franeker SC 8 14.30 uur

junioren
Gorredijk A1
- Makkum A1
Annaparochie St. B1 - Makkum B1
Makkum C1
- GAVC C2

14.30 uur
12.30 uur
11.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 1 februari
20.15 uur D vc Bolsward
20.15 uur J Makkum 2
21.30 uur D Makkum 4
21.30 uur D De Opslach

- S.V.W. 3
- s.v. De Walde 1
- vc Bolsward 7
- Staveren 2

zaterdag 2 februari
17.00 uur M Makkum
17.00 uur D Makkum
17.00 uur D Makkum 2

- vc Sneek 3
- De Griffioen
- De Draai/Zeus 2

Damvereniging OKK
bestaat 75 jaar
Makkum - Dinsdagavond was het weer onze
wekelijkse damavond. Maar er is die avond
geen dambord op tafel gekomen. We hadden wat
anders te doen. OKK bestaat 75 jaar en dat
moest gevierd worden. Het was voller dan
anders in de benedenzaal van hotel ”De Prins”.
Zijn er anders alleen maar mannen, nu waren
ook de vrouwen uitgenodigd. Er werd dus veel
meer gepraat dan op een gewone damavond. En
er werd lekker gegeten. Maar omdat dammers
doeners zijn moest er na het eten ook nog wat
gedaan worden. Natuurlijk werd er niet gedamd
maar er waren andere gezelschapspellen waar
enthousiast aan werd meegedaan. Het was al ver
na het middennachtelijk uur toen voorzitter
Gerard Mensonides de avond afsloot.
Als je scherp van geest wil blijven en toch ook wat
gezelligheid zoekt dan is het damspel misschien
ook iets voor jou!
De wedstrijd tegen Sneek, waar we meenden wel
de winst konden binnenhalen, is tegen de verachting in toch verloren met 5-7. Maar we blijven
lekker meedraaien in de provinciale dambond.

voetbal - Makkum

wint in blessuretijd van Ens

Ens - Zaterdagmiddag speelde er in polderdorp
Ens zich een wedstrijd af tussen de plaatselijke
SV en de VV uit Makkum. Voor het beginsignaal
van scheidsrechter G. van Tuinen was al duidelijk
dat de speelomstandigheden na de kwakkelwinter
van afgelopen tijd niet optimaal waren. Het veld
was vergeten te rollen door de gemeente en dat
resulteerde de gehele wedstrijd in onverwachte
balbewegingen.
Het begin van de eerste helft was afwachtend van
beide kanten waarbij Ens nog enigszins tot een
aanval kwam. In de 10e minuut kwam Makkum
er via Daniël Kleiterp goed uit maar helaas kon
het net nog niet gebold worden. Makkum speelde
erg afwachtend waardoor de duels op het middenveld, maar eigenlijk over het hele veld niet of
nauwelijks werden gewonnen. Steeds was Makkum
te laat en werd de 2e bal gewonnen door de
thuisploeg. Ens kreeg een aantal kansen doordat
aan beide zijkanten nogal eens ruimte ontstond
voor de thuisploeg om op te stomen. In de 34e
minuut scoorde Ens maar dit doelpunt werd
terecht afgekeurd. Makkum kon hier en daar een
speldenprik hier tegenover stellen, maar in de
42e minuut kreeg Jan Hiemstra de uitgelezen
kans om Makkum op 0-1 te zetten. De bal werd
door goed stoorwerk op de middenlijn veroverd
waardoor Jan vrije doorgang had richting de
keeper van Ens. Helaas miste Jan nog maar net
de kruising waardoor de bal over vloog.

de bestuurskamer net niet mee gekregen. Daarna
was het Makkum dat nadrukkelijker probeerde
tot aanvallen te komen en dit resulteerde in een
aantal kleine kansjes. Zoals eerder genoemd was
het veld niet echt geschikt voor verzorgt voetbal
en dit bleek uit het vertoonde spel. In de 52e
minuut gooide Yme de Jong de bal goed op de
in de ruimte gelopen Daniël die na een prima
actie de bal net voorlangs zag gaan. Een 7 tal
minuten later kreeg Jelle Hiemstra de bal op
links mee en ook hij kon niet tot scoren komen.
In de 65e minuut kwam Jouke de Jong voor zijn
broer Yme in het veld, en dit leverde Makkum
meer opportunisme op. Jouke gaf in de 74e
minuut een prima voorzet op Jan Hiemstra die
zijn inzet net naast zag gaan.Vier minuten later
kon Reimo Tjeerdema de bal niet tussen de
palen krijgen na goed afleggen van Daniël. In de
84e minuut kreeg Jan Willem Bosselaert van
Ens zijn 2e gele kaart waarna Makum vol op de
aanval ging om de drie punten mee naar
Friesland te nemen. Nadat Jasper voor Daniel in
het veld gekomen was mocht Bauke de Vries als
pinch hitter voor Gjalt in het veld en dit bleek
een gouden greep. Een voorzet werd in de 93e
minuut (!!) door iedereen gemist waardoor
Bauke de bal keurig in het rechter hoekje kon
leggen. 0-1 voor Makkum. De scheidsrechter
trok nog een 4 tal minuten bij waarin Ens nog
een grote kans kreeg op een gelijkspel. Maar in
de 98e minuut was de uitverwinning zeker.

De 2e helft met Makkum, met de wind in de rug
en een betere instelling, als bovenliggende partij
ving aan met een grote kans voor Ens. Het hoe
en wat heeft uw reporter door de lekkere koffie in

Komend weekend heeft Makkum een vrij programma waarna op 23 februari de belangrijke
uitwedstrijd volgt tegen koploper VVI uit
Idskenhuizen.

volleybal - VC

Sneek D4 - Makkum D1

Sneek - Afgelopen zaterdag moesten de dames
van Makkum het opnemen tegen Sneek. De
dames van Sneek moet je nooit onderschatten
dus er moet gevecht worden. In de basis beginnen
Mirjam Adema, Vollie Oostenveld, Els Vermaning,
Martine Roorda, Eva Lantinga en Hilde
Lutgendorff. Op de bank zitten naast de coach
zitten Susanne Hellendoorn die op alle plekken
inzetbaar is en Francis Koornstra die herstelt
van haar schouderoperatie. Makkum start met
de opslag. Sneek begint meteen sterk te spelen,
waardoor Makkum niets in te brengen heeft.
Susanne komt erin voor Hilde, maar het mocht
niet meer baten. Sneek wint de 1e set met 25-16.
De 2e set blijven we zo staan en moet er meteen
weer gestreden worden. Waar Makkum ook wil
scoren Sneek verdedigd bijna alles. Hilde komt
erin voor Eva om nog wat te proberen. Helaas
verliezen we ook deze set met 25-14.

De 3e set begint Mirjam op de bank. Opnieuw
gaan ze de strijd weer aan. De dames moeten
toch op z’n minst een set kunnen winnen.
Makkum houdt een goede service druk. Doordat
Sneek meer persoonlijke fouten maakt winnen
we deze set met 15-25.
Op naar de 4e set Vollie begint op de bank en we
spelen op dezelfde manier verder. Natuurlijk
willen ze deze ook winnen, maar door het goede
spel van Sneek heeft Makkum weinig in te brengen.
Even lijkt het erop dat er nog een 5e set moet
worden gespeeld, maar helaas ook Sneek wint
deze set met 25-19.
Zaterdag 2 februari om 17.00 uur moeten de
Dames van Makkum in de thuiswedstrijd het
opnemen tegen Griffioen uit Wolvega.

* v.l.n.r. Yde Stegenga (Zurich), Marianne Spijksma
(Schettens), Jesse Rinia (Makkum)

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

(eigen foto)

Vorige week heeft u de recensie kunnen lezen
van het federatiekaatsen in de sporthal te Makkum
vandaag nog een foto.
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Driebandentoernooi Makkum telde 45 biljarters
Finale A klasse
1e. Jan Huisma 6 pnt/gem. 0.465;
2e. Hidde Lemstra 6 pnt/gem.0.446:
3e. Riemer Bergsma 3 pnt/gem.0.407;
4e. Koert Oostenveld 3 pnt/0.300;
5e. Bram Dijkstra 0 pnt/0.361.

SNERTPREEK
Zaterdag 2 februari
17.00 uur
Met als thema:
Vrij om te dansen
m.m.v. Hallelujah
Vermaning Doopsgezinde
Gemeente Makkum

Zaterdag 2 febr:
MAGGIE-TOERNOOI
aanvang 20.00 uur

Zaterdag 9 febr:

(eigen foto)
v.l.n.r.: Riemer Bergsma, Bram Dijkstra, Jan
Huisma, Timen Nieuwhuis, Koert Oostenveld,
Klaas Hogeboom, Simon J de Witte. Vooraan:
Ruda Bergsma, Jesse Adema, Wiebren van der
Weerdt, Hidde Lemstra
Makkum - Het jaarlijks Driebandentoernooi
trok 45 deelnemers, met 15 in de A klasse en 30
in de B klasse. Elke deelnemer speelde tweemaal
en de beste vijf uit de poules gingen door naar de
finale. Na twee spannende finales op zondag 20
januari j.l. werden om zeven uur ‘s avonds de
prijzen uitgereikt. Namens de organisatie bedankt
Ruda Bergsma de sponsors van dit toernooi,
Rick Hack, Sietse Bouma, Piet Tienstra en
Bloemenmagazijn Van der Woude.

ZAALVOETBALTOERNOOI

Zaterdag 16 febr:

JITIIZER!!!!

Kafe Partycentrum

Bergsma
Easterein

Zaterdag 2 februari - 22.00 uur

(eigen foto)
v.l.n.r. Tineke de Jong, Esther Hiemstra,, Marja
de Jong, voor staat Karin de Jong.

Nieuwe show 2008!

Bestel nu kaarten via ticketservice
op www.kafebergsma.nl

Zaterdag 26 januari werd er in de manege van
Franeker een dressuurwedstrijd gehouden voor
pony’s. In de klasse B behaalde Emmy Kroeger
met Misty weer een winstpunt in de klasse B
met 180 punten. Bij de paarden ging Yvonne
Philipse met haar paard Just do it naar Anna Palowna om daar mee te doen in de klasse Z1
dressuur. In de 1e proef won zij de 1e prijs met

Partycentrum Bergsma te Easterein:
Voor alles wat een feest moet zijn!

Hoogste serie finale B:
Na loting Klaas Hogeboom 3
Hoogste gemiddelde voorronden 1 partij:
Siepie Postma 1.4
Totaal gemiddelde finale B:
Simon J de Witte 0.563

Koudum - Op deze turnwedstrijd kwamen vier
dames van Makkum in actie. In de eerste wedstrijd bij de verplichte oefenstof niveau 12 junior,
werd Esther Hiemstra vierde met een punten
totaal van 31.30. Marjan de Jong haalde in de
zelfde groep met 31.60 punten een tweede prijs.
Bij niveau 12 senior behaalde Tineke de Jong
een eerste prijs met wel 32.95. In de tweede
wedstrijd ging het om keuze oefenstof niveau 10
junior. Karin de Jong had hier na vier toestellen
33.90 punten en dat was goed voor een tweede
plaats. Dit was voor deze dames de eerste wedstrijd en dus een goede start voor de tweede
wedstrijd om een start plaats te halen voor de
Friesche Kampioenschappen.

PSV De Halsbanruiters
Pingjum - Zondag 21 januari ging Emmy Kroeger
met Misty naar een dressuurwedstrijd in Sneek.
Zij kwam uit in de klasse B en behaalde een
winstpunt met 181 punten.

Mooi Wark!

Finale B klasse
1e. Simon J de Witte 9 pnt/0.386;
2e. Jesse Adema 9 pnt/0.360;
3e. Wiebren van der Weerdt 6 pnt/ 0.276;
4e. Timen Nieuwhuis 3 pnt/0.276;
5e. Klaas Hogeboom 0 pnt/0.156.

Turnsters DES uit Makkum maken uitstekend start

KETEN

Voorverkoop kaarten vanaf 1 februari
in de soos of Alde Syl 16
€ 5,- (max. 4 kaarten p.p. en op is op!)
Kaarten aan de deur € 7,50

Totaal gemiddelde finale A
Hoogste serie finale A:
Bram Dijkstra 4
Hoogste gemiddelde finale A:
Hidde Lemstra 0.600
Hoogste gemiddelde voorronden 1 partij:
Koert Oostenveld 2

220 punten goed voor 1 winstpunt in de 2e proef
gong het nog beter en werd ook de 1e prijs mee
genomen met 224 punten 2 winstpunten.
Zondag 27 januari gingen zij naar Sneek en ook
daar ging Yvonne met Just do it met de 2e prijs
naar huis met 221 punten 1 winstpunt. Ook Tineke
Wietsma met Red Pebbles Gorra deed het goed
en behaalde de 4e prijs met 208 punten goed
voor 1 winstpunt. Ook Sharona Vallinga ging
zondag naar Sneek en kwam uit in de klasse L2
met Versace. Zij ging met de 2e prijs naar huis
met 181 punten 1 winstpunt.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Zoekertje
TE KOOP
Miele wasautomaat; Miele condensdroger; Bosch
vries/koelcombinatie 3 laden, tel. 06-14064482
1 paar IJshockey schaatsen mt. 43 € 30.-; 2
Matglazen hanglampen voor boven de tafel € 40.-.
Beide artikelen nauwelijks gebruikt, tel. 0515-233774
Mooie laptop met internet verbinding, infrarood,
cd/floppy, dr. tas, printer met toebehoren € 180.-,
tel. 06-12290207
Rolator € 30.-, tel. 0515-576985
Diepvries met 4 laden = E2 = 82 = AC50,
tel. 0515-232334
Splinternieuwe Rhino Elektro -BB- Fluistermotor.
Nergens zo goedkoop! in de fabrieksverpakking
met garantie, nooit gebruikt. De VX28, tot 800kg
verplaatsbaar gewicht, nu slechts € 155.-. Ik heb
ook nog een paar andere type’s, OP=OP, dus wees
erbij. Gewoon even bellen, tel. 0515-231475
Houtkachel merk ‘Dik Geurts” incl. mokpijp +
haardstel en houtbak, kleur antraciet, glazen deurtje,
afd. hoog 125 cm, breed 35 cm, € 450.-,
tel. 0515-575756
4 AV kinderboeken (2 x Av3 en 2 x AV4) samen € 10.De boeken zijn nog als nieuw; 50 Disney boeken
samen € 50.-; Hoogslaper 2m x 0.80 m, kobaltblauw
gebeitst met glijbaan € 80.-; Ruime klerenkast voor
kinderkamer houtkleur met deuren met Mondriaan
kleuren en vak waar je met krijt op kunt schrijven,
afm. h. 1.95m, br. 1m, d. 0.60m, tel. 06-50217087
of 0515-542617 na 20.00 uur

CD opname
in Van Doniakerk
Makkum - Op verzoek van de Kerkrentmeesters van de PKN-kerk te Makkum, is er een
cd gemaakt in de Van Doniakerk te Makkum,
waarop het historische Naberorgel uit 1848 centraal
staat. Degenen die aan deze cd -belangelooshun medewerking hebben verleend zijn:
Jan Sterenberg - orgel;
Nynke Jaarsma - hobo;
Welmoed Tilstra - fluit:
Jelmer Tilstra - trompet. (Geen onbekenden in Makkum)
Op de cd staan werken van o.a. Bach, Händel,
Krebs, Rheinberger, Reger. Op zondag 3 februari
a.s zullen in de Van Doniakerk, tijdens de dienst
van 09.30 uur enkele werken, welke op de cd
staan, live door bovengenoemde musici worden
uitgevoerd. Dit om u een indruk te geven van
wat er zoal op de cd staat.
De cd is te verkrijgen in de Van Doniakerk € 15,bij koster S. de Witte (tel. 0515 231931) en bij
Jan Sterenberg (tel. 0515 573286). De opbrengst
is voor het orgelfonds.

www.makkumerbelboei.nl
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

De hele maand februari
Makkumer Tapa’s

Zalm quiche

**

**

Stokbrood met kruidenboter

Varkensreepjes
in champignonroomsaus

**
Scampi in knoflookolie
**
Tomatensalade
**
Reepjes biefstuk met
Spaanse peper en knoflook

**

Gefrituurde champignons
gevuld met geitenkaas
en honing
**

Kipsaté

vanaf 4 personen

**

€ 19,50 p.p.

Tongfilet gegaard in visfound

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Miele afwasmachine vr.pr. € 75.-, tel. 06-46057648
Dubbel DVD Leugenbollepop 2007. Unieke beeld
en geluidsregistratie van het leukste feestje van 2007!
€ 15.- per stuk. Af te halen bij tuincentrum
Maggenheim te Makkum.
4 Velgen - VW - Golf € 125.-; 4 Pitsgasstel / kan
ook op gasfles € 20.-; KTV-met afstandbediening
40 kanaals 5 € 25.-, tel. 06-43023470
GEVRAAGD
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

TE KOOP

Wie heeft voor ons alternatieve slagwerkgroep, een
houten wasbord liefst twee; Plastic vaten, maximaal 200 liter, liefst schoon. Ook kleinere vaten
zijn welkom; Ook zoeken wij een Gong of bel
(messing). Heeft u iets voor ons ?, tel. 0517-579602
Serieuze interieurverzorgster voor 3 uur p.w.,
tel. 06-22517897

Bleekstraat 1
MAKKUM
Sfeervolle woning in
het centrum van
Makkum
Vraagprijs:
€ 178.000,00 k.k.

Winterkleding (m 50 t/m 176) voor verkoop
Peuterspeelzaal, 50% van de opbrengst is voor de
inbrenger. Bel Titia tel. 0515-232644 of Sylvia,
tel. 0515-425507

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.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP
Spullen voor gezin uit Angola met 3 kinderen in de
leeftijd van 11, 5 en 3 jaar. Dekbedden/dekens/
gordijnen/vitrages/huisraad/vloedbedekking. Alles
is welkom. Graag afleveren bij Schokkerweg 11 in
Makkum.
Handige scholier voor allerlei klusjes in en om huis.
Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169
AANGEBODEN
Klusjesman voor schilderwerk, tegel zetten etc.,
tuinonderhoud, tel. 06-14064482
De hondencursus in Makkum start weer in februari.
Info: 0515-231119 of www.hondencursusmakkum.nl

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum

Man voor schilder-, timmer- en tuin werk,
tel. 06-49336809
GEZOCHT
Bestuursleden Vogelwacht Makkum. Uitdagende
functie voor een gemotiveerd natuurmens!
Aanmelden bij: J. Genee tel. 0515-232805
(vanaf 19.00 uur) jetzegenee@hotmail.com
GEVONDEN
Op schoolplein c.b.s. ‘De Ark” step/races met naam
Hylke de Jong, tel. 0515-233140
VERMIST
Vermist sinds maandag 28 januari ca. 17:00 uur,
onze tamme grijze roodstaart papegaai “JOJO”.
Weggevlogen van de haven in Makkum richting
het centrum. Wie heeft hem gezien of gevonden?
Graag contact opnemen met: Jannie Hibma
Achterstraat 3, 8754 ES Makkum, tel. 06-41848423

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
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

