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Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Makkum - Dertien jaar geleden is Supermarkt
Van der Wal van start gegaan op recreatiecentrum
De Holle Poarte. De laatste vijf jaar is Patrick
van der Wal de eigenaar hiervan. Het toeristisch
seizoen is uitgezonderd het weer vroeg dit jaar.
Op 15 maart gingen de deuren van de supermarkt
op De Holle Poarte weer open voor het publiek.
Gelijktijdig is Van der Wal met de DKS-unit er
bij gestart, dit staat voor Drogisterij, Kadoshop
en Slijterij. Zo kunt u in de afdeling Drogisterij
terecht voor medicijnen, relatiegeschenken,
parfums, etc. In de Kadoshop kan men te kust en
te keur speelgoed, dvd’s, souveniers, potten en
pannen kortom een groot assortiment aan artikelen.
De derde afkorting staat voor Slijterij, wie met
vakantie is drinkt graag een frisje of een borreltje,
ook dit is in alle soorten en smaken verkrijgbaar
in de DKS-unit. De supermarkt heeft een vloeroppervlak van 420 m² en de unit 200 m².
Het totale personeelsbestand bestaat uit 28 fullen partimers medewerkers in het zomerseizoen.

De DKS wordt gerund door drie dames Janneke
Kooistra, partner van de eigenaar. Zij heeft de
regie over de dagelijkse leiding. Daarvoor was zij
zeven jaar assistente bij een dierenarts in Bolsward
en de laatste anderhalf jaar werkte Janneke bij
ProRail in Groningen. Sjoerdtje Miedema uit
Makkum is al zeven jaar werkzaam bij supermarkt
Van der Wal, het is voor mij een nieuwe uitdaging
zegt Sjoerdtje die het wel ziet zitten! Carin
Oostenveld uit Makkum ook geen onbekende,
heeft gewerkt in de plaatselijk boekwinkel in het
dorp en nu dan op De Holle Poarte ook zij
beschikt over voldoende verkoop ervaring.
- Supermarkt

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!

- Drogist
- Kadoshop
- Slijterij
De Holle Poarte 2 Makkum - tel. 0515-231302

Rommelmarkt ”Actie Kerkenwerk”
Makkum - Voor de rommelmarkt welke gehouden
zal worden op 24 mei a.s. kunt u spullen brengen
zaterdag 29 maart bij de fam. S. Brouwer
Houwdijk 22 bij Cornwerd, tussen 10 en 12 uur
v.m. Er zijn commissieleden aanwezig om uw
spullen in ontvangst te nemen.Bent u niet in de

gelegenheid om uw spullen te brengen, dan een
telefoontje naar Titia van der Heide 232834. In
de week van de rommelmarkt vanaf 20 mei kunt
u ook nog spullen brengen ‘s avonds 19.00 uur.
Alvast bedankt namens de rommelmarktcommissie.

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 30 maart
Van Doniakerk
10.00 ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger

Familieberichten
Grut is Jo trou, O Heere

55 jier trouwt
1 april 1953

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Jaarvergadering begrafenisver. ”De Leste Eare”

vrijdag 28 maart

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur br M. Span (Fries), dienst te Workum

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 Tandartsenpraktijk de Witte Heren,
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
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
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

Makkum - Café Restaurant De Prins 20.00 uur
jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum, met
uitleg over lange termijn visie van Makkum e.o.
door mevr. Jaantje Benedictus van Doarpswurk
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Ledenvergadering Begrafenisver. Makkum

Makkum Baptistenkerk
19.30 uur Zangavond, spreker ds. Meindertsma, Harlingen
m.m.v. Interk. Mannenkoor ”De Flevosanghers” Makkum

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281

donderdag 27 maart (vanavond!)

1 april 2008

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. A. v.d. Haagen, Den Helder

Weekenddiensten Wûnseradiel

Agenda

Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

&
Tjam Kamstra-Nauta

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

Leave Heit en Mem, pake en beppe en
oerpake en beppe wij as bern winskje
jimme alle lok en sûnens ta.

dinsdag 1 april

Gerrit Kamstra

Ljouwert: Tineke en Ruud
Ilse en Erik - Sigrid
Judith en Danny
Dordrecht: Debbie en Sjaak
Marcel
Rutger
Makkum: Wiepie en Klaas
Jurjen en Marta
Menco en Renata
Purmerend: Gretha en Sjoerd
Tom en Renate
Sjoerd
Bart
Boalsert: Gerrit en Els
Silke
Jimme
Boalsert: Annie en Anno
Lara
Kirsten

zaterdag 29 maart
Makkum - Sporthal 9.00 uur
Wûnseradiel kampioenschap turnen

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, 10.00 uur
presentatie door hulpmiddelen centrum ”Vitalis”
over scootmobielen in het restaurant.
Info zie 28 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
zanggroep ”Forte” in het restaurant.
info: zie 28 maart

woensdag 2 april
Makkum - Ons Gebouw 10.00 uur
Koffiemorgen voor leden van buurtvereniging
”It Fintsje”

Aakweg 5, 8734 AL Makkum.

Hiep Hiep Hoera!

Immie is 50 jaar!!
Sneon 29 maart is it safier

Us Pake
Hidde Huisman
wurd 80 jier!!!
Hertlik Lokwinske
van
Jordi en Niels
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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
Expositiekerk museumdorp: van 1 april tot 25
juni expositie van schilderijen van Cor van
Loenen
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en
Gaik Manoukian

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Allingawier - Museumdorp, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool, openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

GEMARINEERDE KIPFILET

4 HALEN / 3 BETALEN
PAMPASCHIJVEN

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

Uit in eigen regio

DONDERDAG 27 MAART
T/M ZATERDAG 29 MAART

€ 2.50

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 27 MAART
T/M WOENSDAG 2 APRIL

€ 2.75

ACHTERHAM
100 gram

FRICANDEAU

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

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.40

100 gram

€ 1.40

BOEREN METWORST
100 gram

€ 1.10

€ 2.75

Piaam - Natuurhistorisch Museum, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Inbraak tankstation
Wons - De politie heeft afgelopen zaterdag een
onderzoek ingesteld naar een inbraak in een
tankstation aan de rijksweg A7. Men kwam
binnen via een gat in het dak. Er zijn sigaretten
en geld meegenomen.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Gezinspudding, 500 gram........................................1.29
Oude Kaas, 500 gram.........................................................5.49
Runderrookvlees, pakje...............................5
Aan het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum
Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn is op
21 maart Steven Koordes uit Makkum geslaagd
voor de opleiding tot wachtmeester.

zegels extra

Honig Mienestjes, pak 500 gram................................99

cent
Honig Mix Nasi of Bami.......................................nu 79 cent
Top Q Wijn, Rood of Wit..............................van 3.09 nu 2.39
89 cent
Oldtimer Drop, 250 gram.....................................1.89 nu 1.49
Verkade Nizza Biskwie, 240 gram....................1.19

Aanbiedingen geldig van do. 27/3 t.e.m. wo. 2/4
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Vijf jaar Speelsgoed

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
Makkum - Het is al weer vijf jaar geleden dat
Els van Zeumeren haar speelgoed zaak opende.
Met de start ging ze er van uit, ik probeer het vijf
jaar en kijk dan hoe het gaat”. Het is goed gegaan
en het lustrum is uitbundig gevierd. Een poort
van ballonnen liet duidelijk zien dat er een feestje
te vieren was. In de Makkumer Belboei zaten
kleurplaten en ruim 70 kinderen leverden een
mooie kleurplaat in. Er waren speelgoed bonnen
te winnen in drie leeftijd groepen.
0 tot en met 4 jaar: 1e Ysbrand van Abbema,
2e Femke de Jong, 3e Silke de Boer.

5 tot en met 8 jaar: 1e Iris van der Werf,
2e Alberta Feenstra, 3e Jildou van der Meer.
9 tot en met 12 jaar: 1e Marielle Andela,
2e Kristian Roosma, 3e Judith Hikkaduwage.
Er werd meteen na de prijsuitreiking door velen
al met grote belangstelling gekeken naar de mooie
dingen die een speelgoed winkel te koop heeft.
Els is bij een inkoop organisatie van Toys2play
aangesloten. Als bepaalde spellen of andere dingen
niet in de winkel staan, zijn deze meestal wel te
bestellen en binnen een week binnen.

Stadsomroeper op é skille: Hoort, zegt het voort!....

Makkum - Vele malen heeft dit in Makkum
geklonken wanneer de dorpsomroeper door de
straten en wijken van Makkum trok. Bij evenementen en braderieën was wijlen Freerk Schakel
uit Tjerkwerd een welgezien persoon in Makkum.
In zijn zwarte pak met pet op en de welluidende bel.
Het is nu stil op de zomeravonden in Makkum

op de markt. Maar in Bolsward is sinds de herfst
van vorig jaar een nieuwe stadsomroeper ten tonele
verschenen. Het is de bijna 58 jarige Henk Bijlsma
uit de Hanzestad. En het bijzondere is dat Bijlsma
de bel van Schakel gebruikt. De stadsomroeper
profileert zich als ambassadeur, hij is tenslotte
het visitekaartje om de stad te promoten. Henk
Bijlsma is lid van de landelijke vereniging van
omroepers en neemt ook deel aan concoursen en
streeft er naar nog eens op de hoogste trede te
mogen staan. Behalve stadsomroeper is straattheater
hem ook op het lijf geschreven, in Makkum
heeft hij zich al eens als Eusie door het dorp
voortgeschreden en als een verpleegster. Ik hou
wel van een geintje zegt Bijlsma zoals ”Boer
zoekt vrouw te melken”, momenteel een actueel
onderwerp.Wellicht heeft u hem al eens gehoord
als hij met luide stem roept: Zegt het voort, Zegt
het voort”. Zo mag Henk Bijlsma bij braderiën,
feesten en partijen niet ontbreken. Eén van zijn
slogans is: ”Nieuws, evenementen en aankondigingen hoort u uit eerste hand, nog eerder dan in
de krant”. Wilt u ook de stadsomroeper op
bezoek voor een activiteit, bel dan. tel. 0515575121 of e-mail: henk_bijlsma_@hotmail.com

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 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
Goudgele Hollandse andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 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

Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum

Koninginnedag in Makkum
Nog een maand en dan is het zover. En in de
maand gaat er nog heel wat gebeuren. We kunnen
ons voorstellen dat veel mensen nieuwsgierig
zijn naar de activiteiten van deze dag. En welke
gevolgen dit voor de inwoners van Makkum heeft.
Helaas kunnen we op dit moment nog niet zo
veel vertellen. Op maandag 31 maart aanstaande
gaan we het programma en de route bekendmaken.
Dat gebeurt op een persconferentie op het
Provinsjehûs in Leeuwarder. Vergeet die dag
niet ‘s avonds naar Omrop Fryslân, naar het
programma Hea te kijken. Daar vertellen we op een
originele manier wat er op er op Koninginnedag
gaat gebeuren. Vanaf die dag kunnen we ook
vertellen welke maatregelen we gaan nemen.
Koninginnedag in Makkum moet een groot feest
worden. Een feest bovendien waar we heel veel
mensen verwachten. De vele mensen die bij het
feestprogramma betrokken zijn, zijn nu hard aan
het werk om met een prachtig verhaal voor de
dag te komen. Daarvoor moet de route natuurlijk
helemaal vrij zijn van obstakels. Daarnaast

verwachten we een groot aantal kijkers in Makkum.
Al die mensen moeten de tocht door Makkum
goed kunnen bekijken. En hun veiligheid is
belangrijk. Om het bezoek in goede banen te
kunnen leiden moeten we daarom uitgebreide
maatregelen nemen.
Op woensdag 2 april kunt u in de Makkumer
Belboei lezen welke maatregelen de gemeente
wil gaan nemen. Op donderdagavond organiseren
we een bijeenkomst in de bovenzaal van hotel
De Prins voor inwoners en ondernemers uit
Makkum. We laten u dan het programma zien,
de route en de maatregelen die we nemen om
van Koninginnedag in Makkum een groot
succes te maken. We beginnen om 19.30 uur met
informatie voor alle inwoners. Vanaf 21.00 uur
willen we dan vooral de ondernemers uit
Makkum informeren. Vanaf 31 maart kunt op
onze website www.wunseradiel.nl de nodige
informatie vinden. We hebben voor vragen
en opmerkingen een speciaal emailadres:
Koninginnedag@wunseradiel.nl.

Ook hebben we weer irene’s en borgers mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

Mager gekruid

GEHAKT

half om half
500 gram normaal 2.75
nu slechts

1.49

deze aanbieding is geldig van donderdag
27 maart tot en met zaterdag 29 maart.
Alleen bij onderstaande Coop Supermarkt.

voor al onze overige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum

”Royaal”

WON Survival

Makkum - De Koninginnevereniging Makkum
en de gemeente Wûnseradiel organiseren dit jaar
samen op 30 april a.s. de ontvangst van de
Koningin in Makkum. Een onderdeel uit dit grote
spektakel is de jaarlijks terugkomende Survival.
De voorgaande jaren werd dit georganiseerd
rondom Makkum. Maar nu, ter gelegenheid voor
de rondgang van de Koningin en haar gevolg, in
Makkum. Dit alles wordt georganiseerd in het
centrum van Makkum en de kans is heel groot
dat je ook op TV wordt uitgezonden of zelfs de
Koningin en gevolg kunt ontmoeten. Maar je
kunt natuurlijk ook mee doen om sportief bezig
te zijn voor de duizenden toeschouwers die deze
dag naar Makkum komen en die willen genieten
van de attracties en spektakelstukken waarvan
jullie een onderdeel zijn.
Omdat dit een feest is voor de hele gemeente
lijkt het ons het leukst dat dit zou gebeuren met
teams, van 3 personen per team, uit de 27 dorpen
van Wûnseradiel. 27 dorpen betekent minimaal
27 teams die strijden voor de eer en glorie om het
beste team van de gemeente Wûnseradiel te worden.
Hierbij nodigen we jullie dan ook uit om per
dorp minimaal één sportief (dames en/of heren)
team samen te stellen. Wij van de commissie
denken dan ook dat het niet erg moeilijk kan zijn
om minimaal één team per dorp samen te stellen.
Voor de kleine dorpen is er natuurlijk altijd de
mogelijkheid om een persoon te ”lenen” uit een
ander dorp, maar deze strijdt dan wel mee onder
de naam van het desbetreffende dorp. Als alle
teamleden van een dorp ook nog shirts aan hebben

in de kleuren van hun dorp dan zal dit een prachtig
gekleurd geheel worden. Voor de toeschouwers
ben je dan ook gemakkelijker herkenbaar om het
eigen team aan te moedigen.
Het organiseren van een groot evenement als dit
vergt veel werk en materiaal. En om toch een
beetje in de kosten tegemoet te komen vragen
we een inleg van € 30,- per team. Je kunt op je
shirt ook de naam van een sponsor zetten en deze
kan dan de inleg voor zijn/haar rekening nemen.
Wij hopen op jullie medewerking om deze dag
tot een fantastisch hoogtepunt met alle dorpen uit
onze gemeente (nu kan het nog) te laten worden.
Wij verzoeken u dan ook om alle opgaven voor
31 maart 2008 aan te melden met:
- Dorp en team naam
- Email adres team contactpersoon
- Namen team leden
- Vermelding van dames of heren team
Zodra de gegevens binnen zijn van jullie team
krijgen jullie zo spoedig mogelijk informatie
terug over hoe, wat, waar en wanneer.
Opgave gegevens:
Keimpe Jaspers,
Turfmarkt 85, 8754 CJ Makkum
tel.0620735507
keimpe.jaspers@inprotech.nl
Hopende op een fantastisch en mooi evenement,
de ” Royaal” Won Survival commissie.
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Wist u dat...
* u vanavond welkom bent op de Plaatselijk
Belang Makkum ledenvergadering in Café/
Restaurant De Prins om 20.00 uur!
* de cursus schilderen voor beginners, op dinsdag/
woensdag, ‘s ochtends of ‘s middags is in atelier
”De gouden regen”, door Aukje Gietema,
tel. 0517-532249 of 06-21895664
* de Zonnebloem elk jaar een dagboottocht
verzorgt?

Tryater yn Makkum
mei

BRÂN BRÂN

* die bedoeld is voor mensen met een lichamelijke
handicap en voor ouderen met en zonder
handicap, dit op 19 april weer zover is?
* u zich kunt opgeven op tel. 0515-232080
en bij 0515-233143?
* de ondernemersvereniging nu ook per e-mail
te bereiken is?
* dat het adres te vinden is op makkum.nl

Zangavond
Makkum - Zondagavond 30 maart is er weer
een zangavond in de Baptistenkerk om 19.30 uur.
Als spreker voor deze avond is de Baptisten
predikant ds. Meindertsma uit Harlingen uitgenodigd. Ds. Meindertsma koos als thema: ”Een
vaste Burcht in psalm 91”. Het mannenkoor de
”Flevosanghers” uit Makkum hoopt voor ons
enkele liederen te zingen. Bij vele inwoners is
dit koor goed bekent, zij zingen in verschillende
kerken en waar ze maar gevraagd worden. De
samenzang is onderleiding van br. A. Couperus.
We hopen met elkaar een fijne avond te beleven.
Hartelijk welkom namens de
Gemeenten Workum/Makkum.

Baptisten

Datum: sneon 5 april 2008 | Oanfang: 20.00 oere
Lokatie: Sporthal Maggenheim
Tagongsprizen: naormaal € 12.50 / freonen € 11.25 / 65+-CKV € 10.-

Potgrondactie Hallelujah
groot succes!
Makkum - De op 7 en 8 maart gehouden potgrondverkoopactie in Makkum en de omliggende dorpen
was een groot succes. In totaal zijn er ruim 1000
zakken verkocht! Graag willen wij iedereen die
zijn medewerking heeft verleend en ons heeft
gesteund door één of meerdere zakken te kopen
van harte bedanken.

Voor het goede doel
De opbrengst collecte ten bate van het Reumafonds,
heeft in Witmarsum € 785,85 opgebracht, in
Arum € 391,42 en Pingjum € 236,27.
Alle collectanten en gulle gevers worden hartelijk
bedankt voor hun inzet.

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF
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Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
St.Kinderopvang Zuidwest Friesland

zoekt gastouders
in Makkum

Op maandag voor een peuter
Op maandag voor een baby en een peuter
Op maandag en dinsdag voor een peuter
en een kleuter
Heeft u belangstelling?
Bel dan vrijblijvend voor meer informatie
het gastouderbureau in Witmarsum,
Tel. 0517 - 532084

Diepgang Grote Zijlroede en Kleine Zijlroede (Krommesloot)
Makkum - Vorig jaar hebben de baggerwerkzaamheden in het centrum van Makkum plaats
gevonden. Schepen tot 1.60 m diepgang konden
altijd vrij gemakkelijk binnendoor naar de
Friese meren. Nu de bruggen in verband met de
vroege paasdagen opengegaan zijn bleek dat de
Grote Zijlroede tussen de brug bij Horjus en de
sluis niet meer dan ongeveer 1.30 meter diepgang
heeft. Ook schijnt de Kleine Zijlroede heel
ondiep te zijn. De schepen die daar in de winterberging liggen moeten nog maar afwachten of ze
naar buiten kunnen.
Dit alles werd duidelijk toen afgelopen week de
eerste recreanten van binnen naar buiten wilden.
Een zeilschip liep ter hoogte van de rondvaarboot
van de firma van der Bles vast. Met behulp van
een motorboot, de trekkracht van mensen en een
auto kon hij naar de kant bij het Vallaat gesleept
worden. Hier lag het schip, een degelijke Rivel,
zo vast als een huis. Niet leuk als je op weg naar
je vaste ligplaats in de Marina. Er werd door
gemeente, waterschap en baggerfirma, die de
werkzaamheden uitgevoerd had, druk overleg

gevoerd. De bewoners van de Kromme Sloot
kregen een schrijven, waarin stond dat de diepte
niet aan geldende nautische eisen voldoet. Zij
zeggen dat boven de kabels die door de Grote
Zijlroede lopen verzwaring aangebracht moest
worden en dit zorgt voor de geringe diepgang,
die volgens kaarten minimaal 1.70 meter moet zijn.
In de Kromme Sloot hebben ze lava puin gestort
om inzakken van de gammele kaden tegen te gaan.
Kortom het voldoet dankzij de bodemsanering
lang niet meer aan de eisen die gesteld zijn. Er zal
zo snel mogelijk iets ondernomen moeten worden
om toch weer op een acceptabele diepgang te
komen. Dan hoeft de ‘Snelle Jelle’ van Herman
Denekamp niet stand-by te liggen om schepen
over de obstakels heen te trekken. De Rivel is
uiteindelijk met de power van ‘Snelle Jelle’ door
de sluis gekomen maar vraag niet hoe. Het was
beslist niet aangenaam om onder de Vallaatsbrug
nog eens muurvast te zitten. Hier schijnt een hele
grote bank te zitten. het is nu aan de aannemer om
de problemen op te lossen en zo snel mogelijk. Het
seizoen is begonnen en vooral bij harde wind varen
veel schepen via Makkum naar het binnenwater.

Baggeren vaargeul Makkumerdiep

Klaske Boelens
Hiddemawei 13
8771 SK Nijland
Tel: 0515-413682
06-25031460

Wij zijn geopend!
Onze openingstijden zijn :
Woensdags van 13.30 tot 18.00 uur
Vrijdags van 13.30 tot 18.00 uur
Zaterdags van 13.30 tot 18.00 uur
Tot ziens bij Ukkepuk!
* de inbreng van tweedehands kinderkleding
is nog steeds mogelijk.
Ontvang bij verkoop 40 %
Tevens verkoop nieuwe kleding Go-on, chilong enz.

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Witmarsum - De aanbesteding van het baggeren
van het Makkumerdiep heeft plaats gevonden en
de gemeente heeft hiervoor € 615.000,- nodig.
Het werk zal uitgevoerd worden door J.P.
Schilder uit Ursem. De gemeente probeert de
diepte van het Makkumerdiep op NAP 4.50 meter
te houden. Dit is nodig voor de schepen die in
Makkum gebouwd worden. Vooral Feadship heeft

deze diepte absoluut nodig. De gemeente heeft
van de provincie een bedrag van € 200.000,gevraagd en of dit ook inderdaad beschikbaar
komt is nog niet bekend. De werkzaamheden zullen
binnenkort moeten starten, omdat de opleveringsdatum 23 april 2008 is. De raad van Wûnseradiel
heeft het bedrag voor de werkzaamheden toegezegd en hoopt op een bijdrage van de provincie.

Skuzum een bloeiend dorp met tachtig inwoners
Idsegahuizum - De jaarlijkse vergadering van
de federatie van dorpbelangen was dit jaar in
Skuzum. Voorzitter Jappie Feenstra vertelde dat
Skuzum en heel bloeiend dorp is met ongeveer
80 inwoners, waarvan een groot gedeelte ondernemer is. Er zijn wel 15 bedrijfjes of bedrijven.
Het is dus goede grond waarop Skuzum gebouwd
is. Skuzum heeft een dorpsmolen die een goed
rendement oplevert en waar iedereen achter
staat. De vergadering werd in het kerkgebouw
gehouden en dit wordt tevens gebruikt voor
toneel voorstellingen etc. De toneelvereniging
liet een klein stukje van een toneelstuk zien en
Cecilia Bos vertelde iets over haar bedrijf C.C.
Catering. Een bedrijf wat met heel veel parttimers
werkt en boten en andere bijzonder gebeurtenissen
van lekker hapjes of een compleet menu voorziet.
Skuzum heeft nog wel enkele wensen. Ze willen
dolgraag nieuwe woningen. Deze vraag werd
meteen de grond ingeboord door wethouder

Rein Boersma van de gemeente Wûsneradiel.
Het contingent is voor Makkum en voor de dorpen
met een school. Skuzum heeft geen school en in
de toekomst wordt het contingent waarschijnlijk
minder zodat woningbouw in een kern als Skuzum
eigenlijk onmogelijk wordt. Een ander wens om
de kerk te renoveren, wat geen overbodige luxe is,
blijkt misschien mogelijk. Namens Plattelandsprojecten was Khoji Wesselius aanwezig en hij
vertelde dat een kerk die multifunctioneel
gebruikt gaat worden misschien wel een financiële
tegemoetkoming kan ontvangen. Vanuit de andere
dorpen kwamen er weinig vragen.
De volgende vergadering in 2009 is in Kimswerd
en dan kan daar tevens een nieuwe accommodatie
bekeken worden. Na afloop werden de aanwezigen
uitgenodigd om bij de buurman van de kerk nog
een drankje te komen drinken en tevens te kunnen
zien hoe in een klein dorp een heel bijzondere
recreatie boerderij staat.

Buitenbrand Makkum
Makkum – Zaterdagmiddag om 13.15 uur, ging
de pieper bij de brandweer Makkum voor een
Prio 2, buitenbrand aan de Lieuwkemastraat 53 te
Makkum. Na de in melding bleek het te gaan om de
keet van Us Stek, aanrijden via de Klipperstraat.
Intussen was het vuur, dat ontstaan was in een
kliko container geblust door oplettendheid van

collega brandweerman Andries, die voor zijn bedrijf
aan het werk was op het kaatsveld nabij de keet.
Een schuim- en poederblusser was voldoende
om het vuur te bestrijden. Na het verwijderen
van geblakerd hout kon de brandweer vaststellen
dat het vuur was gedoofd. De watertank bijvullen en terug naar de kazerne.
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Uitslag 9e Krystwilledeikleurplaatwedstrijd

Let op.......

Makkum - Op 13 maart jl. heeft de jury, bestaande uit
Els, Gordon Lowe en Hennie de Vries, zich bezig gehouden
met het jureren van de vele Kleurplaten. Deze Kleurplaatwedstrijd was een van de vele acties rond de 9e
Krystwilledei van 15 December 2007 te Makkum. Er
waren vele inzendingen, rond de 31 stuks, variërend in de
leeftijd categorieën van 2 tot rond de 70 jaar, de laatste
groep wordt gehonoreerd d.m.v. een eervolle vermelding
in deze krant. Na vele opmerkingen en het bekijken van
de vele KrystwilledeiKleurplaten kwam de Jury tot de
onderstaande uitslag. Het totaal aan prijzen had een
waarde van € 150,00 doormiddel van horloges en
waardebonnen. Deze zijn te besteden bij de winkeliers ondernemers van de O.V.M. Alle horloges zijn op te
halen bij Zilver- en Goudsmid Gordon, Kerkstraat 21,
Makkum. De prijswinnaars van een waardebon krijgen
deze per post thuis gestuurd.
De uitslag;
HOOFDPRIJS: Jolien ?
Achterdijkje 19, Makkum

Past zijn openingstijden aan
m.i.v. maandag 31 maart gedurende de

CATAGORIE 9-12 JAAR.:
1e PRIJS Laura de Groot
Aldewei 14, Workum

zomertijd

2e PRIJS Sita de Vries
Plein 13, Makkum
CATAGORIE 8 JAAR:
1e PRIJS Marilena Bes
Eekwerdlaan 16, Bolsward
2e PRIJS Jantine v.d. Sluis
Haerewei 9, Tzummarum

Vanaf 31 maart 2008
zijn wij van maandag tot zaterdag geopend van

CATAGORIE 7 JAAR:
1e PRIJS Owen O’Connor
Vallaat 18, Makkum

8.00 uur tot 20.00 uur

2e PRIJS Tieme Enkhuizen
de Pleatse 9, Makkum
CATAGORIE 6 JAAR:
1e PRIJS Hylke de Jong
de Voorn 3, Makkum

Op vrijdag zijn wij gewoon tot 21.00 uur open

2e PRIJS Roel Pont
Midlummerlaan 77, Harlingen
CATAGORIE 5 JAAR:
1e PRIJS Thomas Bes
Eekwerd laan 16, Bolsward
2e PRIJS Abe Sligting
Achterdijkje 8, Makkum

Deze openingstijden gelden voor Jumbo Kooistra Makkum

.

CATAGORIE 4 JAAR:
1e PRIJS Yldau v.d. Logt
de Poon 5, Makkum

Klein Leed

2e PRIJS Femke de Jong
de Voorn 13, Makkum
CATAGORIE 2-3 JAAR:
1e PRIJS Nourya Molendijk
Grote Buren 26, Pingjum

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
De gemeente doet niet alles zelf. Zij heeft hierover afspraken gemaakt met diverse partijen. Met deze
partijen zijn ook afspraken gemaakt over kleine problemen in die openbare ruimte. Hiervoor bestaat
een regeling ”Klein Leed”.

2e PRIJS Timo Vlagsma
de Skries 52, Bolsward
CATAGORIE OVERIG:
1e PRIJS Hieke Jansen
Fiskerspaed 10a, Oosterbierum

Voor klein leed meldingen kan men terecht op het centrale telefoonnummer (0517) 533337.
Meldingen kunnen ook worden doorgegeven via het digitale meldingsloket Kleinleed@wunseradiel.nl.
en via de website www.wunseradiel.nl, onder diensten en producten.

2e PRIJS CRomke Roedema
Kerkeburen J66, Avondrust Makkum
De Hoofdprijs en alle 1e prijzen krijgen een horloge, alle
2e prijzen krijgen een waardebon van 10 euro. Tevens
willen wij de categorie van boven de 12 en tot pm 70 jaar
bedanken voor hun bijdragen en we zullen voor deze
categorie volgend jaar een prijs, de Jury houdt dit nog in
beraad wat voor prijs, beschikbaar stellen.

.

.

Daarnaast kunnen meldingen rechtstreeks bij onze onderhoudspartners worden gedaan.
-Meldpunt afval (Omrin)
telefoon: 0900-2100215
-Meldpunt riolering (Aquario)
telefoon: 0800-3330030
-Meldpunt Openbare verlichting
telefoon: 0517-533337

.
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Kapsalon Nynke metamorfose

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

Makkum - In het voorjaar krijgen de meeste
mensen zin om weer iets anders te gaan doen.
De tuin wordt aangepakt en de klerenkast wordt
eens even goed bekeken en dan krijg je ineens
schoon genoeg van de winterse kleur. De kappers
en schoonheid specialisten weten dit en bieden
hun klanten dan graag extraatjes aan. Kapsalon
Nynke gaf de mogelijkheid een metamorfose te
ondergaan. Tien dames wilden hier graag aan
mee doen. De spiegels werden afgeplakt en de
totale verandering kon beginnen. De haren werden
vaak van een andere kleur voorzien en ook de
coupe van enkele dames veranderde totaal. Wat
te denken van twee vlechten langs de oren een
dan uiteindelijk met een prachtig halflang kapsel
met krullen waar velen jaloers op zijn. Voor de

persoon zelf echt een geweldige schrik om jezelf
als onherkenbaar in de spiegel te aanschouwen.
Er waren vier collega’s van een kantoor en de
medewerkers op dit kantoor zullen niet weten
wat ze zien als de dames na het weekend weer
binnen gestapt zijn. Sommige met een haarkleur
die heel gewaagd is, maar ontzettend leuk bij het
type vrouw past. Na het verven, knippen etc.
werden de dames opgemaakt met make-up van
Make-Up Studio. Nadat iemand van deze firma
weggegaan was nam Samantha Moed, die ook
Visagiste is, deze taak over. De resultaten waren
heel verrassend en tijdens de metamorfose werden
er heerlijke drankjes en hapjes van het Posthuis
geserveerd. Een dag met vele verassingen en het lijkt
erop dat zoiets nog wel eens herhaald kan worden.

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

* Er stond vorige week enkele dagen onder het viaduct ”Kievitshorne” op de weg tussen Wons en
Witmarsum een bouwsteiger op de ene weghelft. Terwijl het verkeer zich aanpaste waren werknemers
bezig de betonconstructie van een nieuwe verflaag te voorzien. Met de rijdende camera werd deze
opname gemaakt.
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Het belang van voorlezen
aan ouderen
Makkum - Voorlezen aan ouderen zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol krijgen. Onder
andere door te lezen zullen vele verhalen weer
boven komen en zo komt vaak een leuk gesprek
tot stand. De ”Afûk” heeft een serie boeken op de
markt gebracht die ouderen prikkelen tot reactie,
de serie ”Dat wie doe sa”. Uit deze serie zijn al
verschenen de boeken ”Skoalle” en ”Beroppen”.
Verhalen, gedichten en foto’s brengen de onderwerpen aan de orde en geven aanleiding tot
reactie en verhalen. Uit deze serie is inmiddels
weer een nieuw boek verschenen: ”Feest”.
Op 17 april, om 19.30 uur in het restaurant van
Zorgcentrum Avondrust, zal de ”Afûk” een voorlichtingsavond verzorgen over het belang van
voorlezen aan ouderen, het kijken naar beelden
het luisteren naar muziek en vertellen aan ouderen.
Tijdens deze avond zal het boek ”Feest” ook
centraal staan. Voor deze avond willen wij u van
harte uitnodigen. De entree is gratis, voor de
genuttigde consumpties vragen wij een vergoeding.
Indien u het leuk vindt om te komen, vragen wij
u of u zich vóór 5 april wilt opgeven bij de
receptie van Avondrust, tel. 0515-231665.
U bent van harte welkom.

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
Opel Astra Station1.6-16v,
businessblauwmet,airco
cruisecontrol
radio-cd,el.ramen
cpv+afst.bediening
55 dkm bj 2005

Ford C-Max TDCi
110pk,trend uitv, zwartmet,
airco-ecc, cruisecontrol
radio-cd,el.rmn
cpv+afst.bediening
128 dkm bj 2004

€ 15.750,-

€ 14.750,-

Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie

Marne College als eerste
TTO-school in Friesland
Bolsward - Een visitatiecommissie van het
Europees Platform heeft woensdag 19 maart de
afdeling VWO-Tweetalig van het Marne College
in Bolsward bezocht. Na een dag lang intensief
lessen bezoeken en gesprekken met leerlingen,
ouders en leraren kwam de commissie tot haar
oordeel. Leerlingenresultaten, leerstofaanbod, aanbod van de Engelse taal, Europese oriëntatie en
pedagogisch-didactisch handelen van de leraren
werden onder de loep genomen. Op alle onderdelen
scoorde het Marne College mooie voldoendes.
Op een paar onderdelen werd zelfs de maximale
score verkregen. Geroemd werden het enthousiasme
en de betrokkenheid van leraren en leerlingen.
Met het behalen van het certificaat voldoet de school
aan de strenge kwaliteitseisen van het Europees
Platform in Den Haag en heeft de afdeling
VWO-Tweetalig van het Marne College vanaf
nu de officiële status van ‘tto-juniorschool’.

Zangavond
Zondag 30 maart a.s. om 19.30 uur
in de Baptistenkerk
C.Lenigestraat 10 te Makkum
Spreker ds. Meindertsma uit Harlingen
Thema: Een vaste burcht in psalm 91
m.m.v. Interk.Mannenkoor
”De Flevosanghers”
U/jij bent van harte welkom
Zangcommissie Workum/Makkum

Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Ford C-Max,TDCi,zwart,ecc,cruise,r-cd,el.rmn,128dkm
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm
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
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 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Grijs kenteken
Opel Combo 1.7D,comfort,zilver,zijschuifdeur, 68dkm

2005
2005
10-2005
2003
2004
2003
2004
2003
2003
2004
2005
2003
2005
2001
2003
2001
2000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15750,15750,14850,14750,14750,13900,13750,13450,11950,11500,11450,9950,9250,8950,7950,7250,6500,-

2003

€

6950,ex

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

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

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

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang Makkum met B&W Wûnseradiel
Makkum - Het jaarlijks overleg tussen het
bestuur van Plaatselijk Belang Makkum en
Burgemeester Piersma en wethouders Sinnema
en Boersma heeft op 11 maart jl. plaatsgevonden
in de achterzaal van HCR de Waag. Na ontvangst
en openingswoord werden diverse zaken besproken.
Om iedere inwoner van Makkum e.o. een indruk
te geven waar het bestuur van Plaatselijk Belang
Makkum zich mee bezig houdt onderstaand een
verslag van de besproken punten.
Afvalprobleem algemeen
Het probleem van het afval tijdens het zomerseizoen
lijkt een herhaling van zetten; afvalbakken te vol,
geen of te weinig controle, niet frequent genoeg
legen, etc. Het betreft zowel gemeentelijke bakken
als particuliere. Het probleem speelt voornamelijk
rond het weekeind. De persbak op de haven is een
goede oplossing maar werkt niet altijd; of mensen
weten niet hoe het werkt. Afgesproken wordt dat
de communicatie over de afvalproblematiek via
Plaatselijk Belang zal lopen. De gemeente zal de
mogelijkheden van een ”straatveger” onderzoeken.
Verplaatsen bushalte
of extra bushalte Haytsmaleane
Dit punt is ook vorig jaar besproken. De gemeente
heeft dit voorgelegd aan de verantwoordelijke
instanties voor het Openbaar Vervoer; de Provincie
en Connexion. Het aanpassen van busroutes met
de eventuele (technische) voorzieningen is niet
haalbaar.

kruispunt mede in relatie tot de gelden voor het
Koninginnebezoek. Het college geeft aan dat dit
geen discussiepunt is. Afgesproken wordt dat de
stand van zaken wordt gepubliceerd in de Belboei.

Melding ”Klein Leed”
PBM wil graag een artikeltje in de Belboei hoe
om te gaan met het melden van Klein Leed; bv
in de rubriek ”Wist u dat...”

Bestrating algemeen
PBM vindt de toestand van de bestrating een ramp.
De trottoirs zijn niet goed toegankelijk voor
ouderen. PBM vraagt zich af of alleen de wandelroute van de koningin zal worden opgeknapt.
Dit is NIET de bedoeling. Het havengebouw is
30 april klaar. De werkzaamheden in de haven
worden uitgesteld tot dit najaar. Afgesproken
wordt dat na de drukte van het Koninginnebezoek PBM een ronde door het dorp zal maken
met de heer Attema van de gemeente.

Infoborden bij rand Makkum
Dit probleem is al opgelost. De gemeente levert
nieuwe kaarten.

Honden- en paardenstront
Hoe is de proef met de hondenbakken in
Witmarsum afgelopen? Niet optimaal, het effect
is gering. Dit is vooral een gevolg van de houding
van mensen. De gemeente opteert voor minder
regels en heeft geen intentie om de proef uit te
breiden. Er verschijnt steeds meer paardenpoep
in het centrum. Het verbieden van paarden in het
centrum is geen optie. Voor het probleem van de
paardenpoep is geen oplossing voor handen. Via
via zullen menclubs en maneges hierover moeten
worden geïnformeerd. Zij kunnen gedragsregels
voor hun leden opstellen.

Verlichting algemeen
De verlichting in de Botterstraat is weliswaar
aangepast maar niet op de manier zoals PBM
had gewenst. De verlichting aan de voetpadzijde
moet beter. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een paal met een dubbel armatuur.

Parkeerbeleid algemeen
Makkum heeft voldoende parkeergelegenheid maar
te veel auto’s. PBM doet de suggestie om aan het
Singeltje parkeerplaatsen aan te leggen (ca. 20)
ter ontlasting van de Bleekstraat. De wethouder
zou hiervoor geld zoeken. Het college geeft aan
de parkeerproblematiek breed te beschouwen en
te koppelen aan de Dorpsvisie.

Lokaal Jeugdbeleid
PBM is tevreden over de resultaten van het
Jeugdbeleid en de jongerenwerkster. Echter wel
oog blijven houden voor het verschuiven van de
problemen naar andere locaties.

Himmeldei
De Himmeldei is gepland op 2 april. Start ‘s ochtends
om 11.30 uur. Piersma bekijkt nog of dit in zijn
agenda is in te passen. Materialen zijn beschikbaar
bij de gemeente.

Ds. L. Touwenlaan (veiligheid en snelheid)
De doelstelling met betrekking tot de veiligheid
en snelheid in de Touwenlaan is niet gehaald.
PBM opteert voor extra maatregelen in de vorm
van wegversmallingen en begin en eind van de weg.
Ook deze maatregelen hebben hun eigen nadelen.
De gemeente geeft aan dat de Touwenlaan thans
geen prioriteit heeft, maar als zich mogelijkheden
voordoen dat wordt dit aangepakt.

Parkeren Lieuwkemastraat
De parkeervakken zijn te smal en er wordt ook aan
de overzijde geparkeerd. PBM opteert voor een
eenzijdig parkeerverbod. De gemeente onderzoekt
dit en ook een tweezijdig verbod. De maatregel
zal niet voor Koninginnedag worden gerealiseerd.

3VO oversteek Weersterweg, besluitvorming
PBM schetst de emotionele toestanden rond dit

Aanpakken ijsbaan tbv multifunctionaliteit
PBM heeft twee gedachten bij de ijsbaan, verharden
en geschikt maken voor multifunctioneel gebruik
of ijsbaan verplaatsen t bv woningbouw. B&W
adviseren dit verder uit te werken in de dorpsvisie.

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

Wat verder ter tafel komt
Stootrand langs water Vallaat
PBM verzoek om een rand/buis langs het water
van het Vallaat en de Voorstraat ten behoeve van
de veiligheid van de parkeerders.
Winkel Ds. L. Touwenlaan v/h Kooistra
PBM uit haar zorgen om dit terrein. Het college
geeft aan dat er thans onderzoek gaande is naar
mogelijkheden voor woningbouw op zodanige
wijze dat de vervuiling kan blijven zitten. Dit past
binnen het woningbouwcontingent. De bestemming
moet mogelijk worden gewijzigd.
Bouwvergunningen in de Belboei
PBM wil graag dat de publicatie van (bouw)vergunningen ook in de Belboei plaatsvindt. Het
college geeft aan dat er nadrukkelijk voor de
Bolswarder Courant is gekozen vanwege het
verspreidingsgebied en de mogelijkheid van de
WON27. Bij de evaluatie van het communicatiebeleid zal dit aan de orde komen. Er is geconstateerd dat de ”huis aan huis”-bezorging van de
WON27 ook in Makkum niet goed gaat.
Eenrichtingverkeer Oude Nieuwbuurt
Is dit een optie?. Heeft bij de gemeente geen
prioriteit, de gemeente neemt dit niet over.
Paalschermen waterkering de Schans
Dit wordt meegenomen in de ronde met dhr. Attema.
Ligplaatsenbeleid
Dit komt jaarlijks terug. De gemeente heeft dit
uitgelegd. Dit moet voldoende zijn.
Dorpsvisie
Het concept dorpsvisie is nog een werkexemplaar
ter lezing. Het is een verwoording van de meningen
uit de Makkumer gemeenschap. De dorpsvisie
wordt op hoofdlijnen toegelicht. Het college neemt
de dorpsvisie in ontvangst. Voor de zomer volgt
de definitieve versie. Het college wacht dat af.
Acties gemeente
*Onderzoek van de mogelijkheden van een
”straatveger”.
*Communicatie over alle aangelegenheden
(vooral afvalproblematiek) zal via Plaatselijk
Belang Makkum lopen.
*Onderzoek naar de mogelijkheden van een verlichting Botterstraat met een dubbel armatuur.
*Stand van zaken kruispunt Weersterweg
publiceren in Belboei.
*Onderzoek naar parkeerverbod Lieuwkemastraat.
*Artikel in Belboei over ”Klein Leed”.
Bovenstaand verslag kunt u ook lezen op
www.makkum.nl onder verenigingen.
Tevens willen wij u van harte uitnodigen voor
jaarvergadering die hedenavond -27 maart- gehouden
wordt in de bovenzaal van café restaurant de Prins.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 29 maart
senioren
Nagele 1
Makkum 3
Makkum 4

- Makkum
- Blauw Wit’34 5
- Franeker SC 8

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

junioren
Oeverzw. A1
Makkum MC1

- Makkum A1
- Balk MC1

10.30 uur
12.00 uur

pupillen
Makkum D1
- RES D1
JVB D4M
- Makkum D2
LSC1890 E4
- Makkum E1
Beetgum E2
- Makkum E2
Makkum E4
- Heeg E3
Franeker SC F4 - Makkum F1
Sportpark Bloemketerp
Makkum F2
- S’goutum ‘70 F3
Makkum F3
- Oosterlittens F3
Top’63 F2
- Makkum F4

9.30 uur
12.45 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

dinsdag 1 april
junioren
Makkum A1

- LSC 1890 A1

18.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 28 maart
20.15 uur D Makkum
20.15 uur D vc Bolsward 6
20.15 uur J Makkum
21.30 uur D vc Bolsward 9

- N.O.K. 2
- XXL 2
- N.O.K.
- BEO 4

zaterdag 29 maart
17.00 uur M Makkum
17.00 uur D Makkum
17.00 uur D Makkum 2

- Vovem’90 2
- Turfst. Drachten 2
- Turfst. Drachten 3

Vereniging

P laatselijk B elang M akkum
UITNODIGING!

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Makkum
haar leden uit tot het bijwonen van haar jaarvergadering.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 27 maart a.s.
in café-restaurant ‘De Prins’ te Makkum, aanvang 20.00 uur
1. 1.

Opening

2. 2.

Mededelingen

3. 3.

Verslag jaarvergadering 29 maart 2007

4. 4.

Jaarverslag 2007/2008

5. 5.

Financieel verslag / Begroting

6. 6.

Verslag Kascommissie (Joep Bergsma/Tiny Fahner)

7. 7.

Benoeming Kascommissielid (i.p.v. Tiny Fahner)

8. 8.

Stand van zaken rondom Lange Termijn Visie (spreker)

9. 9.

KORTE PAUZE

10. 10. Bestuursverkiezing
- aftredend en niet herkiesbaar: de heer Bouwe Elzinga:
Het bestuur stelt voor in deze vacature te benoemen:
Arjen Doedel
- aftredend: mevrouw Ria Oostenveld
Vacant
- periodiek aftredend: mevrouw Marijke Hollander
Vacant
11. 11. Rondvraag

PSV Halsbanruters
Pingjum - Zondag 16 maart ging Muriël Stienstra
met haar pony’s Rozenlaan’s Daisy en Bettenakker’s Brenda naar een dressuurwedstrijd in
Cornwerd. Met beide pony’s kwam zij uit in de
klasse B en reed 2 goede proeven. Met Rozenlaan’s Daisy behaalde zij de 1e prijs cat.E met
182 punten 1 winstpunt. Met Bettenakker’s Brenda
won zij ook de 1e prijs cat.C met 195 punten
goed voor 2 winstpunten. Janine Dijkstra ging
op 16 maart met haar paard Question naar
Franeker om daar uit te komen in de klasse M1.
Zij reed een goede proef wat haar de 5e prijs
opleverde met 188 punten 1 winstpunt.

Hotel de Vigilante is wegens toenemende
drukte met spoed op zoek naar:

Afwas-hulpen en medewerkers
huishoudelijke dienst
vanaf 17 jaar.
Voor de weekeinden en de vakanties.
Reageren telefonisch: 0515-238222
E-mail: info@hoteldevigilante.nl

12. 12. Sluiting

Kafe Partycentrum

Bergsma Easterein

Zaterdag 29 maart 22.00 uur

Nick & Simon
Let op: 5 april Nicky, Nathalie en Charlene, de finalisten van Idols!
Samen in een spectaculaire show bij Kafé Bergsma.
Voor kaarten bel: 0515-331290!
Verwacht: 27 september Tribute to the Cats!
Kaarten verkrijgbaar bij Kafé Bergsma of via onze site www.kafebergsma.nl!

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

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 27 maart 2008

Jeugd 24 uur lang gamen voor Kika-kinderkanker brengt € 1200,-

Namens het bestuur nodigen wij u uit voor de algemene
jaarvergadering die zal worden gehouden in de kantine
van Sporthal Maggenheim te Makkum op donderdag
3 april a.s. om 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening door de Voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 maart 2007
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag
PAUZE
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Bestuurverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar : Lolkje Bijma
Aangemeld : Albertina van der Land
9. Rondvraag
10. Sluiting
Gymnastiekvereniging DES wordt gesponsord door:

Visser Sports & schoenmode
Skilbank 7-8, 8754 HP (Holle Poarte) Makkum
tel. 0515-231032

Wons - Elf jongeren in Wons in de leeftijd van
12 tot en met 15 jaar hebben vanaf vorige week
donderdagmiddag 16.00 uur tot vrijdagmiddag
16.00 uur in het dorpshuis ‘t Bynt allerlei computer
spelletjes gedaan. Gelijk uit school werd er gestart.
Sommige kinderen werden door de ouders uit
school gehaald om op tijd te kunnen starten.
Waarom 24 uur gamen?
Het was een idee van enkele jongeren om iets te
doen voor Kika (kinder kanker). Onder aanvoering
van de coördinator Jeltje Folkertsma werd het
plan uitgewerkt en drie jongens van het Marne
college moesten iets voor maatschappelijke stage
doen en dit leek een heel goed thema. Jan Algra,
Jouke Hoitema en Cor Politiek kregen de
opdracht alles uit te werken en te organiseren. Er
waren allerlei verschillende games en de jeugd
startte donderdag heel enthousiast. Ze hadden er
zin in. Het ging geweldig tot vrijdagmorgen om
4 uur alle publiek vertrokken was en het instorting
gevaar om de hoek keek. Niet alle games werden

zittend gespeeld. Met Wii konden de jongeren
de armen en benen strekken en werd weer energie
opgedaan. Gelukkig kwam in de loop van vrijdag
weer veel publiek de dappere jongelui bijstaan
en dankzij de goede verzorging van eten en drinken
hielden alle 11 deelnemers het vol. Al was het
voor een enkeling het laatste uur wel heel zwaar.
De vermoeidheid straalde van de koppies af.
Rode ogen en blosjes op de wangen en eigenlijk
helemaal op werd toch de 24 uur gehaald. Ook
Jeltje had het op het laatst moeilijk. Zij had ook
donderdag de hele dag al van alles georganiseer
en dan blijkt toch dat het eenmaal ophoudt.
Na afloop van de geslaagde actie, die ruim € 1200,opgebracht heeft kregen alle jongeren een roos
aangeboden en voor Jeltje Folkertsma was er een
mooi boeket bloemen. Er moest nog opgeruimd
worden en dan naar bed. Voor een enkeling was
24 uur genoeg geweest en zij gingen snel in de
auto met heit en mem naar huis en wilden maar
één ding, naar bed en slapen!

Brân! Brân of De heuvels fan doe
Folwoeksenen spylje bern dy’t folwoeksen wurde
Makkum - Brân! Brân! of De heuvels fan doe
op 5 april yn Maggenheim yn Makkum. De parse
wie entûsjast; ”De stoere, de tûke, de bangeskiter,
de stammerder, it falske famke, se wurde oannimlik
en werkenber ynkleure” (Leeuwarder Courant)
en ”Vanaf het moment dat de zeven acteurs de
‘heuvel fan doe’ bestormen met hun verbeelde
speelsheid, raak je intens geboeid en word je in
ontroering meegezogen” (Friesch Dagblad).
Sân folwoeksen spilers, Jan Arendz, Aly Bruinsma,
Arnold Dijkstra, Hilbert Dijkstra, Marijke Geertsma,
Romke Toering en Joop Wittermans, spylje bern
fan in jier as sân. Anny van Hoof, dy’t ferline
jier it suksesfolle Lette Ropping makke by Tryater,
regissearre it stik. Skriuwer is Dennis Potter, dy’t
by it grutte publyk wol bekend is fan The Singing
Detective. Romke Toering, dy’t ek meispilet, hat
it oerset. Anny van Hoof hat fierder wurke mei
har fêste ûntwerpers: Annelies de Ridder, foar de
klean, en Jan van Hoof, foar it dekor.

Brân! Brân of De heuvels fan doe giet oer in
groepke bern, dat boartet yn it bosk fan Dean op
in neisimmermiddei yn 1943. It feit dat de bernepersonaazjes spile wurde troch folwoeksenen
fassinearret en der ûntsteane grappige situaasjes.
De bern besykje har lykwols steande te hâlden
yn har hurde bernewrâld. Sa op it earste gesicht
liket it in naturalistysk stik, mar dat is bedroch.
Skriuwer Dennis Potter brûkt de folwoeksen
lichems as in fergrutglês om berne-emoasjes
sjen te litten. It wrede gedrach fan de bern is
ankere yn de mins, krekt sa’t Golding sjen liet
yn Lord of the Flies. Oan de ein steane se op ‘e
drompel fan it folwoeksen wêzen en ferlitte se
har ûnskuldige bernetiid, har ‘Hôf fan Eden’, it
lân fan doe.
Op sneon 5 april spilet Brân! Brân! of De heuvels
fan doe yn Maggenheim yn Makkum.
Kaarten: 0515-231578. De foarstelling fan
Tryater begjint om 20.00 oere.
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Voetbal -

Makkum ook onderuit tegen Heeg

Makkum - Onder barre weersomstandigheden
heeft Makkum afgelopen zaterdag de laatste
kans op een plaats in de nacompetitie zo goed als
verspeeld. In de slotminuut van de zeer matige
wedstrijd ging Heeg er, na een gruwelijke blunder
in de verdediging van de thuisclub met de 3 punten
vandoor. In de eerste helft viel er voor de weinige
toeschouwers amper wat te genieten. Makkum
viel aan maar creëerde vrijwel geen kansen terwijl
het zeer povere Heeg zich beperkte tot verdedigen.
Keeper Simon Adema van de thuisclub hoefde,
behalve het verwerken van enkele terugspeelballen,
geen enkele maal in actie te komen. Enig hoogtepunt van de eerste helft was de kopbal in vrije
positie van spits Daniel Kleiterp uit een prima vrije
trap van Lennart Adema. Geheel vrijstaand kopte
Kleiterp de bal bij de tweede paal rakelings naast.
Met twee verse krachten kwamen de gasten de
tweede helft iets meer in de wedstrijd. Makkum
bleef zonder tot goed voetbal te komen niettemin
de bovenliggende partij. Via Kleiterp en Piter
Genee (buitenkantje links) was de ploeg enkele
malen dichtbij de openingstreffer. Tegen alle
verhoudingen in was het echter niet Makkum
maar Heeg dat de score opende. En hoe! De
ingevallen Sebastiaan Elgersma, vanaf de linkerkant naar binnen komend, krulde de bal na 65

minuten spelen fantastisch in de verste kruising
achter de kansloze goalie Adema. Makkum gaf
nog meer gas maar begon naar mate de wedstrijd
vorderde meer tegen zichzelf en de scheidsrechter
te voetballen dan tegen de tegenstander. Net toen
menig supporter de hoop al bijna opgaf was het
Reimo Tjeerdema die 5 minuten voor tijd een
voorzet vanaf rechts prachtig in de verste hoek
kopte. Via het been van verdediger Rein Ritzema
verdween de bal in de Heegumer goal. Met laatste
man Andries Smink als extra spits zette Makkum
alles op alles om de 3 punten alsnog binnen te
slepen. Dat lukte niet. Sterker nog, in blessure
tijd was het keeper Adema die volledig over een
matige terugspeelbal ‘heenmaaide’ waarna Friso
van Eck het presentje in dankbaarheid aanvaarde
en de bal simpel in het lege doel kon schieten.
Wederom een nederlaag voor Makkum tegen
een kwalitatief mindere tegenstander.
Met nog 4 wedstrijden te gaan (waarvan slechts
1 thuis op sportpark De Braak) is er nog slechts 1
scenario denkbaar die leidt tot deelname aan de
nacompetitie. Alle wedstrijden zullen gewonnen
moeten worden waaronder die tegen de twee directe
concurrenten. Aanstaande zaterdag wordt aangetreden tegen de eerste van die concurrenten als Makkum
het in de polder opneemt in en tegen Nagele.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.

Voorjaarstoernooi twee weken later
Makkum - Zoals gepland hadden we graag op
zondag 30 maart a.s. het tennisseizoen geopend
met het Voorjaarstoernooi. Echter, in verband met
het uitblijven van het voorjaar en de extreem slechte
weersomstandigheden, ontstaat grote vertraging
in het speelklaar maken van de banen. Ook al
zou Oranjewoud haar werkzaamheden nog nét
in de week ná Pasen kunnen afronden, dan nog is
het niet verantwoord de banen te gaan bespelen.
De wedstrijdcommissie heeft daarom, na overleg
met de baanbeheerder, moeten besluiten het toernooi

te verplaatsen. Aangezien er op zondag 13 april a.s.
géén competitie wordt gespeeld op het park, is
het toernooi verplaatst naar die datum, aanvang
10.30 uur. U had al ingeschreven voor het toernooi
op 30 maart en we gaan er van uit ook op 13 april
op u te mogen rekenen. Zo niet, dan graag even een
berichtje naar Jaap Hogendoorn, tel. 231863, of
e-mail: jaaphogendoorn@wanadoo.nl
De wedstrijdcommissie wenst u al vast een prettig
voorjaarstoernooi en een sportief tennisseizoen.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Kapsalon Amarant en B & M Bestratingen nieuwe
hoofdsponsors KV Pim Mulier
Witmarsum - Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 20 maart j.l. maakte voorzitter
Klaas van der Vlugt van KV Pim Mulier bekend
dat de kaatsvereniging erg blij is met haar nieuwe
sponsors van de KNKB/ afdelingskleding.
Vanaf afgelopen donderdag zijn voor 5 jaar lang
Kapsalon Amarant (shirts en broekjes) en B & M
bestratingen (trainingspakken) de officiële sponsors
van de kledinglijn van KV Pim Mulier.
De KV had gedacht nog een tijdje voort te kunnen
met de vorige hoofdsponsor de Rabobank, maar
door een naamverandering klopte de opdruk op
de oude shirts niet meer en moest de KV op zoek
naar een nieuwe sponsor voor de bekende
geel/grijs kleuren van Kaatsvereniging Pim Mulier.
De voorzitter noemde het ”fantastisch”, dat er
op deze korte termijn zoveel spontane medewerking van deze twee bedrijven uit eigen dorp
gevonden werd. Margreet Zaagemans- Buwalda

van kapsalon Amarant was direct bereid om
vanuit ”pure liefhebberij” sponsor te worden.
Ook haar echtgenoot Broer Jan Zaagemans draagt,
als actieve kaatser, de kaatsvereniging een warm
hart toe, want zijn bedrijf B & M bestratingen
nam de sponsoring van de trainingspakken voor
zijn rekening. Tijdens de ledenvergadering was
de kleding nog niet ”live” te bewonderen, omdat
deze nog in productie is, maar de ontwerpen werden
op showboards aan de leden gepresenteerd. Aan
de geluiden in de zaal te horen viel de print op het
geel/grijs erg in de smaak. Terwijl de leden in de
zaal de ontwerpen bewonderden, tekenden de beide
sponsors in aanwezigheid van de vergadering de
kledingsponsorovereenkomst voor 5 jaar. Vanaf
1 mei (Weidum) zijn de parturen van KV Pim
Mulier in hun nieuwe outfit op de velden te zien.
De ”live” presentatie van de kleding vindt aan
het begin van dit seizoen tijdens een ledenpartij
plaats.

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
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Zoekertje
Gratis geplaatst. Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Grijs Metalen tuinset, Roestvrij Gecoat, Kleur
Grijs bestaande uit: Ronde tuintafel met 4 bijbehorende Relaxstoelen met Kussens € 100,-,
tel. 0515-233866
Antieke tafel ± 1920, 120 cm bij 84 cm met 4
antieke stoelen € 100.-, tel. 0515-233989
Konijnenhok l. 120 x 55 cm € 20.-;
Konijnenren € 20.-, tel. 0515-579312
Kunststof opvouwbaar Ligbed Kleur: Zwart
grijs € 40,-, tel. 0515-233866
Koloniale TV kast, d. 60 cm, br. 104 cm, h. 140cm
€ 150.-, tel. 0515-411610

TE KOOP

Alt-Saxofoon, merk Jupiter (als nieuw) zonder
koffer € 250,-, tel. 0515-233866
2 Kuip fauteuils Terracotta stof € 30.-; 4 Bad
of toilethokjes + werkkast in Unit 5.60m x 0.8. h.
2 m.; Zwembad afdekmat 6.5 x 4.5,
tel. 06-25080011
Zwart lederen Bureaustoel op wielen met
draaivoet, gasvering en verstelbare rugleuning
€ 25,-, tel. 0515-233866

De Schar 35
MAKKUM
Royale hoekwoning met
garage, 4 slaapkamers
en een grote tuin.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 169.000,00 k.k.

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

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.

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

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
AANGEBODEN

Man voor schilderwerk, timmeren, tuinieren,
behangen, schoonmaken, tel. 06-49827051
Vrouw voor huishoudelijke hulp, man voor
schoonmaakwerkzaamheden, tel. 06-23213608
Voor schilderwerk, tel. 06-23744753
Govilla gratis vakantieadvies bij u thuis,
tel. 06-41912084 / 0517-496625
Gepensioneerd schilder heeft tijd voor schilderwerk, tel. 06-11273623
GEVRAAGD

Stalling voor caravan, tel. 0515-231761
VERLOREN

Wie heeft mijn Sonny Ericson gevonden?
Jacob Kooistra, tel. 0515-233380

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

