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GroenLinks voor grenze(n)loos herindelen

De Waardruiters

“Het is stil in de Noodopvang”

PSV De Halsbanrûters

Kleding voor Biljartclub ”De Prins”
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Van boven naar beneden vlnr: Bram Dijkstra, Remko de Jong, Douwe de Haan, Koert Oostenveld.
2e rij: Tom Otten, Hennie de Vries, Wiebren v.d. Weerdt, Arend E. Poepjes, Siebren Poog, Klaas
Hogeboom, Siepie Postma, Klaas Koornstra. Voorste rij: Sietze Bouma, Otto Rinia en Riemer Bergsma.
Makkum - Afgelopen vrijdag was het zover, het
grootste deel van de leden en de sponsors van
biljartclub ”De Prins” (bij veel Makkumers beter
bekent als de vrolijke Vallaatsjongers) kunnen
eindelijk met hun nieuwe kledinglijn worden
vastgelegd op de gevoelige plaat. Enige maanden
geleden werd in een vergadering geopperd dat
een eigen tenue wel wat voor de biljarters zou
zijn. Immers de biljartvereniging gaat een aantal
keren per jaar op bezoek bij omliggende biljartverenigingen om hun kunsten te vertonen en
treed zo nu en dan op tijdens de krystwilledei en
een eigen tenue zou ons dan nog beter op de
kaart zetten. Uiteindelijk kwam er een voorstel
voor een sweatshirt en een polo met het logo van
de biljartvereniging. En al gauw werden er twee

sponsors gevonden, Sietse Bouma van Café
Restaurant ”De Prins”, die de kosten voor aanschaf en ontwerp van het logo wel voor z`n
rekening wilde nemen samen met een niet nader
te noemen persoon. Het bestuur en de leden van
biljartclub ”De Prins” willen deze twee sponsors
hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen
van de financiële middelen om deze kledinglijn
aan te kunnen schaffen.
Op bovenstaande foto ontbreken de volgende
personen: Jan v Hijum, Henk Nauta. En Age Tolsma
die na een zwaar bedrijfsongeval in het Ziekenhuis van Groningen ligt. Age via deze weg willen
jou nogmaals sterke en van Beterschap toewensen
van je clubgenoten ”De prins”.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

een greep uit ons aanbod?
zie pagina 13

Potgrond verkoop Hallelujah
Makkum - Op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart
houdt Muziekvereniging Hallelujah in Makkum
een potgrondverkoopactie. Met deze actie hopen wij
onze financiën aan te kunnen vullen waardoor
wij de noodzakelijke materialen zoals uniformen
en instrumenten aan kunnen schaffen. Tijdens de
verkoopactie zullen wij op de vrijdagavond en de
zaterdag in Makkum huis aan huis zakken potgrond verkopen. Het betreft eerste klas potgrond,

geleverd door Hoveniersbedrijf Bosma te Makkum.
Met behulp van voornoemd bedrijf kunnen wij u
potgrond aanbieden voor een zeer concurrerende
prijs van € 3,50 per zak en € 10,00 voor drie
zakken! Het betreffen zakken van 40 liter.
Bijkomend voordeel is dat wij de zakken gratis
bij u thuis brengen. U hoeft dus zelf niet meer te
sjouwen! Wij hopen op uw medewerking.

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 9 maart
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdag
19.30 uur pastoor J. v.d. Wal/pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. van Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur Gespreksgroep, dienst te Bolsward
19.00 uur Oecumenische vesperdienst

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 U. Wiersma,
De Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Familieberichten
Lieve Klaske

woensdag 5 maart

Je hebt zo lang gestreden
Zoveel ondergaan om te blijven leven
Helaas tevergeefs het is voorbij
Nu mag je eindelijk rusten

donderdag 6 maart

Maar wat jij ons hebt gegeven blijft voor altijd
Jouw warme hart, jouw liefde voor ons
En iedereen om je heen
Jouw levenslust en betrokkenheid
Zullen we bij ons dragen heel ons leven
En als de dagen donker kleuren
En we de zon even niet zien
Hopen we jouw lach te horen en je stem die zegt
Maak je geen zorgen, ik ben gelukkig
Ik wacht op jullie tot ziens
Verdrietig zij wij na het overlijden
van mijn lieve vrouw en moeder

Klaske Scheffer-Elgersma
Witmarsum
21-9-1964

Witmarsum
1-3-2008
Lodewiek Scheffer
Sybren Scheffer

Oveeenkomstig de wens van Klaske heeft de
crematie in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: De Tsjasker 20
8748 DW Witmarsum
Wij willen graag iedereen bedanken voor de
vele kaarten en bloemen en andere attenties,
die wij mochten ontvangen bij ons 55 -jarig
huwelijk.
Doeke en Piettie de Boer
Makkum, maart 2008

telkens keek ik weer
ik legde knuffels voor je neer
het duurde wel erg lang
maar nu ben ik toch heel blij
met dat nieuwe zusje van mij

Tirza

1 maart 2008

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Zij weegt 3280 gram
en is 50 cm lang

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

zusje van Larissa
dochter van
Andries en Angelique Smink
Botterstraat 65, 8754 AB Makkum
Telefoon: 0515 - 23 32 76

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Agenda
Makkum - Sporthal 13.00 uur
Kaatsver. Makkum / jeugdpartij

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
Optreden van de ”Boalserter Skotsploech” in het
restaurant. Consumpties voor eigen rekening.
Info zie 7 maart

vrijdag 7 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655
Makkum - Doopsgezinde kerk (Bleekstraat)
19.00 uur Wereldgebedsdag met als thema
”Wijsheid en inzicht”

vr. 7 en zat. 8 maart
Makum - Muziekvereniging Hallelujah houdt
een potgrondactie

zaterdag 8 maart
Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur
competitie klaverjassen

zondag 9 maart
Makkum - Van Doniakerk 16.00 uur
Passieconcert / zie persbericht

woensdag 12 maart
Makkum - Sporthal 13.00 uur
sport en spelmiddag Foarset

vrijdag 14 maart
Makkum - Amerikaans biljart en draaiend rad
in Café rest. De Zwaan

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

Wist u dat...
* er volgende week namens de Speel-o-theek
overheerlijke paaseitjes zullen worden verkocht
* de dames en heren biljartverenigingen van
De Zwaan een gezellige avond organiseren
met amerikaans biljart en draaiend rad
* hierbij mooie, leuke en lekkere prijzen zijn te
winnen
* iedereen welkom is op vrijdagavond 14 maart

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Politiebericht
Burgers melden afschieten vuurpijl
via Meldt Misdaad Anoniem
Makkum - Op maandag 31 december 2007, om
3 minuten voor twaalf (Oud jaarsavond) werd de
familie v.d. M. aan de Schoolbuurt te Makkum
onaangenaam verrast. Op dat tijdstip vloog bij
hen een vuurpijl de woning in, die vervolgens
ook in de kamer ontplofte. Door toeval raakte
niemand gewond, maar was er wel veel schade.
Uit een door de politie ingesteld onderzoek
kwamen twee verdachten naar voren, die bekenden
dat zij de vuurpijl hadden afgeschoten. Hoewel
het niet hun bedoeling was om schade en/of leed
aan te richten was dat wel het geval. Zodoende
wordt door de politie proces-verbaal opgemaakt
tegen deze mannen van plusminus 20 jaar oud.
Beide mannen hebben hun excuses aangeboden
aan de getroffen familie. Justitie zal beslissen
wat er met deze zaak gedaan gaat worden. Dit
feit kon worden opgelost door medewerking van
burgers onder ander via Meldt Misdaad Anoniem.
De politie is hen daar zeer erkentelijk voor, aangezien dit nog al wat stof deed opwaaien in Makkum.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 6 MAART
T/M ZATERDAG 8 MAART

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

SCHNITZELS
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

€ 2.50

DONDERDAG 6 MAART
T/M WOENSDAG 12 MAART

RUNDER
500 gram

€ 2.75

PALINGWORST
100 gram

€ 0.90

BISTRO SLINGERWORST
100 gram

€ 1.50

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

CORNED BEEF
100 gram

€ 0.90

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

Aanrijding met letsel
Parrega - De politie heeft zondagmiddag een
aanrijding op de Aaltjemeerweg, op de weg
Ferwoude en Parrega, tussen een bestelauto en
een personenauto behandeld. Een 45-jarige man
uit Ferwoude reed met de bestelauto over de
Aaltjemeerweg, richting Sudergoawei. Op het
moment dat hij de kruising op reed, passeerde
daar juist de personenauto, bestuurd door een
74-jarige vrouw uit Longerhouw. Een aanrijding
was het gevolg. De vrouw is met onbekend letsel
overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Reumafonds
Makkum - Van 9 t/m 15 maart wordt weer de
jaarlijkse collecte van het Reumafonds gehouden.
Omdat het Reumafonds geen subsidie krijgt van de
overheid is het geld dat met de jaarlijkse collecte
wordt opgehaald nodig voor goed onderzoek en
de ontwikkeling van medicijnen om reuma zo
snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het
onderzoek in Nederland is inmiddels van hoog
niveau. Nederlandse reumatologen behoren tot
de beste ter wereld.

Friesche Vlag Dubbelvla, 1 liter........................................1.29
Sandwichspread, pot 300 gram..................................1.79 1.29
Witte bonen in tomatensaus van HAK, 720 ml....1.59 nu 0.69
zakje Wilhelmina Pepermunt, 200 gram...............nu 69

cent

net Uien, hele kilo.......................................................49

cent

panklare Snijbonen, 250 gram...........................................1.49
Johma Zalm/borrelsalade, 160 gram..................................1.29
Aanbiedingen geldig van do. 6/3 t.e.m. wo. 12/3
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
Vrijdagmorgen is er een glasbak geplaatst tegenover supermarkt van der Wal. Voordat de glasbak
geplaatst kon worden werd er eerst een flink gat gegraven waarin de bak geplaatst kon worden. De
oude glasbol wordt t.z.t. verwijderd.

1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Gebr. van Enkhuizen genomineerd voor titel
‘Leerbedrijf van het Jaar 2008’
Makkum - Het Makkumer jachtbouwbedrijf
Gebr. van Enkhuizen is één van de genomineerden
voor de titel ”Leerbedrijf van het Jaar 2008”.
Een speciale commissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit werkgevers- en werknemersorganisaties, het onderwijs en Kenwerk, selecteert
zes bedrijven. Tijdens een gesprek in het bedrijf
mogen zij aantonen waarom zij de titel ‘Leerbedrijf van het Jaar’ verdienen. Daarna blijven
er drie genomineerden over, dat zijn; Goos
watersport uit Grou, Watersportcentrum Andijk
en Gebr. van Enkhuizen uit Makkum.

Op 7 maart 2008, tijdens de Hiswa-beurs in de
RAI te Amsterdam, zal bekend worden gemaak
welk bedrijf de prijs gewonnen heeft.
Gebr. van Enkhuizen biedt jaarlijks plaats aan
een aantal stagiaires om praktijkervaring op te doen
in de jachtbouw. Afgelopen maanden hebben 4
leerlingen van de opleiding ”Maritieme Techniek”
van de Friese Poort een sloep gebouwd. Deze
opleiding is nieuw en de Gebr. van Enkhuizen
waren, en zijn nog steeds, nauw betrokken bij de
ontwikkeling van deze opleiding.

De dames Keidel en Nuyen hebben grootse plannen
Makkum - Jaren geleden was D.K.H. Nuyen in
het zuiden op vakantie. Ze zag daar een prachtige
hoedenwinkel en eenmaal thuis vertelde zij over
de verschillende hoeden zo enthousiast aan haar
vriendin A.A. Keidel, dat de dames besloten eens
op internet naar adressen te zoeken, waar het
hoeden ambacht geleerd kon worden. Ze kwamen
terecht bij Ans Apeldoorn in Alkmaar en ruim
twee jaar geleden starten ze de opleiding hoeden
maakster. Eén maal per maand gaan de creatieve
dames een hele dag naar Alkmaar en inmiddels
zijn ze zo goed dat ze al uitgenodigd worden
voor exposities. Kort geleden hebben twee hoeden
van de dames de bezoekers van de tentoonstelling
"met de hoed de wereld door" in het Tropen
museum, bijzonder verrast. Het thema was Afrika
en exposanten uit binnen- en buitenland lieten
hier zien hoe een hoed kan verwijzen naar Afrika
en welke materialen dan gebruikt kunnen worden.
Met de Koninginnedag in Makkum in het vooruitzicht borrelden er weer allerlei ideeën bij de
dames naar boven. De meeste ideeën komen vaak
als ze samen in de auto op weg naar de cursus
zijn. Keidel chauffeert en Nuyen zit met het

opschrijfblok in de aanslag. Zo ontstond het idee
om in de maand April en Mei een tentoonstelling
te houden in de Doopsgezinde Kerk te Makkum.
De dames hebben als speciaal thema de kleuren
van het Makkumer wapen en de vlag. Ze zijn
inmiddels heel druk aan het werk in hun attuljee,
wat gevestigd is in een kasteeltje. Waar dit attuljee
gevestigd is willen de dames niet prijs geven. De
concurrentie binnen het hoeden ambacht is groot
en er zijn al snel personen die de ideeën van een
ander als hun eigendom beschouwen. Tijdens de
expositie zullen de zeer creatieve en humoristische
dames alles uit de kast halen om een ieder te laten
zien, hoe een hoed in elkaar steekt en hoeveel
werk het is om een hoed te maken, die perfect
afgewerkt is en die volledig met de hand gemaakt
wordt. Tijdens de opening 25 april a.s. zullen alle
hoeden geshowd worden door unieke modellen.
Pas daarna krijgen ze een plaatsje in de expositie
ruimte. Momenteel werken de dames heel intensief
aan de voorbereiding van hun expositie in Makkum
en misschien zit er nog eens een koninklijke
opdracht in. De dames uit het Koninklijk gezelschap
zijn dol op hoeden en een Makkumer hoed op een
koninklijk hoofd zou toch wel bijzonder zijn.

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

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 MAART
z Babi Pangang
z Tjap Tjoy
z Gebakken vis
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
Mooie ijsbergsla
1 krop voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.40
Lekker Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
en 2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer irene’s en borgers mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

GroenLinks voor grenze(n)loos herindelen
Herindelen als doel op zich
in de Zuidwesthoek?
En ”opeens” is het zover: in de Zuidwesthoek
praten de gemeentelijke besturen over fusie met
elkaar. Opeens is het een onontkoombaar feit dát
er gemeentelijke herindeling plaats moet vinden.
Opeens, want nog niet zo lang geleden was het
”H-woord” taboe.
Het Rijk legt veel taken bij gemeenten neer;
zoals de WMO. Gemeenten van rond de 10.000
inwoners (zoals Bolsward, Nijefurd, Wûnseradiel,
Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel) kunnen die taken
niet goed genoeg uitvoeren. Als we er van uitgaan
dat een gemeente er is voor de inwoners, dan is dat
geen goede zaak. Er ontstaan dan samenwerkingsverbanden met eigen besturen, die nauwelijks meer
door de gemeenteraad te controleren zijn. Dat
wil GrienLinks niet, want het bestuur moet
openbaar en transparant zijn. Is herindelen op dit
probleem het goede antwoord? Zijn er ook andere
antwoorden mogelijk? Het lijkt er op dat die
vragen in de Zuidwesthoek achterhaald zijn en
dat de herindelings-discussie een eigen leven gaat
leiden. in gemeenteraden is de discussie vooral;
wie gaat met wie. Een soort Boer-zoekt-vrouw
op gemeentelijk niveau. In de Zuidwesthoek
gaan de verschillende opties als warme broodjes
over de toonbank; de Friese merenvariant, de
zuiderzeevariant, een fusie van vier gemeenten,
zes of zelfs acht. Herindelen als doel op zich.
Wat vindt GrienLinks?
Ons uitgangspunt is, dat de gemeente er is voor
de mensen. Ze moet haar taken goed kunnen uitvoeren en bereikbaar zijn. Dat is het uitvoerende
deel en daar zijn oplossingen voor te vinden.
Belangrijker is, dat de gemeente ook ”van de

burger” moet blijven én dat raadsleden verbonden
moeten zijn met de mensen. De schaal van de
gemeente doet er dan toe, het aantal dorpen en
steden en de oppervlakte. Een gemeente met
40.000 inwoners lijkt de nieuwe ondergrens te
worden. Wij pleiten voor zo klein mogelijke
gemeenten, afgemeten aan de verhouding tussen
groot/klein, wegen/groen, stad/platteland. In de
praktijk zal dat leiden tot gemeenten met verschillende inwoneraantallen. Met mensen centraal
moeten gemeenten ook logisch samenhangende
gebieden zijn. Dat betekent dat gemeentegrenzen
zich daaraan aanpassen. Kijk naar waar mensen
wonen en werken, waar ze hun boodschappen
doen, waar ze naar school gaan, de bibliotheek,
het theater, het ziekenhuis. Kijk naar de ligging
van wegen en water en andere verbindingen. En
respecteer dat identiteit van dorpen en inwoners
belangrijk is. En: met mensen centraal vraag je
natuurlijk aan je inwoners wat ze willen.
Oproep: grenze(n)loos herindelen
Kort samengevat doen de statenfractie van
GrienLinks en de gemeenteraadsfracties van
GroenLinks in de Zuidwesthoek een oproep aan
de gemeenteraden: Ga grenze(n)loos herindelen!
Doe nog geen uitspraken over met wie er gefuseerd
zou moeten gaan worden. Stel eerst vast wat een
logisch, organisch verband is in uw regio zonder
naar de vaststaande gemeentegrenzen te kijken. Stel
ook mét uw inwoners vast wat voor soort gemeente
u wilt worden. En we roepen de provincie op
haar regierol serieus en ‘grenzenloos’ te nemen.
Irona Groeneveld en Bas Gerdingh,
namens De statenfractie van GrienLinks en de
gemeenteraadsfracties van GroenLinks in de
Zuidwesthoek plus Harlingen en Franekeradeel.

“Het is stil in de Noodopvang”
Witmarsum - Wanneer je door Witmarsum rijdt,
kijk je onwillekeurig even naar de voormalige
Noodopvang voor Vluchtelingen en gaan de
gedachten terug naar eind 2007/begin 2008. Zo
druk als het toen was, zo uitgestorven ligt het
complex er nu bij. Geen televisie ploegen, geen
radio en schrijvende pers en geen bewoners en
vrijwilligers meer. Bijna zou je denken, dat het
probleem dat er toen was, is opgelost. Helaas,
niets is minder waar; de problemen zijn nog
steeds immens groot en de oplossing lijkt verder
weg dan ooit. Nog steeds worden er vluchtelingen opgevangen en nog steeds is er een groep
vrijwilligers bijna dagelijks met deze problematiek bezig. Het enige dat veranderd is, is dat de
locatie Witmarsum is opgesplitst in verschillende locaties en dat de dreiging van het op straat
komen van vluchtelingen (met hun kinderen)
voorlopig is afgenomen. Dat er rust zou zijn, is
maar schijn en dat mensen nu onder de pannen
zijn, is ook niet waar.
Nee, de Stichting VluchtelingenZorg Wûnseradiel
moet alle zeilen bijzetten, om de diverse locaties
financieel in stand te houden. Hoelang de
Stichting dit vol kan en zal houden hangt af van
de steun die ze krijgt. Dat de voormalige bewoners

van de locatie t.o. het Gemeentehuis in
Witmarsum erg positief zijn opgevangen in de
dorpen waar ze nu wonen, moet gezegd worden
en daarvoor verdienen de buurtbewoners van die
prachtwijken een grote pluim voor op de hoed!
Die hoed brengt ons naar een gebeurtenis die in
de nabije toekomst op de agenda staat:
Koninginnedag in Wûnseradiel en Franeker.
Wat zou het mooi zijn, wanneer Burgemeester
Piersma onze Koningin op een vraag van haar,
zou kunnen vertellen, dat hij trots is, dat alle
problemen met de bekendste Noodopvang van
Nederland zijn opgelost, dankzij de inzet van de
sterke groep vrijwilligers die Wûnseradiel had
en heeft op dit gebied en dankzij het feit dat de
Regering van ons land eindelijk de verantwoordelijkheid heeft genomen, welke bij haar past. Dan, ja
dan kunnen ook wij van harte Koninginnedag vieren.
Voor nadere info over de Stichting VluchtelingenZorg Wûnseradiel kunt u terecht op de vernieuwde
en zeer aantrekkelijke site: noodopvang witmarsum.
Voor steun: rek. no. 299275817 t.n.v. Stichting
Vluchtelingen Zorg Wûnseradiel.
Voor de Stichting
Willem de Haan, Kimswerd (secretaris)
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”Wat moatte jim dochs
mei dy Dútsers?”
Fryske gearwurking oer de grinzen hinne
Ljouwert - Tongersdei 6 maart hâldt Stichting
Fryske Rie jûns om 20.00 oere yn De Bres yn
Ljouwert in temajûn. Ald-LC-sjoernalist Kerst
Huisman behannelet it tema ‘Wat moatte jim
dochs mei dy Dútsers’, Fryske gearwurking oer de
grinzen hinne. Ek al is de Twadde Wrâldkriich al
mear as 50 jier foarby, dochs binne der noch
guon, ek jongeren, dy’t dy fraach stelle. Net as it
om hannel giet en ek net by ”Nederlân-Dútslan”
(fuotbal), en Dútslân is Frankryk foarby as it
giet om de populêrste fakansjebestimming fan
Nederlanners, mar dochs.... Fierders sil Jaap van
der Bij fertelle oer de Fryslânreis fan de
‘Campinghoppers’, in caravan-/camperreis om
de oare Fryslannen wat better kennen te learen
ûnder begelieding fan Hindrik ten Hoeve mei
syn frou. De hiele jûn is der rom gelegenheid
foar it stellen fan fragen en de tagong is fergees.
Elk is wolkom op dizze 2e Fryske Rie-jûn op
tongersdei 6 maart om 20.00 oere yn De Bres
oan de Schoolstraat 4 yn Ljouwert (achter De
Harmonie).
De Fryske Rie is in stichting dy’t nau oparbeidet
mei de beide susterorganisaasjes yn Noard- en
East-Fryslân yn Dútslân. De Rie beskikt oer in
roaster fan moetings. De moetings wurde yn ‘e
regel jierren yn ‘t foar fêststeld. Sa hat de
Fryske Rie tradisjoneel trije typen reguliere
aktiviteiten: it Ynterfrysk Kongres, dat sûnt 1925
plakfynt en sûnt de fyftiger jierren ien kear yn ‘e
trije jier holden wurdt, ôfwikseljend yn elk fan
de Fryslannen. It Friesen-droapen (foarhinne de
‘Sternfahrt der Friesen’) op Hilgelân, in kultureel
evenemint mei artysten út alle Fryslannen ienris
yn de trije jier. Dat barren fan Noard-, East- en
Westerlauwerske Friezen is op Hilgelân en wurdt
holden foar in breed publyk, út de trije Frys-lannen. De reguliere moetings fan de beropsgroepen
dy’t yn de Fryske Rie fertsjintwurdige binne,
ôfwikseljend yn de trije Fryslannen

Gevraagd
Schoonmaakster voor
charterschip in Makkum.
Wil je reageren bel dan:
Tel. 06-10954081 of 06-53527321

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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Openbare Bibliotheek Makkum
Ook in Makkum

Nieuwe aanwinsten
Romans
Aspe, P.- Op drift; Beaumont, M.- Moederland (een humoristische blik op de dagelijkse realiteit van
het moderne moederschap); Bourgonje, F.- Stromboli (in de levens van drie vrouwen speelt het vulkaaneiland een grote rol); Carrell, J.- Het Shakespeare geheim (sinds 18e eeuw wordt het toneelstuk
De geschiedenis van Cardenio van Shakespeare vermist); Donnelly, J.- De winterroos (een sterke
vrouw strijdt voor haar idealen); Genberg, K.- Brug naar Malmö (een commissaris in Göteborg gaat
op zoek naar de dader van een mysterieuze moord); Giphart, K.- Iets tussen broer en zus (broer en
zus delen meer dan ze hadden kunnen bedenken); Goddard, R.- Roemloos ten onder (waarom
maakt die ring zoveel slachtoffers?); Graaf, A.- Wanneer is toen voorbij; Krabbé, T.- Marte Jacobs
(een dichter die bekend werd door een jeugdgedicht, denkt terug aan zijn inspiratiebron); Kristensen,
T.- In troebel water (corruptie, bedreigingen, bedrog en moord in een internationale pageturner);
Nieuwer-Amstel, M.- Mina & mijn moeder (door haar lievelingskonijn te verzorgen probeert een
vrouw het overlijden van haar moeder te verwerken); Polak, C.- wachten op de schemering (autobiografisch relaas over de dood van haar volwassen zoon in 2006); Rankin, I.- Gedenk de doden;
Ross, T.- De tranen van Mata Hari; Sheers, O.- Verzet (de vrouwen van een dorpje in Wales maken
kennis met Duitse bezetters in deze herschreven versie van WO II); Wassmo, H.- Een glas melk
(een roman over eenzaamheid);
Informatief
Bakker, B.- Waarom is de moord op Marianne Vaatstra nooit opgelost?; Busser, M.- Feest (o.a. toespraken en talloze nieuwe liedteksten op bekende melodieën); Fiddelaers, R.- Als jij er niet meer
bent (allerlei vragen over ziek zijn, doodgaan en afscheid nemen van een ouder worden beantword); Golfarb, A.- Dood van een dissident (Alexander Litvinko en het einde van de Russische democratie); Killegem, W.v.- Confituur van Winiefred (buitengewoon lekker); Oldenburg, H.- Het borst kanker boek (medische en praktische informatie); Perers, K.- Wonen met de seizoenen (voorbeelden
van interieurs waarbij rekening is gehouden met de wisseling van de seizoenen); Rotterdam, M.v.Huiselijkheid (Nederlanders en hun interieur); Schmidt, A.M.G.- Otjes kookboek; Smith, W.- Go skiën
(met personal trainer op dvd);

KAATSVERENIGING MAKKUM
UITNODIGING
Maart 2008, Aan de leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 14 MAART 2008
in Café-Rest. ” De Zwaan ” te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de Najaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2007.
5. Financieel verslag 2007.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
7. Begroting 2008.
8. Wedstrijdcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
9. Bestuursverkiezing: Peter v.d. Logt (vice-vz) (herkiesbaar),
Mieke Tilburgs (secr.) (herkiesbaar),
Peter Bootsma (aftredend),Uilke Tuinier (aftredend),
voor deze functies hebben zich nog geen kandidaten beschikbaar gesteld.
Beide bestuursfuncties zijn nog vacant.
10. Vaststellen wedstrijdprogramma 2008 en bekendmaking parturen.
11. ”Club van 25”: Financiële informatie en voorstellen.
12. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
13. Keurmeesters NK’s.
14. Voortgang verbouw kantine.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden
op vrijdag 7 maart om 19.00 uur in de
Vermaning, Bleekstraat in Makkum. Organisatie
Oecumenisch Overleg. Koffie na afloop, iedereen is van harte welkom. Het thema zal zijn:
Wijsheid en inzicht.
De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In
1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een
gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan
deelgenomen. De viering voor 7 maart 2008 is
voorbereid door vrouwen uit Guyana. Guyana
ligt in het noordoosten van Zuid-Amerika. Bijna
de helft van de bevolking is protestant, een klein
deel rooms-katholiek en een deel belijdt het hindoeïsme en de islam. Veel aandacht is er voor
preventieve gezondheidszorg. Guyana neemt ook
deel aan Aids en HIV projecten. Het Nederlands
Comité heeft gekozen voor de volgende projecten:
> Project van Eunice Belle in Pomeroon
Voorlichting over Aids en HIV aan jongeren van
15-24 jaar en hun ouders .
> The Salvation Army
Georgetown Feeding Programme
Het doel van dit Leger des Heils project is het
verstrekken van maaltijden aan kinderen, vrouwen
en ouderen met een laag inkomen.
> Ruimveldt Children’s Home
(Surinaams Bijbelgenootschap)
Dit is het jeugdproject. Aids wezen en kinderen
van ouders met aids worden opgevangen en krijgen
les in een klein schoolgebouwtje.

Passieconcert
Makkum - Op zondag 9 maart zal om 16.00 uur
een Passieconcert worden gehouden in de van
Doniakerk te Makkum. Medewerking verlenen
het projektkoor Makkum en het kleine koor van
CBS de Bron uit Bolsward. Instrumentale medewerking door Jan F. Sterenberg - orgel en Rianne
Stellingwerff en Petricia Veslinga - dwarsfluit.
De koren zullen zich zowel gezamenlijk als apart
laten horen. Besloten wordt met de door beide
koren uit te voeren Mattheüs Passie. Een half uur
durend werk in het Nederlands. De evangeliste
vertelt het verhaal. Het koor vertegenwoordigt
soms het volk, een andere keer weer de overpriesters of soldaten. Ook zingen de beide koren
het openings- en slotkoor. Soms zal de luisteraar
in het stuk maten of gedeelten van de Mattheüs
Passion van Bach herkennen. Zo komen er een
aantal Bachkoralen in voor. Het stuk kent geen
aria’s. Alle solopartijen worden door leden van
het koor gezongen. Het is eigenlijk geweldig dat
dit in zo’n kleine gemeenschap als Makkum kan.
Hoewel er een uitgave is voor orkest, zullen we
de Mattheüs Passie uitvoeren met orgelbegeleiding.
De organist is Jan F. Sterenberg. Hij zal ook
enkele orgelkoralen spelen. We hopen op een
aandachtig publiek.
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Voetbalprogramma

www.makkumerbelboei.nl

VV Makkum
zaterdag 8 maart
senioren
Makkum 1
Makkum 2
Blauw Wit’34 5
Makkum 4

- SC Joure 1
- Waterpoort B. 2
- Makkum 3
- Heeg 4

14.30 uur
12.30 uur
12.45 uur
14.30 uur

junioren
ONSTOP63 A2
Frisia B2
Makkum C1
Makkum MC1

- Makkum A1
- Makkum B1
- Heerenveen C2
- Read Swart MC1

12.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur

pupillen
GAVC D3
Leeuwarden E3
Wykels H. E2
Makkum E3
Bakhuizen E2
Dronrijp F2
Makkum F2
Makkum F3
LSC 1890 F9

- Makkum D2
- Makkum E1
- Makkum E2
- Sleat E2
- Makkum E4
- Makkum F1
- ONS Sneek F4
- SDS F3
- Makkum F4

9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.15 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 7 maart
20.15 uur D Makkum 3
- vc Bolsward 3
20.15 uur D vc Bolsward 6 - Thuishotel/DBS 5
20.15 uur D vc Bolsward 7 - CoVos 7
21.30 uur H Makkum 2
- Oeverzw. 3

Roel Cazemier nieuwe algemeen
directeur bij Omrop Fryslân
Ljouwert - Omrop Fryslân heeft het genoegen
mee te delen dat Roel Cazemier (48) uit Dokkum
per 1 april de nieuwe algemeen directeur wordt.
Cazemier werkte van 1984 tot en met 1991 bij
de Provinsje Fryslân, eerst als medewerker en
later als plaatsvervangend chef van het kabinet
van de Commissaris van de Koningin. Eind
1991 werd hij burgemeester van de gemeente
Ruinerwold en halverwege 1994 van de gemeente
Ameland. Vanaf juni 2000 is hij burgemeester
van de gemeente Dongeradeel. Henk Sikkema,
voorzitter van de Raad van Commissarissen
over Cazemier: ”Hij is een ervaren bestuurder,
hij is een Fries, heeft kennis van de Friese verhoudingen en een zakelijke achtergrond. En hij
kan goed overweg met journalisten; hij is een
people’s manager”. Cazemier wordt de opvolger
van Pim Gaanderse, die begin dit jaar na tien
jaar afscheid nam van Omrop Fryslân.

Te Koop

Mazda 626 hatchback 1.8i LX
G3, onderbouw bj 1996 . Voor 27 euro
420 km rijden € 2750,- met nieuwe APK 22-02-2009
Volvo 940 Polar 2.3 inj. bj 1994, estate, LPG onderbouw, motor 160.000 km. lm velgen. Prijs met APK
€ 3000,- zonder APK € 2750
Volvo 940 GL LPT bj 1991, nog op Frans kenteken
€ 2750,- zo meenemen.
Tel. 06-49406234

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

Hele mooie occasions met bovaggarantie
benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,a/c-ecc,r-cd,lm.velgen,trekh,88dkm
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
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm

2005
2005
2003
2003
2004
2002
2005
2001
2003
2000

diesel
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
Ford C-Max,TDCi,zwart,ecc,cruise,r-cd,el.rmn,128dkm
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
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Caddy 1.9Sdi,blauw,stuurbekr,radio,apk gekeurd

10-2005
2004
2003
2003
2004
2005
2003
10-2001

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15950,15750,14750,13900,13750,11900,9250,8950,7950,6500,-

€ 14850,€ 14750,€ 13450,€ 11950,€ 11500,€ 11450,€
9950,€ 3950,-ex

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

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Makkum, Ds. L. Touwenlaan 27a

Makkum, Lieuwkemastraat 20

Aan doorgaande weg, nabij centrum
gelegen verrassend grote woning met
beschutte tuin (Z). Goed onderhouden.
Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis en
slapen op b.g.g. Ind. o.a.: zeer groot toilet
(badkamer mogelijk), kantoor/slaapkamer,
woonkamer, woonkeuken v.v. inbouwapp.,
kelder, kantoor/ speelkamer met
buitendeur, bijkeuken. 1e Verd.: 2e toilet,
4 slaapkamers, badkamer. 2e Verd.:
2 zolderkamers.

2 Huizen voor de prijs van 1! Bij deze
van oorsprong kleine eindwoning is een
gigantisch stuk aangebouwd (2007).
De woning is luxe en smaakvol afgewerkt.
Tuin op het zuiden met achterom, 205 m²
eigen grond. Indeling: hal, hele grote
woonkamer, luxe open keuken vv
inbouwapp., bijkeuken met buitendeur.
1e Verd.: overloop, grote luxe complete
badkamer, 3 grote slaapkamers.
2e Verd.: zolderberging.

Direct aan (vaar)water gelegen vrijstaande
woning met o.a. slaapkamer en badkamer
op de b.g.g., tuin rondom, vrijstaande
stalen garage en circa 45 m eigen oever.
Totaal 605 m² eigen grond. Ind.:
entree/hal, toilet, voorkamer en
achterkamer beide v.v. schouw met
gaskachel, eenvoudige keuken, kelder,
badkamer, slaapkamer en aangebouwde
berging met buitendeur. 1e Verd.:
3 slaapkamers en grote zolder.

Vraagprijs € 268.000,- k.k.

Vraagprijs € 188.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Workum, J. Keuningstrjitte 3

Makkum, De Poon 32

Gaast, Buren 29

Makkum, De Slinken 2
op
o ite
de s
Vi ze
on

Rustig gelegen, in de nieuwe woonwijk
"Thomashof" ligt deze goed onderhouden
en verrassend grote half vrijstaande
woning met betegelde. Eigen grond
240 m². Indeling: ruime entree/hal,
toilet, grote L-vormige woonkamer, luxe
open keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken.
1e Verd: overloop, 3 slaapkamers,
complete luxe badkamer, kastruimte.
Vaste trap naar 2e verd.: grote zolder
(slaapkamer mogelijk).

In een rustige woonwijk gelegen
tussenwoning met aangebouwde
bijkeuken en beschutte tuin op het zuiden.
De goed onderhouden woning ligt op
157 m² eigen grond en is v.v. kunststof
kozijnen met dubbel glas. Indeling o.a.:
Z-vormige woonkamer met trapkast,
keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken.
1e Verd.: 4 slaapkamers, badkamer v.v.
2e toilet, douche, badmeubel met
wastafel. 2e Verd.: zolderberging.

Grote vrijstaande woning met garage,
mooi gelegen op een hoekperceel aan
het vaarwater. Zonnige tuin (ZO), totaal
613 m² eigen grond. Indeling: entree/hal,
toilet, grote woonkamer met tuindeuren
en 2 erkers, luxe open keuken v.v.
inbouwapp., bijkeuken met buitendeur,
inpandige garage. 1e Verd.: overloop,
4 slaapkamers (1 met balkon), luxe
complete badkamer. Vlizotrap naar
2e verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

Makkum, De Polle 16

Makkum, Markt 17

Vrij gelegen halfvrijstaande woning met
royale tuin op zuiden, gesitueerd in een
kindvriendelijke omgeving. De woning
heeft op de b.g.g. o.a. een woonkamer in
L-vorm, luxe half open keuken v.v.
inbouwapp., bijkeuken en kantoor.
Op de 1e verd. zijn o.a. 3 slaapkamers
en een badkamer o.m. met ligbad en
2e toilet. Vaste trap naar de 2e verd.
met kantoorhoek en bergkamer.
Totaal 275 m² eigen grond.

In het centrum gelegen voormalig
verenigingsgebouw, bestaande uit div.
ruimten. Gelegen in beschermde
dorpsgezicht en geschikt voor o.a.
atelier, detailhandel en kantoor. Ind.:
entree/ruime centrale hal met meterkast
en garderobehoek (36 m²), dames- en
herentoiletgroep (11,5 m²), kleine zaal
(34,5 m²), berging met buitendeur,
biljartkamer (30 m²), grote zaal (91 m²),
keuken met buitendeur (15 m²).

Vraagprijs € 228.000,- k.k.

Huurprijs € 16.000,- per jaar

Makkum, Voorstraat 1
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Damvereniging OKK - Makkum wint van Wons
Makkum - Een van de hoogtepunten van de
damvereniging OKK is wel de jaarlijkse wedstrijd tussen de Makkumer dammers en de dammers
uit Wons. Deze wedstrijd wordt elk jaar in Wons
gespeeld en er wordt lang van te voren naar toegeleefd. De laatste twee jaar waren de Wonsers
de betere dammers, maar dit jaar liep het anders.
De dammers uit Makkum waren er eens extra
voor gaan zitten, want om voor de derde keer
met een nederlaag naar huis te moeten gaan, dat
zou niet te verteren zijn. Na drie uren en 7 zeer
spannende partijen was de eindstand 8-6 voor
Makkum. De Makkumers konden tevreden huiswaarts keren, na eerst nog op bescheiden wijze
de overwinning gevierd te hebben.
De uitwedstrijd tegen Lemmer op 11 februari is
geëindigd in 6-6. Makkum was niet erg gelukkig in deze wedstrijd. We hadden wat tegenslag
en een paar spelers waren niet goed opdreef.
Maar we blijven in de Provinciale Friese

Dambond toch lekker meedraaien.
Dinsdag 4 maart moeten we naar St. Johannesga.
Dat moet lukken. Het is onze laatste wedstrijd in
de PFDB.
Nog enkele nagekomen uitslagen in de onderlinge
competitie:
J. v.d. Meer
- Sj. Mensonides
2-0
A. Wiersma
- I. Werkhoven
2-0
C.E. Kooistra
- Joh. Rinia
2-0
G. Zijlstra
- O. van Kalsbeek
1-1
S. Tilstra
- H. Koops
1-1
A. van Schaick
- A. Wiersma
2-0
O. van Kalsbeek
- I. Werkhoven
1-1
G. Mensonides
- G. Zijlstra
2-0
C.E. Kooistra
- J. v.d. Meer
1-1
O. van Kalsbeek
- Joh. Rinia
2-0
C.E. Kooistra
- I. Werkhoven
2-0
A. Wiersma
- Sj. Mensonides
0-2

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

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 17 februari ging Jacob van
der Heide naar de dressuurwedstrijd in Hippolytushoef. Hij kwam uit in de klasse M-1. Zowel
de eerste als de tweede proef behaalde hij de
hoge score van 196 punten. Behalve 4 winstpunten
leverde het hem 2 maal de 1e prijs op.
Zondag 24 februari behaalde Miriam Kadijk met
Alaska met 180 punten een winstpunt in de klasse
B-dressuur in Molkwerum. Hier startte Daphne
de Vries met Speedy in de klasse L-2. Ook zij
behaalde een winstpunt en met 182 punten won
ze tevens de 1e prijs.
Zondag 2 maart werd er door de Waardruiters
een dressuurwedstrijd georganiseerd in Cornwerd.
Verschillende thuisrijders konden een winstpunt

aan hun totaal toevoegen. In de klasse B reed
Cobie Bruinsma haar paard Magnolia naar het
fraaie aantal van 202 punten. Het was goed voor
2 winstpunten en de 2e prijs. Ook Karolien Nefkens
behaalde met Melle 2 winstpunten, met 201 punten
won zij de 3e prijs. Een winstpunt was er ook voor
Melanie Heijnen met Perrica met 190 punten,
Pauline Wielsma met Hiskelien 188 punten, Marjan
Bouma met Rina 186 punten en Aranka v.d. Voet
met What’s Up Babe183 punten. In de 2e groep
B-dressuur startte Susanna Koornstra met Wyomi.
Met 184 punten behaalde zij een winstpunt en de
2e prijs. Jacob van der Heide startte met 2 paarden
in de klasse M-1. Met beide behaalde hij een
winstpunt. Met Renardeau scoorde hij 187 punten
en won de 2e prijs. Met Sylke scoorde hij 184 punten
en daarmee legde hij ook beslag op de 3e prijs.

PSV De Halsbanrûters
Pingjum - Anna Goinga ging met haar paard
Whisper naar Anna-Palowna om daar mee te doen
aan een dressuurwedstrijd. Zij kwamen uit in de
klasse L2. In de beide proeven werd de 1e prijs
behaald met 196 en 197 punten goed voor samen
4 winstpunten. Zij mag nu in de klasse M1 starten
wat haar punten betrefd maar omdat Whisper nog
te jong is zal de overstap naar de M1 pas in april
plaats vinden.
Ook in Cornwerd werd er dressuurgereden door
de paarden. In de klasse Z1 kwam Tineke Wietsma

uit met Red Pebbles Gorra. Zij reed een goed proef
wat haar de 1e prijs opleverde met 216 punten 1
winstpunt. Ook Yvonne Philipse ging met Just do
it naar Cornwerd omuit tekomen in de klasse Z2.
Ook zij reed een goede proef wat haar een 1e prijs
en een winstpunt opleverde met 209 punten.
Zaterdag 1 maart ging zij naar Wormerveer om
daar uit te komen in de klasse Z2. In de 1e proef
scoorde zij 223 punten goed voor 2 winstpunten
en in de 2e proef 221 punten ook 2 winstpunten.
In beide proeven nam zij de 1e prijs mee naar huis.

Friesland Soundmix Award
Leeuwarden - Donderdag 13 maart a.s. vindt
vanaf 20.00 uur in het foyercafé van muziekcentrum Schaaf te Leeuwarden de eerste voorronde
plaats van de hernieuwde Friesland Soundmix
Award. Deze zangtalentenjacht is door de jaren
heen een begrip geweest in geheel Nederland en
heeft verscheidene onbekende talenten nationaal
en regionaal doen doorbreken zoals bijv. ”Twarres”,
”Griet Wiersma”, ”Kelly Hensen”, ”Antje Roosma”
e.v.a. Voor de eerste 4 voorronden hebben zich

reeds het maximale aantal van 10 deelnemers
gemeld per keer gemeld, deze vinden plaats op resp.
13, 20, 25 maart en 3 april. Er volgen nog meer
voorronden en halve finales. De grote finale vindt
plaats op 22 november, ook in muziekcentrum Schaaf.
De organisatie is in handen van muziekvereniging
”the Chairwinders”. Deelnemers kunnen zich
melden bij Martin Stoelwinder, tel. 058-2153649
of e-mail: m.e.stoelwinder@chello.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Klankconcert
en Wereldmaaltijd

TE KOOP

Ds.L.Touwenlaan 2
MAKKUM
Mooie woning met o.a.
5 slaapkamers, ruime
garage en tuin op het
zuiden.
Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

Exmorra - Ter afsluiting van de vrouwenweek
vindt er op zondag 16 maart een Klankconcert
met aansluitende Wereldmaaltijd plaats in
Centrum Wilgenhoeve te Exmorra. Het concert
begint om 15.00 uur. De netto-opbrengst komt
ten goede aan het project van Stichting
Bolsward Sigoti - de bouw van een jongensschool
met hostel in Kenia. Even helemaal niets moeten,
lekker op een matje liggen en je laten verwennen
door allerlei klanken. Toon en geluid zorgen als het
ware voor een klankmassage van lichaam en geest.
Zij kunnen je zelfgenezend vermogen stimuleren
en voor een diepe, weldadige ontspanning zorgen.
Een bijzondere ervaring!
Rond 18.00 uur gaan we met elkaar aan tafel.
Het lopend buffet is samengesteld uit vegetarische
gerechten van over de hele wereld zoals Kenia,
India, Spanje, Chili, Mexico en nog veel meer.
Een Wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame
maaltijd voor een groep mensen, waarin per persoon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan de
hoeveelheden die beschikbaar zijn als al het
voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd eerlijk
zou worden verdeeld over alle wereldbewoners.
Wie een karig maal verwacht, zal zich verbazen
over de grote hoeveelheid smakelijk voedsel die
op tafel verschijnt! En dat is meteen ook één van
de doelen van de Wereldmaaltijd: het wegnemen
van het hardnekkige idee dat de aarde niet genoeg
voedsel zou voortbrengen om ruim zes miljard
mensen dagelijks een volwaardige maaltijd voor
te zetten. Voedsel genoeg voor iedereen!
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169
of info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond
20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

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
Eetkamer tafel, kleur Kersen l. 160, b. 90, h 95 €
20.-, tel. 06-38031948
1 Smurfenlamp (voor kinderslaapkamer) € 10.-; 1
Vogelkooi € 5.-, tel. 0515-576985
Complete babykamer: Kast, Commode, Ledikantje met
bijbehoren, Badset. Kinderwagen met bijbehoren,
Driewieler, Maxicosy, Kinderzitje(s). Mahoniehouten
vitrinekast en bijbehorende hoekkast, Rookstoel,
Bedden+matrassen. tel: 0515-233707, bgg 06-26134040
Mobiele telefoon Sony Ericsson, half jaar gebruikt
met vele opties € 120.-, tel. 06-29320920
Groene compost-ton € 15,-,tel. 0515-851791
Groene rotanstoel € 5.-; Set speakerstandaards
(verstelbaar) € 5.-; mooie burostoel grijs voll.verstelb. € 30.-; 2pers. Tent stahoogte, 2 comp. € 15.; Mooie RVS tuinlamp (sokkel) nieuw € 12,50;
Buitenlamp bewegingsmelder € 7,50; 2 Ronde
eetk. hanglampen JandeB H60 Diameter 30 kleur
wit € 15.-; Oudgrenen salontafel met lade 1.00x
0.76xH0.46 € 7.50, a.i.g.st., tel. 0515-852821
Witte vogelkooi net nieuw € 35.-, tel. 0515-231740
Computer met windows xp intell pentium 3-processor, 40 gb. 400 mhz. 320 mb internet klaar,
vr.pr. € 145.-, tel. 0517-850773 (Arum)
Diverse wasautomaten, Koelvries combinaties en
Afwasmachine, tel. 06-14064482
Computer tafel kleur Zilver h. 80 b. 60 € 12.50,
tel. 06-38031948

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

