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Witmarsum/Makkum - De gemeente
Wûnseradiel heeft afgelopen zaterdag de
verdwenen bel van het voormalig visafslaggebouw terug gekregen. De bel was in het
bezit van een lokale belangenvereniging
zoals was aangegeven. De eerste burger van
de gemeente Theunis Piersma werd om
11.00 uur op de kade van de haven in
Makkum verwacht om de bel overhandigd
te krijgen. Het vermoeden bestond al dat de
belangenvereniging deel zou uitmaken van
de Stichting Visserijdagen Makkum (SVM)
en dit bleek juist te zijn. Zaterdagmorgen
om ruim elf uur voer de viskotter WON 32
van de Bootsma’s met in de netten de haven
binnen met aan boord de welbekende bel.
De dag na de kerst verdween bel van uit het
‘torentje’op het dak van het gebouw van de
visafslag. Niemand heeft hier iets van
gemerkt, uitgezonderd de ‘kapers’. De
mannen in de gele herkenbare SVM jassen
deden er lacherig over, hoe de bel verwijderd
wilden ze niet kwijt. Dit kan natuurlijk niet
zonder gebruik te maken van de kraan zei

burgemeester Piersma. De mannen lieten
het achterste van hun tong niet zien. “Onze
anonieme bron wilde de SVM een hart
onder de riem steken, door met deze ludieke
aktie, de dialoog met de gemeente te openen”,
zo staat in het persbericht. De bel werd aan
burgemeester Piersma teruggegeven, alleen
de klepel ontbreekt nog! Woordvoerder
Wiebe Visser zei deze in beslag te hebben
genomen. Er is een uitnodiging om rond de
tafel te gaan zitten, maar tot nu toe is dit
blijven hangen. Wij organiseren om de twee
jaar de visserijdagen in Makkum en dit
culturele evenement is van grote waarde
voor Makkum en omstreken. Dit kost geld
en wij hopen op een jaarlijkse structurele
subsidie van € 2500,- van de gemeente en
daar willen we over praten zegt Visser.
Burgemeester Piersma stelt zich positief op
na deze ludieke aktie en zegt met open
vizier de bespreking aan te willen gaan.
Het kruikje met het beloofde slokje
Makkumer Miich werd burgemeester Piersma
overhandigd, tevens een boekte bloemen voor
zijn vrouw die zaterdag jarig was.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

3.49

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Sinds jaar en dag
een begrip

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

maandag en dinsdag gesloten
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 19 februari
Van Doniakerk (v/h Herv. Kerk) 9.30 uur
pastor T. de Graaf
Piaam 11.00 uur
pastor T. de Graaf
R.K. Kerk 9.30 uur
pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
J. Osinga, praktijk “De Tsjasker” 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk Mevr. A. Wildervank, Snekerstraat 83, Bolsward.
tel. 0515-572353
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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Zo plotseling ben je van ons heengegaan,
daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.
Wat in onze herinnering blijft is je lach.
Je genoot van het leven.
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

Arend Klaas Poepjes
* 13 juli 1948
Makkum

† 8 februari 2006
Makkum

Annewil en Reinder
Arend Pieter
Hans
Sandra
Fortunata
Rosemarie
Rosalie
Roselyn
Correspondentieadres: Panwerk 6
8754 BZ Makkum

Plotseling en veel te vroeg is van ons heengegaan

Arend Klaas Poepjes
Vader van Annewil en Reinder, Arend Pieter,
Demelza en Hans
Makkum: W.H. Blom-v.d.Veen
Sneek: Ynze Blom
Akkelien Schipper
Sanne, Remco
Joure: Dora Blom
Rinze Jaspers
Makkum: Akkie de Vries-Blom
Melwin, Brenda
Wij wensen de kinderen en familie veel sterkte
toe met dit verlies.

Het afscheid en de begrafenis van Arend hebben op
dinsdag 14 februari j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Tige unferwachts is ferstoarn us kollega

Plotseling moesten wij afscheid nemen van onze
lieve broer en zwager

Wy winskje de neibesteanden in protte sterkte ta.

Arend Klaas Poepjes
in de leeftijd van 57 jaar.
Workum:
Makkum:
Bolsward:
Kornwerderzand:
Workum:
Makkum:
Makkum:

Wietske en Dirk
Andries en Alie
Joke en Tjamme
Truida en Albert
Eeltje en Geertje
Hans en Tineke
Klaas en Jolanda

Aan het roer die avond stond het hart
en scheepte maan en sterren bij zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad

Arend Poepjes
It management en meiwurkers fan
Soarchsintrum Avondrust
Makkum, 8 februari 2006

Plotseling is ons enthousiast lid van de personeelsvereniging van ons heengegaan

Arend Poepjes
Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe
met dit verlies.
Bestuur en leden personeelsvereniging
“Avondrust”
Makkum, 8 februari 2006

Gerret Achterberg

Onverwacht is van ons heengegaan, onze neef
en zeer gewaardeerde walschipper

Mens en medemens
Samen volledig mens
Tot je bestemming komend!

Arend Poepjes Klaasz.

Bij deze woorden willen wij u allen bedanken
die uw medeleven aan ons heeft getoond na het
overlijden van onze moeder en oma,

Wij zullen hem erg missen.
Makkum: Arend en Sjirry
Hans-Klaas en Nynke

Alida Henderijntje Mook-Cazant
Rina Horjus-Mook,
Linda en Ilse

Makkum, 8 februari 2006
Verdrietig en stil zijn wij door het plotseling
overlijden van

Arend Poepjes
Vader van onze leden Annewil en Arend-Pieter.
Iemand die zeer betrokken was bij het wel en
wee van de Makkumer drumband.
Wij wensen Annewil, Arend-Pieter en Akkie
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Tamboers, lyristes en instrukteur
Drumband Hallelujah.

Makkum, februari 2006
Beste mensen,
Mede namens mijn familie wil ik u hartelijk
dankzeggen voor uw medeleven met het verlies
van mijn lieve dochter

Hanneke Lukkien-Elgersma
B. Elgersma-Dijkstra
Makkum, februari 2006
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Mem hat de regy út hannen jûn. Wy moatte it no sels mar útsykje.

Feikje de Boer-Nauta

Feikje de Boer - Nauta

Ek al wie se mar lyts fan stik,
ús beppe wie foar ús in grutte frou.
We sille har leafde, humor en wiisheid misse.

* 12 - 5 - 1913

† 8 - 2 - 2006

sûnt 1993 widdo fan Feike de Boer
psalm 121
Wy lizze har namme yn de hannen fan de Skepper fan alle libben.
Waddinxveen: Willem en Janny de Boer
Ingrid en Ron

Makkum: Klaas de Boer
Rixt en Giel
Oane

Frjentsjer: Sippy en Kees † Kamstra
Frieda
Douwe en Hannie
Lydia en Yiorgos
de Rottefalle: Tom en Akky de Boer
Feicko
Annemieke en Martin
Feya en Jaco
Auke en Jenni
Makkum: Feddie en Geertje de Boer
Wim en Jolanda
Arnold en Rixt
Ymelda en Ramon
Inge en Martijn

Ljouwert: Oekie en Sietse van der Molen
Marcel en Alida
Sylvia en Harco
de Lemmer: Ineke de Boer en Jan Gorter

en oerbeppesizzers

De tanktsjinst en de beïerdiging hawwe moandei 13 febrewaris l.l. plakfûn te Makkum.

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit grote verlies
Gatze en Froukje
Hieke en Berend
Rennie en Ymie
Truus van Laar
Jaap en Roelie
Henk en Jettie
Harm en Annie
Makkum, 4 februari 2006

Wy hjerden it trieste berjocht dat

Willy van der Werf-Krijnsen
Earelid fan de doarpskrite Makkum yn de leeftyd
fan hast 68 jier is ferstoan.
Wy winskje Jan, bêrn en famylje in hiel soat
sterkte ta.
De toanielploech en bestjoer
fan de Doarpskrite Makkum

Wij zijn verdrietig, dat na een moedig gedragen
ziekte uit onze kring is heengegaan onze dansvriendin

Willie van der Werf-Krijnsen
Wij wensen de familie sterkte toe in deze voor
hen zo moeilijke tijd.
De Waagdansers Makkum

F. de Boer- Nauta
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.
Bewenners en meiwurkers fan
Soarchsintrum Avondrust

mevrouw de Boer
Moeder van ons trouw drumbandlid
Feddie de Boer.
Wij wensen Feddie en zijn familie veel sterkte
voor de komende tijd.
Tamboers, lyristes en instrukteur
Makkumer drumband.

Agenda
donderdag 16 februari

Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Politieke avond in kader Gemeenteraadsverkiezingen,
deelnemende partijen zijn: CDA, PvdA, VVD,
ProWûn en FNP.
Makkum - Openbare Bibliotheek 19.30-20.30 uur
workshop T ‘ai Chi, gezond bewegen op inspirerende
en rustige wijze

vrijdag 17 februari
Wij hebben afscheid moeten nemen van

Willy van der Werf-Krijnsen
Haar inzet en betrokkenheid voor de Zonnebloem
zullen we er missen.

De muziek is stil,
De dans is uit.

Nei in koart siikbed is hommels ferstoarn ús
fleuriche meibewenner, frou

Vrij onverwacht is overleden
Oosterbeek: Peter en Els de Boer
Sander
Marjolein

Skriuwadres: Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum.

Wil van der Werf

Oane
Rixt en Giel
Hammy

Makkum, 8 februari 2006

Makkum: Johan de Boer †

Wij zijn geschokt, stil en verdrietig door het
plotseling overlijden van onze lieve buurvrouw

Dikke tút,

De Zonnebloem Afdeling Makkum
Veel te vroeg is overleden ons zeer gewaardeerd
lid

Willy van der Werf
Veel sterkte voor de familie.
Trimgroep “Op é Ny Fit”
Makkum, 4 februari 2006

Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Klaverjasavond Buurtvereniging “It Fintsje”
voor leden en niet-leden
Exmorra- Dorpshuis ‘t Honk 19.45 uur
Klaverjassen

zaterdag 18 februari

Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Bingo-avond Buurtvereniging “Trye yn ien”
voor leden en niet-leden
Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk Carnaval
“Boer’n - Klompen”

maandag 20 februari

Makkum - Stopera 19.30 uur
Jaarvergadering muziekvereniging “Hallelujah”

woensdag 22 februari

Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
C.P.B. Makkum feestelijke jaarvergadering m.m.v.
Hans Claus uit Oosterend , met spannende verhalen....
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
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 . . . . . .€ 4,25
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

Wûnseradiel - Op het parkeerterrein aan de
Kerkeburen bij het busstation en op de kade
van de vissershaven in Makkum kreeg men
gratis een bekertje warme ‘poeiermolke’ aangeboden. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen trokken de ‘listlûkers’ van de

FNP door de gemeente. Een praatje hier en
een gesprekje daar en er werden flyers uitgedeeld met een zestiental punten. Zo staat in
het program “weryndeling nee!”, Gemeente
net opdûke, gjin weryndieling met Boalsert en
Littenseradiel, gjin 1 stêd en 56 doarpen!

PvdA trekt met verkiezingscaravan door Wûnseradiel

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 FEBRUARI
Wûnseradiel - De PvdA reist met een
caravan door de gemeente, enkele weken
geleden is op de verkiezingscampagne van
start gegaan. Zaterdag 18 februari kunt u de
caravan in de dorpen Arum, Pingjum en

Kimswerd verwachten, respectievelijk om
ongeveer 9.30, 11.30 en 13.00 uur. Onder het
motto: Praat met ons en neem een hapje of
een drankje. Wij maken ons sterk voor uw
wensen!

www.leugenbolle.nl

z Foe Yong Hai
z Kipfilet in Sojabonensaus
z Miniloepmpia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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JA N Z I J P
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Turbana bananan
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Boerenkool
2 zakken voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Zuurkool vers uit ‘t vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete mandarijnen
30 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s
nieuwe oogst aardappels
deze week 20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

ut res rt/Sauna
Bea

Een gezellig
dagje uit!!!

Dit is al mogelijk
voor slechts € 29.95
z
z
z
z
z
z
z

Ontvangst op De Leliehof om 10.00 uur
met koffie/thee en iets lekkers
Gebruik alle saunafacaliteiten
(o.a. verwarmd zwembad, whirlpool en diverse sauna’s)
Rondleiding en vrij gebruik van shampoo en scrubzout
Uitgebreide en gezonde lunch
Ontspannende rug- en nekmassage 15 minuten
op onze massagemat
Incl. vers fruit en vruchtenyoghurt
Leuke attentie na afloop arrangement
Deze aanbieding is geldig tot 1 mei 2006.
Reserveren is noodzakelijk en alleen telefonisch
op basis van beschikbaarheid.

Voor andere aantrekkelijke arrangementen
kijkt u op www.leliehof.nl

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Frysk Lânbou Museum verhuist naar Earnerwâld
It Fryske Gea en Frysk Lânbou Museum zijn
zeer verheugd dat er na drie jaar voorbereiding
duidelijkheid is over de vestiging van het
Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde
Feanen en het nieuwe Frysk Lânbou Museum
in Earnewâld. Hiertoe is onlangs het voormalige
Activiteitencentrum (restaurant, theater, zwembad, squashbanen, sporthal en zalen) van
Buitenplaats It Wiid door It Fryske Gea aangekocht. Het restaurant ‘Wiidsicht’ blijft
bestaan en is per direct weer verhuurd aan
dezelfde exploitanten. Architectenbureau OIII
uit Amsterdam heeft de opdracht gekregen
een nieuw inrichtingsplan voor het gebouw en
het erf te maken. Het is de bedoeling begin september met de verbouwing en inrichting te beginnen
en in het voorjaar van 2007 het nieuwe bezoekerscentrum en landbouwmuseum te openen.

Nieuw Frysk Lânbou Museum
Het Frysk Lânbou Museum, dat deze zomer
in Exmorra nog geopend is wordt verplaatst
naar Earnewâld. Voor het Frysk Lânbou
Museum breekt een geheel nieuwe tijd aan,
met nieuwe uitdagingen en initiatieven. Dit
komt tot uitdrukking in de verbreding van het
museum tot ‘levend museum’. Niet alleen de
historie, maar ook de huidige ontwikkelingen
in de landbouw zullen hierbij aan bod komen.
De presentatie zal alle ‘zinnen’ prikkelen:
authentieke geluiden, geuren en tastbare
vormen verhogen de sfeer. Bovendien zal ook
levend vee, ‘ons cultureel erfgoed’ erbij
worden betrokken. Wat dat betreft past het
nieuwe Frysk Lânbou Museum uitstekend in
het cultuur- en natuur- landschap van de Alde
Feanen en omgeving.

Het gehele complex -gebouw, erf, aanlegoever,
parkeerplaatsen en toegangsweg, met een
totale oppervlakte van 3.5 hectare- is gekocht
door It Fryske Gea. De ruimten voor het landbouwmuseum zullen verhuurd worden aan het
Frysk Lânbou Museum. Er is een voorlopige
indeling gemaakt, waarbij het bezoekerscentrum
en het landbouwmuseum ieder hun eigen deel
van het gebouw gaan gebruiken. Het buitenterrein zal ten behoeve van het landbouwmuseum opnieuw worden ingericht. De aanleg
oever en het theater blijven in stand ten
behoeve van zowel het bezoekerscentrum als
het landbouwmuseum. Voor dat doel zal het
theater worden ingericht als multimediaruimte.
Het restaurant blijft bestaan en wordt verhuurd
aan de huidige exploitanten, die het ook tijdens
de verbouwingsperiode in bedrijf laten. Ook
de overige ruimten en het theater kunnen tot
de start van de verbouwing in september, nog
volop gebruikt worden. Nationaal Park De
Alde Feanen en Reidplûm. Zoals onlangs
bekend is geworden zal minister Veerman van
LNV op 26 april a.s. het Nationaal Park De
Alde Feanen zijn definitieve status geven.
Daarmee wordt de toevoeging i.o. (in oprichting) geschrapt en krijgt het Nationaal Park
zijn definitieve begrenzing. Hoe de begrenzing
precies wordt, is nog niet bekend, maar in het
Beheer en Inrichtingsplan is overeengekomen,
het grootste deel van De Burd, Sitebuorster Ie,
Wide Ie en It Eilân aan het Nationaal Park toe te
voegen. De voorlichting over het Nationaal
Park zal deze zomer nog door de vrijwilligers
van It Fryske Gea vanuit de informatieschuur
“De Reidplûm” in Earnewâld worden verzorgd.
Vanaf volgend voorjaar zal de voorlichting vanuit het nieuwe bezoekerscentrum plaatsvinden.
Uiteraard kan ook weer gebruik gemaakt worden van de excursieboot op zonne-energie “De
Blaustirns”. Vanaf volgend jaar zal deze excursieboot ook varen vanaf de nieuwe locatie van
het bezoekerscentrum en landbouwmuseum.

Het Frysk Lânbou Museum is zeer verheugd
dat de collectie van de Stichting “Us Mem, de
historie van de Friese veefokkerij”, ook een
plaats krijgt in het nieuwe landbouwmuseum
te Earnewâld. En onlangs is, na de opheffing
van het Landbouwmuseum in Wageningen,
de unieke collectie over de zuivelhistorie aan
het Frysk Lânbou Museum overgedragen.
Daarmee krijgt het nieuwe landbouwmuseum
landelijke betekenis. De mogelijkheid van
gezamenlijke activiteiten en arrangementen
met het bezoekerscentrum zal in de toekomst
aan de samenwerking tussen landbouw en
natuur in Earnewâld een nieuwe dimensie
toevoegen.
Financiën
Met de aankoop van het complex en de inrichting van het bezoekerscentrum annex landbouwmuseum is een bedrag van € 4,8
miljoen gemoeid. De Staten van Fryslân
hebben in haar vergadering van 14 december
vorig jaar een bedrag van ruim € 2 miljoen
beschikbaar gesteld. It Fryske Gea heeft zelf
€ 1 miljoen in de aankoop van het centrum
bijgedragen. Voor de resterende € 1,8 miljoen
zijn we in gesprek met rijk, gemeenten en
andere sponsers en hebben goede hoop dat de
financiering voor elkaar komt.
Exploitatie
Uit het opgestelde bedrijfsplan voor het
bezoekerscentrum en landbouwmuseum
blijkt dat wanneer er geen kapitaalslasten
zijn, de jaarlijkse exploitatie sluit met
een bezoekersaantal (betalende bezoekers)
van 25.000 per jaar. Uit vergelijkingen
met andere bezoekerscentra blijkt dit
voldoende haalbaar te zijn.
Het bezoekers-centrum en landbouwmuseum
zullen in de toekomst gerund worden door ca.
vijf vaste en vijftig vrijwillige medewerkers.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Visstroperijteam
Friesland succesvol

Openbare Bibliotheek Makkum

met 13 km in beslaggenomen staande netten
Leeuwarden - In 2005 heeft het Visstroperijteam Friesland weer met succes visstropers en
illegaal vistuig opgespoord. In totaal zijn er door
het team 22 personen bekeurd voor visstroperij.
Bij veertien andere overtredingen konden de
verdachten niet worden achterhaald. In alle
gevallen is het illegale vistuig in beslag genomen,
waaronder dertien kilometer staande netten.
De in beslaggenomen vis oversteeg de duizend
kilogram. De snoekbaars was de meest gestroopte vissoort, waarvan er zo’n 750 kilogram in
beslag is genomen. Het Visstroperijteam
Friesland zal ook weer in 2006 actief zijn op
de Friese wateren en randmeren.
De 22 verdachten werden allemaal op heterdaad betrapt. Ze maakten vooral gebruik van
illegale staande netten en dobbers met levend
aas. De verdachten zijn geverbaliseerd voor
de overtreding van de Visserijwet. Naast de
aanhoudingen heeft het Visstroperijteam
Friesland 12 fuiken, 13 kilometer staande netten,
698 dobbers, 3 boten en 3 buitenboordmotoren
in beslaggenomen. Bij het dreggen naar netten
werden ook veel dode watervogels aangetroffen
die verstrikt waren geraakt in het illegale vistuig.
Vanwege de omvang van de visstroperij in de
Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al weer enkele jaren actief.
Het team is samengesteld uit medewerkers
van de Algemene Inspectiedienst (AID), de
politie Friesland, het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD) en het Openbaar
Ministerie. Met deze structurele en forse aanpak
van de visstroperij in Friesland wordt getracht de
stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen.
Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen
worden altijd in beslag genomen. Overtredingen
kunnen uiteindelijk leiden tot boetes die oplopen
tot 11.500 euro. De illegale activiteiten van de visstropers veroorzaken veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese wateren.
Naast de activiteiten van het Visstroperijteam
kent de politie Fryslân ook het project ‘Lit de iel
rinne’voor het opsporen van minder grootschalige
visstropers. In 2005 resulteerde dit tot de inbeslagname van 217 stuks illegaal vistuig, voornamelijk zetlijnen, aaldobbers en palingfuiken.
De politie Fryslân deelde in 2005 in totaal 276
processen-verbaal uit voor overtredingen op de
Visserijwet. Mede door het succes van het
Friese Visstroperijteam heeft de Algemene
Inspectiedienst in 2004 het Visstroperijteam
Zuid-Nederland opgezet, waar ook wordt
samengewerkt met politie en justitie. In 2006
krijgt dit navolging door het Visstroperijteam
IJsselmeer. Dit derde team is mede samengesteld vanwege de saneringsregeling voor
beroepsvissers op het IJsselmeer. Informatie en
meldingen van het publiek zijn erg belangrijk
voor de visstroperijteams. De AID heeft een
Meldpunt Visstroperij dat 24 uur per dag kan
worden bereikt op het telefoonnummer 0455466222. Anonieme meldingen kunnen gedaan
worden op de site www.aid.nl.

Aanwinsten
Cd’s
Madonna- Confessions; Ramstein- Rosenrot;
Dvd
George Harrison- The concert for Bangladesh; Kane- Live 05; Lepel- Wie je
ook zoekt, het avontuur zal je vinden; Live 8- The long walk to justice(2005);
Turks Fruit;U2- Vertigo(live from Chicago); Within Temptation- The silent force
tour;
Romans
Bell, J.- Engelen op de thee(een beeldhouwster verhuist naar een dorp); Berg,
G.v.d.- Een ander gezicht(intriges, spanning en een onverwacht slot); Bylsma,
M.- Fan flierefluiters en droechstinners(krekt mearkes); Dahl, K.O.- Een meer
van leugens(misbruik van ontwikkelingsgelden, misstanden in de farmaceutische industrie en een verdwijning); DeMille, N.- De crash; Gils, A.v.- Rosse
Rosa; Guene, F.- Morgen kifkif(een jaar uit het leven van een allochtone scholiere); Hek, Y.v.- Het leven is wel leuk; Houellebecq- M.- Mogelijkheid van een
eiland(wie van u verdient het eeuwige leven); Goeken, P.- Camouflage(er ontploft een bom in een winkelcentrum op Gran Canaria); Johansen, I.- De Brand;
Karoly, J.- Man, man!(speurtocht naar de waarheid over het sterke geslacht);
Moore, A.- Grace O’Malley(een roman over moed, liefde en vrijheid); Mostert,
N.- Strandwolf(een huiveringwekkend verhaal); Ross, T.- De hand van God(hun
missie: de dood van Ayaan Hirsi Ali); Straub, P.- Jongen, meisje, verloren(een
opwindend, angstwekkend, wonderbaarlijk verhaal);
Informatief
Arnold, N.- Mega mooie mini monsters(waanzinnig om te weten);Bonthuis, J.Bedel armbandjes(hip, trendy en razend populair); Demharter, H.- Kleurrijke
poppenhuizen om mee te spelenDonald Duck Kookboek- Stap voor stap recepten; Dumon, B.- Rund reis om de wereld(verhalen over koeien over de hele
wereld); Gildemacher, K.F.- Wetternammen(ynformaasje oer ûntstean en
ûntjouwing); Krotje, B.- Blomwurk(bloemwerk voorbeelden en technische tips);
Magistrologie- Het complete tovenaarsboek; Milbourne, A.- Verhaaltjes van de
boerderij(dingen om te maken en te doen); Penquitt, N.- Circuskunstjes met
paarden;Savage, S.- Rat(dieren om ons heen); Schwarz, R.- Originele nestkastjes bouwen(9 projecten stap voor stap uitgelegd); Sipkes, I.d.- Troost is wat
ik je wens(gedichten voor wie troost nodig heeft);

Wegens vakantie zijn wij van
dinsdag 21 t/m zaterdag 25 februari
gesloten.
Dinsdag 28 februari
staan wij weer voor u klaar.
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Snelheidsovertreding
Kornwerderzand - Een 43-jarige automobilist uit
Makkum heeft vorige week woensdagmiddag
omstreeks 15.50 uur een bekeuring gekregen,
omdat hij op de parallelweg richting
Kornwerd 131 km reed, terwijl ter plaatse
70 km geldt. Het rijbewijs van de bestuurder
is in ingevorderd.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 16T/M ZATERDAG 18 FEBRUARI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

FILETLAPJES
100 gram € 0.89
diverse soorten

DINSDAG VERSE WORST

Acht rozenstruiken
gestolen
Makkum - De acht nieuwe rozenstruiken die
in oktober in de voortuin op De Rog 10
geplant zijn, die zijn gestolen. Een ‘echte liefhebber’ heeft de planten uit de grond getrokken
en meegenomen. Mocht iemand een idee hebben
of weten wie dit gedaan heeft kan kontakt
opnemen met tel.nr. 0515 231222. Of mogelijk
krijgt de werkelijke dader toch berouw van
zijn/haar daad en zorgt er voor dat de rozenstruiken deze zomer alsnog kunnen bloeien
op De Rog 10.

GRILLWORST
ham/kaas - naturel

VARKENS VERSE WORST
500 gram

€ 2.50

100 gram € 0.88
+ 5 gratis FreshPoints

RUNDER VERSE WORST
500 gram

€ 2.75

RUNDERREEPJES STROGANOFF
100 gram € 1.50
+ 5 gratis FreshPoints

BRETONSE VERSE WORST
500 gram

€ 2.75

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG 20T/M ZATERDAG 25 FEBRUARI

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

PEPER SALAMI
100 gram

€ 1.49

+ 10 gratis FreshPoints

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

CORNED BEEF
100 gram € 0.99
+ 10 gratis FreshPoints

“Vroeger en nu”
pakes en beppes terug
naar school
telefoon 0515-231488 of 232547

Jong Belgen Kaas, 500 gram.............................................2.99
Achterham, nu 100 gram............................5

Ferwoude - In het kader van het school project
‘vroeger en nu’, kwamen vele pakes en beppes
op uitnodiging een kijkje nemen op de cbs
‘De Finne’ te Ferwoude. Het was een vreugdevolle ontmoeting van jong en oud vorige
week woensdagmorgen. Beide partijen
genoten zichtbaar met volle teugen van
elkaars aanwezigheid.
De directie moest na een uitbundige koffiepauze de ‘oud-leerlingen’ zelfs tot de orde
roepen de lokalen weer te bezoeken. Dankbaar
en zelfs een beetje ontroerd kijken allen met
plezier op deze enerverende morgen terug.

zegels extra
Kroon Gekookte Worst....................nu bolletje Saks gratis
200 gram Hellema Koeken........................2 doosjes voor 1.50
Appelsientje Appelsap, 1 liter............................................0.59
De Ruyter Vlokken, 300 gram...........................................1.29
Goudband Koffiemelk, 0.2 liter.........................................0.59
Halvamel Koffiemelk, 0.2 liter..........................................0.49
Creusly Raisin, 375 gram..................................................1.39
Aanbiedingen geldig van do. 16/2 t.e.m. wo. 22/2
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Op de foto met topkaatser
Chris Wassenaar
Gaast - Fans van topkaatser Chris Wassenaar
krijgen zaterdag 18 februari de kans van hun
leven. Ze kunnen in Workum samen met de
topkaatser op de foto. Wassenaar komt er op
uitnodiging van de jeugd kaatsvereniging
“Trye yn Ien” promotie maken voor de kaatssport, van de actieve en succesvolle kaatsvereniging met een eigen veld in Gaast. De
jeugdleden komen uit de wijde omgeving van
Gaast en zusterdorp Ferwoude. Chris Wassenaar
bleek graag bereid de actieve club te steunen.
Vanaf 14.00 uur zal hij bij het Friese supermarktbedrijf Poiesz, aan het Noard 69, vragen
over de kaatssport beantwoorden en foto’s en
handtekeningen uitdelen.
* Heeft u vorige week ook het “spreeuwenrad” boven het centrum van Makkum gezien een
schitterend gezicht de creatie van de duizenden spreeuwen.

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

VAN DER BLES

Van der Bles biedt vele diensten.
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke adviesprijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Korting op:
O brandstof (5 cent p.l.)
O autowassen (25%)
O aanhangwagenverhuur (15%)
O quickservice (15%)
O autoverhuur (15%)
O ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

V
B
T

Meld je nu aan en krijg je RIJBEWIJS GRATIS
NU OOK RIJLES VOOR E achter B (aanhangwagenrijbewijs)
De eerste 5 aanmeldingen voor E achter B ontvangen een leuke verrassing
Mogelijkheid voor examengarantie. Vraag naar de voorwaarden
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van rijangst en rijexamenangst
Ook voor een geslaagde spoedopleiding
De bij de BOVAG aangesloten rijschool maakt het VERSCHIL!!!
Doniastraat 28 z 8754 EK MAKKUM z Tel.: 0515-232302 z e-mail: info@berttamboer.nl z www.berttamboer.nl

Deze locatie is gekozen omdat bij de supermarkt
een ‘dukatenactie’ loopt ten behoeve van
plaatselijke verenigingen. Aan de kassa gratis
verkregen muntjes kunnen in een box naar
keuze worden gedeponeerd. Trye yn Ien is
een van de begunstigde verenigingen. Chris
Wassenaar blijft tot 15.30 uur aanwezig. Wie
met hem op de foto wil moet wel zorgen voor
een eigen fotograaf. Neem dus iemand met
een fototoestel mee!

T’ai Chi in bibliotheek
Makkum
Makkum - Gezond bewegen op inspirerende
en rustige wijze, dat is waar het bij T’ai Chi
om gaat. Tijdens een workshop op 16 februari
in de bibliotheek in Makkum kunnen bezoekers
ervaren hoe het is om kennis te maken met
deze intensieve en tegelijk ontspannende
bewegingsvorm. De bibliotheken in Súdwest
Fryslân staan heel februari in het teken van
China, China is een economisch en toeristisch
groeiend werelddeel waar steeds meer
Nederlanders geïnteresseerd in zijn. De workshop T’ai Chi is een van de activiteiten die in
deze maand aangeboden worden. T’ai Chi
is een bijzondere manier van bewegen die
bij jong én oud de gezondheid bevorderd en
die positieve invloed heeft op ontspanningsmogelijkheden. Dit is mogelijk door een
speciale afstemming tussen lichaamshouding,
ademhaling en concentratie tijdens de workshop. Tijdstip: 19.30-20.30 uur in bibliotheek
Makkum toegang € 5.-. Graag vooraf opgeven
op tel. 0515-231385 of in de bibliotheek.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Eerste bericht uit Rwanda van familie Jan Finnema

Beste allemaal,
Hier dan ons eerste bericht vanuit Kigali.
We hebben zelf nog geen internetverbinding,
maar kunnen even mee surfen op het
draadloze netwerk van de buren.
Dit zijn in het kort onze eerste indrukken.
Tijdens het schrijven merk je dat er nog
zoveel meer te vertellen is. Zoveel nieuwe
indrukken! Hier dus een eerste impressie...
Onze vliegreis hier naartoe is prima verlopen. Na zeven en een half uur vliegen
(met een kleine vertraging) landden we
‘s avonds om acht uur lokale tijd op
Kigali International Airport. De kinderen
vonden het fantastisch, vooral het opstijgen
zorgde voor veel hilariteit (wowwie).
Met onze winterjassen in de hand liepen
we naar de aankomsthal van het vliegveld. De thermometer gaf 28ºC aan.
Uitzonderlijk hoog, zo hoorden we later.
In de aankomsthal werden onze paspoorten
gecontroleerd en even later de bagage.
Het verliep allemaal heel soepel. Er stond
een heel ontvangstcomité ons op te wachten,
waaronder de president van de Eglise
Presbyteriènne ( E.P.R.) en de directeur
van het Centre de Formation et de
Documentation (CFD). En natuurlijk niet
te vergeten, de Nederlandse familie
Verwijs (Ad en Lisette, Marijn en Joop;
Teun studeert in Kenia). Het voelde allemaal heel vertrouwd en goed.
Verdeelt over twee auto’s reden we door
de straten van Kigali op weg naar het
hoofdkantoor en het guesthouse van de
EPR. We hadden er op gerekend dat we
de eerste nachten in het guesthouse zouden
slapen, maar tot onze grote verrassing
reden we door naar ons nieuwe huis.

Nieuwe gordijnen hangen voor de ramen,
tafels en stoelen in de woonkamer en in
alle slaapkamers een bed met matras.
Geweldig! Voor Jaïr stond er een mooie
houten ambulance op tafel en voor Anne
en Marijn een prachtige Rwandese pop,
compleet met een kind op de rug gebonden.
Cadeaus van Ad en Lisette. Op het aanrecht stonden twee verse ananassen als
welkomstgeschenk van mijn Zwitserse
collega Lucette, met een mooie kaart.
Nadat we onze koffers hadden neer gezet,
een rondje door en rond het huis hadden
gemaakt, werden we uitgenodigd voor
een maaltijd in het guesthouse. Ons menu
bestond uit groentesoep, rijst, patat, erwten
en saus, en als toetje een banaan. Het was
heerlijk! Vermoeid door de reis en alle
nieuwe indrukken liepen we terug naar
huis om te gaan slapen.
De volgende ochtend vroeg kwam Ad met
een zak vol ontbijtspullen: broodjes, pindakaas, jam, koffie, melk en suiker. Met
hem kwam ook onze nieuwe hulp in de
huishouding, Louise. Zoiets moet toch
wel even wennen! We prijzen ons zeer
gelukkig met de aanwezigheid van Ad en
Lisette en hun kinderen, want je hebt zoveel
te vragen. Waar is de supermarkt? Hoe
komen we aan Rwandese franken? Etc..

vandaan wonen. Samen gaan we daarna
de stad verkennen en boodschappen doen.
Hé heit, kijk daar loopt een vrouw met
een bak tomaten op haar hoofd. En de
winkels hebben helemaal geen deuren.
Dat komt zeker omdat het hier nooit koud
is. Het verkeer hier is een drukte van
belang. Motors rijden kriskras door
elkaar. Oranje hesjes aan en een blauwe
helm op hun hoofd of op het stuur.
Er lopen mannen in bordeaux kleurige
overals en houten knuppels. Er staan
politieagenten het verkeer te controleren.
Grote terreinwagens met of zonder sticker
van één of andere hulporganisatie schuiven
langs elkaar, zo nu en dan toeterend om
wandelaar of andere weggebruikers te
waarschuwen. Als we onze auto ergens
parkeren, komt er eerst een parkeerwachter
aangelopen om parkeergeld te innen. Een
bonnetje wordt ergens onder de ruitenwisser gestopt, naast alle andere papiertjes
van een vorig bezoek. Direct komen er
mensen naar de auto gelopen met allerlei
handelswaar. We krijgen brillen aangeboden,
riemen, houtsnijwerk, schriften, schoenen
of telefoonkaarten. We kunnen direct ons
eerste Kinyarwanda oefenen. Beleefd
zeggen we ‘oh ya’ (nee) en ‘urakoze’
(bedankt). Toch blijven ze nog even met
ons mee lopen in de hoop dat we ons
zullen bedenken. Naast de vele straathandelaars zijn er ook mensen die vragen
om geld. Kinderen, gehandicapten, oudere
mensen. De harde realiteit van het dagelijkse
leven hier in Rwanda. Sommigen weten
dat Ad ook predikant is, herkennen hem
vanuit de kerk of van een eerder bezoek, en
hopen opnieuw op wat geld. Dat voelt toch
wel ongemakkelijk als je net met een hele
geldbuidel vol Rwandese franken loopt en
tassen vol met eten. >wordt vervolgd<
Een hartelijke groet aan jullie allen,
Jan, Cocky, Jaïr, Anne en Marijn.

Tijdens ons ontbijt begint het ineens
hevig te regenen. Één of twee minuten
lang en dan stopt het weer. Louise lacht
en vertelt ons dat het al een hele tijd droog
is geweest. Ze schrijft de regen toe aan
onze komst naar Rwanda.
Later die morgen drinken we koffie bij
Ad en Lisette, die hier slecht 2 minuten

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Sport
volleybal - Dames Makkum 1 winnen 3-1 van VoVeSa
St.Annaparochie - Afgelopen zaterdag middag
reisden de dames af naar St. Anna om tegen
de dames van VoVeSa te spelen. Zij stonden
een paar plaatsen onder Makkum en moesten
de Makkumers wel proberen om te winnen.
Een paar vaste supporters waren achter hen
aangereisd en die mochten de dames natuurlijk
niet teleurstellen. In de basis werd begonnen
met Francis , Vollie ,Eva, Marrit, Rommy en
Hilde met op de bank Elly. Als coach was
Dick met ons mee gegaan omdat Frank nog
steeds afwezig is.

Mededeling jeugd
Kaatsvereniging Makkum organiseert
op woensdag 22 februari a.s.
een ledenpartij voor de jeugd
in de sporthal in Makkum.
Aanvang: 13.00 uur in de sporthal.
Categorie: competitiespelers;
schooljeugd en pupillen
Opgave tot maandag 20 februari a.s.
tot 18.00 uur bij
Elly: tel.nr. 231915 of
Antje: tel.nr. 232319

een voorsprong in deze set en dit hebben de
dames niet meer uit handen gegeven en wonnen
deze set met 25-19.
De 3e set liep weer zoals de 1e en Makkum
liep vrij snel uit op een voorsprong van 18-5.
Op deze stand kwam Elly erin, maar de
dames van VoVeSa lieten het er niet bij zitten
en kreeg vat op het Makkumer spel. Maar
toch set winst voor Makkum 25-13.

De 1e set liep direct goed en de tegenstanders
vroegen op 3-9 al een time-out aan. In deze
set had Makkum wel een paar opslagfouten
maar al snel stonden zij met 20-11 voor, nog
een paar punten en de 1e set was binnen. Deze
set werd gewonnen met 25-16.

De 4e set ging gelijk op maar de dames van
VoVeSa vochten voor wat ze waard waren en lieten de Makkumers steeds tegen een achterstand
aan lopen. De gasten werden te lief in de aanval
en dat hadden zij snel door. Wat ging er mis
met Makkumn. De supporters schreeuwden
vanaf de tribune maar het mocht niet baten de
vierde set werd verloren met 25-18.

De 2e set begon stroef wat resulteerde in een
achterstand 5-1. Coach Dick vroeg een time
out aan wat ook wel nodig was gezien het
spel. De pass kwam niet goed aan en Makkum
stond dan ook 14-12 achter. Makkum kwam
langszij op de stand 17-17 en met een tactische
bal werd het 18-17 voor Makkum eindelijk

Met de winst op zak naar huis maar de
Makkumers hebben helaas een puntje laten
liggen.
Zaterdag 4 maart om 17.00 uur een thuiswedstrijd tegen de Draai uit Sneek. En hopen dan
weer goed spel te laten zien aan onze vaste
supporters.

Vier sponsoren steken Volleybaldames Makkum 2
in nieuw tenue

Jeugdbestuur K.V. Makkum

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

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.

* Achterste rij v.l.n.r. Ype Smink (sponsor), Martin Onrust (sponsor), Hester Bouwhuis, Henry
de Vries (teller), Fonny Smink, Ronald Koops (sponsor), Jan Koornstra (coach), Cees Jaspers
(sponsor), Keimpe Jaspers (sponsor), Rein Miedema (sponsor).
De rij daarvoor v.l.n.r. Angelique Smink, Margriet van der Weerdt, Anette Meima en liggend
Heleen Bootsma en Mirjam Adema (rechts). Op de foto ontbreekt sponsor Willem Miedema.
Makkum - De volleybaldames van Makkum 2
hebben maar liefst vier bedrijven bereid
gevonden die hun volleybalkleding/tenue gaan
sponsoren. De shirts door Smink Schilderwerken,
Makkum; Sportbroekjes Scala Cleaning,

Makkum. Trainingsjasjes door Gebr. Miedema
Freelance & Klussenbedrijf, Idsegahuizum.
De Trainingsbroeken door Inprotech,
Bolsward. Namens de dames worden alle
sponsors hartelijk bedankt.

www.makkum.nl
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Sport
voetbal - Ware voetbalthriller op sportpark “De Braak”
Makkum - Althans op de uitkomst van
deze titel had menig Makkumer sportliefhebber gehoopt, maar niets bleek zaterdagmiddag minder waar. Nadat de eerste
sneeuwklokjes voorzichtig een kijkje boven
de inmiddels ontdooide ondergrond waagde,
moest het vlaggenschip van Makkum deze
middag aantreden tegen Rood Geel uit
Leeuwarden. Niet alle supporters waren
van mening dat onder dergelijke weersomstandigheden op amateur niveau moest
worden gespeeld. Na een slechte generale
van het tweede elftal van Makkum, tegen
eveneens een Leeuwarder tegenstander,
moest het 1e zorgen voor een goede repetitie.
Met nagenoeg een voltallige selectie en met
de overwinning tegen WWS net voor de
winterstop nog vers in het geheugen, werd
getracht de bruikbare punten in Makkum te
behouden. Volgens een oud trainer van
Makkum was er om degradatie te voorkomen
weliswaar voldoende kwaliteit in huis,
maar waren het de broodnodige punten die
Makkum nu maar eens moest gaan pakken.
Met de beste stuurlui die ook deze keer
weer aan wal stonden, onder aanvoering
van het gedeukte eitje, kon de wedstrijd van
start. Alsof het een wetmatig is, maar ook
deze wedstrijd werd weer nonchalant
begonnen met veel balverlies in met name
de achterste linie. Na een kwartier spelen,
waarin Makkum een paar mogelijkheden
had gekregen, werd er toch weer tegen een
achterstand aangekeken. Op ongeveer 18
meter van de goal nestelde de sterk spelende
Stefan Wolf zich achter een vrije trap, om
deze vervolgens met veel gevoel en techniek
in de linker bovenhoek te draaien. Meteen
vanaf de aftrap had Makkum een kans op de
gelijkmaker, maar de kopbal van Gerard
Roorda verdween net naast de goal. Waarom
moeten de Makkumers eerst achterkomen
voordat men begint met voetballen? Na een
half uur zette gelegenheidsvoorstopper
Teake Elgersma met een prachtige crossbal
op Folkert Boer een mooie aanval op. De
voorzet van Folkert kwam echter net niet
bij de vrijstaande Gerard Roorda aan. Vijf
minuten voor rust was er sprake van slechte
communicatie in de verdedigingslinie van
Makkum, wat bijna de 0-2 op het scorebord
bracht. Johan van der Meulen sprong gelukkig
slordig om met de geboden kans. Hierna
was het Makkum die nadrukkelijk op zoek
was naar de gelijkmaker. Uit een snel

genomen vrije trap van aanvoerde Reimo
Tjeerdema was het bijna Gerard Roorda die
de bal in het doel wist te werken. Enkel
minuten later was het bijna weer Roorda die
de gelijkmaker binnen wist te koppen, maar
zijn poging strandde op de metalen dwarsligger. Op slag van rust was het dezelfde
Roorda die op pure wilskracht de bal veroverde
aan de zijlijn, maar uit zijn breedtepass wist
aanvoerder Tjeerdema niet voldoende snelheid en richting aan de bal mee te geven.
Nadat Bart Veldkamp op de 5000 meter was
gestart om de kleuren van zijn “thuisland”
België te verdedigen, klonk het beginsignaal voor de tweede helft. Makkum
begon sterk aan deze tweede helft. Er werd
met meer rust en overleg gevoetbald, met
als gevolg een aantal aardige momenten
voor het Leeuwarder doel. Maar net als in
de 1e helft waren het de technisch en
tactisch betere Leeuwarders die de 0-2
wisten te scoren. Uit een corner was het
eerst nog Simon Adema die knap redding
wist te brengen, maar ook de goalie had
geen antwoord op de uit de rebound
ingebrachte bal van de wel zeer vrij staande
Jelle Kingma. Met deze schier onmogelijk
achterstand probeerde Makkum er weliswaar
nog een wedstrijd van te maken, maar na
een onbesuisde actie van keeper Adema viel
de wedstrijd helmaal in het slot. Een kwartier
voor het einde was het Adema die uit pure
frustratie een onnodige, maar zeer opzichte
overtreding binnen de 16 meter maakte.
Uit de terecht gegeven strafschop, was het
Stefan Wolf die zijn tweede en voor de
Rood Geel derde goal op het scorebord
wist te brengen. Onder aanvoering van de
sterk spelende man of the match Teake
Elgersma probeerde Makkum nog de
bekende eer te redden. Een minuut voor
het eindsignaal was het de ingebrachte
pinchhitter, Bouke Jetze Smink die de 1-3
eindstand wist te scoren.
Na deze nederlaag leert een blik op de
ranglijst dat er nu inderdaad punten moeten
worden gepakt, want de Gros Boys komen
wel heel dicht in de buurt van de onderste
regionen. Aankomende zaterdag staat de
zeer belangrijke uitwedstrijd tegen concurrent
Scharnegoutum op het programma. Aangezien het vlaggenschip van Makkum alle
steun en support kan gebruiken, wordt er op
u gerekend!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

www.makkumerbelboei.nl

* Fryslân

* Team 11

Wijkagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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VV Makkum
zaterdag 18 februari

Ontdek China
in Bibliotheek Makkum
T’ai Chi
C h i n e s e m e d i ta t i e v e b e w e g i n g s v o r m , d i e d e g e z o n d h e i d k a n
bevorderen en er voor kan zorgen dat u zich beter kan
o n ts pa n n e n . M e t a a n d a c h t v o o r d e j u i s t e l i c h a a m s h o u d i n g
* De toegang is € 5,Aanmelden voor een activiteit kan in de bibliotheek of per
telefoon: 0515 - 23 13 85

- Makkum C2

12.15 uur

Junioren
Makkum A1

- Gorredijk A1

14.30 uur

Sporthal
KNVB-competitie
dinsdag 21 februari

Wist u dat...
* zaterdag 18 februari weer een kledingverkoop is van de peuterspeelzaal
‘It Krobbeguod’ van 10.00-12.00 uur,
wij hopen op uw komst Attie, Sylvia en Titia.

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

Top occasions met de beste garantie
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.rmn
Mistl.voor,cpv+af.st.bed,grijsmet,radio-cd, 37 dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Peugeot 307 Break Hdi,zilver,airco-ecc,el.rmn,110dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd
Mits.Space.Star 1.6i’familie’,a/c,r-cd,trekh,72dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,stuurbekr,cpv,trekh
Suzuki Swift 1.0 GL,3drs,blauw,keurige auto met apk

Senioren
Berlikum C2

20.00 uur H Bolswardia 1 - Ny Engwier 3
21.00 uur H Ny Engwier 2 - Friesland 4

* 16 februari 19:30 - 20:30 uur

uniGar Horjus -

Voetbalprogramma

2003

€

16400,-

2002
2003
2002
2003
2002
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2000
1999
1998
1994

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14400,14900,14650,13400,13650,13250,12900,12900,11900,11350,11200,10900,7900,7400,5750,4250,1750,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.
Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

* Keimpe en Janneke Jaspers op de
Turfmarkt hebben “een dag Turijn”
gewonnen met een loterij aktie. Ze zijn
zaterdag j.l. vertrokken, mogen daar van
alles en nog meemaken en keren zondag
terug. U hoort hier meer van.......
* Joeke en Hedwich een eigen winkeltje
openen? Hier tweedehands kinderspulletjes
worden verkocht, ze alleen in de schoolvakanties open zijn.
* Op zaterdag 18 februari om één uur de
opening hebben en het winkeltje te vinden is
op Markt 21, veel groetjes Joeke en Hedwich

Aan de Rijksuniversiteit Groningen behaalde
Astrid Nijdam afkomstig uit Makkum, haar
psychologie bul.
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Geen klok maar een bel!
Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
Een goede nachtrust is gezond

De luidbel van de visafslag die zaterdagmorgen
weer boven water kwam blijft de gemoederen
bezig houden. Het tijdelijke verblijf in onbekende
oorden heeft het echter goed doorstaan. Zo
goed zelfs dat een tot nu toe verborgen,
inscriptie zichtbaar is geworden. “FLORES
1899” staat er ingegraveerd. Otto Gielstra van
de stichting Ald Makkum wist te vertellen dat
het hier om een scheepbel handelt. In 1899
werd op de N.S.M.-werf in Amsterdam voor
de Stoomvaart Mij. Nederland het vrachtschip
SS “Flores” gebouwd. 3610 Ton en 107,90 m.
lang. Bestemd voor de pakketvaart op Ned.
Indië. Het schip kende slechts een kort
bestaan. In 1916 wordt het onder dezelfde
naam verkocht naar Noorwegen (als geen
naamsverandering plaatsvindt blijft de
scheepsbel aan boord). Eind 1922 komt de
“Flores” aan in de haven van Antwerpen en ligt
daar vervolgens 5 jaar werkeloos voor de kade.
November 1926 wordt het voor sloop naar
Hendrik Ido Ambacht in Nederland gesleept.

het eerste slachtoffer, een dag later volgden de
Hervormde- en de Roomse kerk. De andere
plaatselijke kerken hadden geen klok. De
rooftocht werd besloten op 9 maart met het
weghalen van de klok uit de Visafslag. De
klokken werden ingedeeld naar ouderdom en
monumentale waarde. Alle na het jaar 1800
gegoten klokken verdwenen meteen richting
Hamburg en kwamen in de smeltkroes.
Daarom leek het aannemelijk dat ook die van de
visafslag dit lot onderging. Niets is echter
minder waar. De ‘Bel’ werd ingedeeld in de
categorie alarmklokken en kreeg een nieuwe
bestemming in het Drentse Nieuw-Schoonebeek.
Met als belangrijkste taak waarschuwen tegen
luchtaanvallen. Na de oorlog werd de
scheepsbel van de “Flores” weer netjes in
Makkum afgeleverd en kwam terug op het
vertrouwde plekje op de Hoofdwacht. In 1950
wordt op het pas aangelegde haventerrein de
nieuwe visafslag geopend en krijgt ‘Flores’
ook hier een prominente plek.

Als in 1934, nabij de sluis, de Hoofdwacht als
visafslag wordt ingericht komt daar een klok
te hangen om de handelaren voor de afslag op
te roepen. Uit het Gemeentearchief blijkt dat
er bij Klokkengieterij Gebr. van Bergen in
Heiligerlee een klok besteld wordt: kosten
f. 46,82. Het vervoer naar Makkum kost f. 1,20.
De Firma Van Bergen bestaat weliswaar niet
meer maar de heer Klaas Haan uit Heiligerlee
beheert een groot deel van de archieven. Hij wist
te vertellen dat de ‘Floresbel’op 20 februari 1934
aan de Gemeente Wonseradeel was geleverd als
zijnde ‘een gebruikte klok’ met een diameter van
46 cm en een gewicht van 63,3 kg.

We hebben dus te maken met een scheepsbel,
vernoemd naar het eiland Flores, dat in 1899,
het bouwjaar van het schip, onder Nederlands
gezag kwam. In de persberichten werd tot
dusver steeds gesproken over een klok. Laat
daarom één ding duidelijk zijn als het gaat
over de visafslag. Niet voor niets zei men in
Makkum: ‘It beltsje fan de ôfslach giet’. Of
better sein: ‘Gie!’ De visafslag is al jaren niet
meer in functie en het gaat ook niet goed met
de visserij. Daarom is herplaatsing op de
oorspronkelijke plaats een uitstekend initiatief:
“Lit dizze bel nochris klingje, sa as yn ‘e goede
tiiden!’.

Alles gaat goed tot 1943. In hun rooftocht
naar metalen voor de oorlogsindustrie roofde
de Duitse bezetter tenslotte ook de klokken.
Op 3 maart 1943 werd de Makkumer Waag

Aanvullingen of informatie?
Neem dan contact op de st. Ald Makkum,
Waagsteeg 1a, 8754 ET Makkum
(0515-230670).

Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Bar Café Restaurant

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

De Waardruiters
Cornwerd - Een prachtig resultaat was er
afgelopen weekend voor Marijke Bonthuis.
Ze ging met Hurricane naar de wedstrijd in
Franeker waar ze startte in de M-1 dressuur.
De prima proef werd beloond met 169 punten,

twee winstpunten en de tweede prijs. Een
winstpunt was er ook voor Marieke
Lombaard met Umay M. Ze deed mee aan de
wedstrijd in Sneek in de B-dressuur en
behaalde 156 punten.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP 6 pers. Eettafel met stoelen vaste
prijs € 50.-, tel. 0515-232587
TE KOOP 40 à 50 bossen riet voor het
maken van eendenkooien, tel. 0515-231269
TE KOOP VW-Jetta nov. ‘90 APK t.e.m. okt.
2006 i.z.g.st. super koopje € 500.-,
tel. 0515-542073
TE KOOP Houten kinderstoel Kubus beuken
€ 35.-; Houten box beuken met la en verstelbare bodem, incl. boxkleed z.g.a.n. € 45.-;
Houten box inklapbaar, incl. boxkleed € 20.tel. 0515-411610
TE KOOP Friese kippen Lakenvelder kippen,
witte leghorn aan en tegen de leg,
tel. 0517-641275
GEVRAAGD Wie wil tegen vergoeding videofilm overzetten op DVD, tel. 0515-574325
AANGEBODEN Oppas, veel ervaring,
dichtbij ‘de Ark’. Alleen lunchen mag ook.
Beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.
Bel vrijblijvend voor info: 0515-233140

Stoelmasseur geeft via stoelmassage
en magnetiseren een ontspannend
gevoel voor o.a. hoofd, nek.
Voor een afspraak kunt u bellen met
Jan Hoekstra Dorpsweg 4 Cornwerd.
Tel. 06-50837937

Biertje?
Bij besteding van € 250 of meer
gratis een 6-p
pack met origineel

DOEDEL GLAS!

DOEDEL BIER!
Nu op voorraad: 1000 m²
Chinese Hardsteen Tegels
Uiteraard tegen scherpe prijzen!
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Zoekertje

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN Ik, Nynke, een stabij van 3 jr.,
zeer lief voor kinderen, krijg ca. 2 mrt. puppies.
De vader is ook een stabij. Wilt u één van mijn
puppies reserveren bel dan, tel. 0515-231842

VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

VERLOREN Sjaal (allerlei kleuren),
tel. 0515-233850
GEZOCHT Vrijwilligers die in de week van
24 - 29 april willen collecteren voor: Nationaal
Fonds Kinderhulp. U doet er veel pleegkinderen
een groot plezier mee. Clubs of verenigingen
mogen ook reageren. Hier geldt specifieke info
voor. Opgave en/of info bij Marijke Hoekstra
(zelf pleegmoeder) tel. 0515-233140
GEVONDEN Gazelle herenfiets, groen met grijs.
postcode 8754 ??, tel. 0515-231102

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

AANGEBODEN Zoekt u een oppas, neem dan
contact op met Akkie Piersma of kom even
langs. De Finne 12, tel. 0515-231216
GEVONDEN In bosje bij Engwierderlaan
sleutel van kindrfiets merk Abus, met karabine
en delmatia knuffelhond, tel. 0515-231116

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

U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

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

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

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

