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* Burgemeester Theunis Piersma en Directeur Alex Bonnema onder de zojuist onthulde naam
Lieuwkemastate.
Makkum - Afgelopen donderdagmiddag is
de nieuwbouw van woon c.q. winkelcomplex
aan de Lieuwkemastraat in Makkum officieel
geopend. De realisatie hiervan heeft heel wat
voeten in de aarde gehad. Negen jaar geleden
ging dit project als eerste aanzet met een
praatplan van start. Op weg naar een realisering
van het bouwplan moesten eerst nog vele
procedures doorlopen worden. De officiële
opening was vorige week een feit. Tal van
genodigden waren getuige van een ludieke
opening. Op de tonen van een saxofonist en
opstijgende rookpluimen werd de naam
Lieuwkemastate door burgemeester Theunis
Piersma van de gemeente Wûnseradiel onthuld.
Het gezelschap verplaatste zich naar de tot
sporthal omgebouwde receptiezaal. Vijfhonderd
jaar later staat op deze historische plek een
markant bouwwerk zegt Eddy Oppedijk, relatiebeheerder bij de Stichting De Friese Greiden
Groep. In 1506 stond in deze omgeving een
handelsnederzetting met een statige boerderij
van de familie Lieuwkema.
Burgemeester Piersma sprak van een ‘oaljefantsdracht’ vanwege de moeizame realisatie
van het woon - winkelcomplex. We hebben

alle procedures doorlopen tot het bittere einde
toe, aldus burgemeester Piersma. De directeur
van de Friese Greiden Groep Alex Bonnema
zei graag meer van dit soort complexen te
zien gebouwd. Vooral de mensen dien hun
dorp groot hebben gemaakt, die hebben
“in gaadlik plakje mear as fertsjinne’, hearre
wy folle earder helpe te kinnen”.
De Lieuwkemastate bestaat uit twintig woonappartementen die allemaal zijn verhuurd, er
zijn nog drie koopappartementen, bedrijfspand
Jumbo met enkele winkelunits op de begane
grond. Eén van de units is verhuurd in april
kan man daar terecht in de Trend en
Kadeaushop “Lanel”, enkele jonge Makkumer
ondernemers gaan hier van start. Er is ook een
huurders commissie gevormd, waarvan Jan
Appeldorn voorzitter is, Saakje HendriksmaAmels secretaris en penningmeester Anne
Koekoek, allemaal bewoners van het appartementen complex.
De catering met hapjes en drankjes werd verzorgd door Gasterij “Henny fan Richt”, die
tevens weer slagvaardig en creatief aan de
slag was gegaan door in een ijsblok de boerderij
van de familie Lieuwkema uit te hakken.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

4.50

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Uw
NVM-makelaar

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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Info
Kerkdiensten
zondag 26 februari
Van Doniakerk (v/h Herv. Kerk) 10.00 uur
mevr. S. Aardema, Jeugddienst
m.m.v. Gospelkoor “Salvation” uit Lemmer
R.K. Kerk 9.30 uur
dienst o.l.v. Parochianen
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Kerkstraat 7, Makkum. tel. 0515-231770
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 D. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum.
tel. 0515-542323
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

Familieberichten
(rectificatie)
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
Jappie de Vries
Melwin, Brenda
Wij wensen de kinderen en familie veel sterkte
toe met dit verlies.
Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken
voor die mensen die de moed en inzet hebben
getoond om voor ons klaar te staan op die
bewuste dag. Dit zal ik nooit vergeten!

Agenda
Woensdag 22 februari
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
C.P.B. afdeling Makkum, jaarvergadering m.m.v.
Hans Claus die spannende verhalen vertelt

vrijdag 24 februari
Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk Darttoernooi

zaterdag 25 februari
Makkum - Sporthal 20.00 uur
Tryater mei it programma “Gasten”
Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk
Biljarttoernooi Allingawier/Exmorra

zondag 26 februari
Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
Zangdienst spreker Sieb Bandstra “Valse
motieven” m.m.v. duo “Ruach”uit Workum,
org. Baptisten gemeente Workum/Makkum

Hiervoor mijn dank.
F. van Malsen-Husmann

Op 20 februari 2006
is geboren ons nichtje

Marina
dochter van ome Ubo en tante Chari.
Gefeliciteerd met jullie kleine meid
Yovanka, Wijbren
Thomas, José en Anja
Hun adres in Spanje is:
Jardines de Botanico
Calle Junco 35 casa 44
11540 Sanlucar de Barrameda.

Auto te water en rijden
onder invloed
Witmarsum - Donderdag omstreeks 15.30 uur
reed een 40-jarige automobilist uit Haarlem
met zijn bestelauto op de Gysbert Japikstraat.
Bij de rotonde gekomen, wilde hij rechtdoor
in de richting van Arum. Hij moest uitwijken
voor een tegenligger en belandde daarbij in
een sloot. De bestuurder had gedronken en op
het bureau blies hij 675 ug/l, goed voor een
rijdverbod van 7 uur. Bij controle bleek ook,
dat de bestelauto geen geldige APK had en
niet verzekerd is. Hij rijbewijs van de man is
ingevorderd.

“Leg je handjes in de onze
voel je veilig, sterk en blij
laat de lichtjes in je ogen
stralen, want de zon ben jij”
Dolgelukkig zijn we met
onze dochter Rosa Dela Kostelijk

Roos
Ze is geboren op 2 februari 2006
om 21.45 uur
en weegt 3640 gram.
Afke Blanksma en Bas Kostelijk
Nicolaas Anslijnstraat 99,
1068 WS Amsterdan
Tel. 020-6194704

Al is het niet aan haar te zien,
is ze 30, 40 jaar misschien
Maar nee, het is écht waar;

Ze wordt al 50 jaar!
(Dus stuurt u 25 februari een kaartje
naar de v/d Weystrjitte 1 in Exmorra)
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Burgemeester op bezoek
bij 100-jarige Pietje
Blanksma-Heistra
Witmarsum - Op donderdag 16 februari is
mevrouw P. Blanksma honderd jaar geworden.
Burgemeester Theunis Piersma van Wûnseradiel
kwam haar ‘s morgens feliciteren namens de
gemeente. Ze heeft vijf kleinkinderen en
negen achterkleinkinderen. Haar verjaardag is
gevierd in kleine familiekring.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

BACON
100 gram

€ 1.80

+ gratis FreshPoint/100 gram
DINSDAG VERSE WORST
VARKENS

Pietje Blanksma-Heistra is op 16 februari
1906 geboren in Amersfoort. Vanaf 1928
woont zij in Witmarsum. Daar is ze getrouwd
met Tjitte Blanksma uit Makkum, die bakker
was. Ze kregen twee kinderen, een dochter en
een zoon. Haar man is in 1987 overleden en
haar zoon in 1992. Mevrouw Blanksma is
sinds een half jaar bedlegerig en zo goed als
blind. Toch heeft ze nog veel belangstelling
voor iedereen en praat ze nog graag over vroeger.
Sinds maart 1998 woont ze, tot haar volle
tevredenheid, in verzorgingshuis Aylva-State.

MAANDAG 27 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 4 MAART

500 gram

€ 2.50

HAUSMACHER LEVERWORST
100 gram € 1.80
+ gratis FreshPoint/100 gram

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 23 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 25 FEBRUARI
BIEFLAPPEN

WOENSDAG GEHAKT DAG

500 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

BOEREN GEHAKTROLL
per stuk

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 5.20

+ 5 gratis FreshPoints

€ 2.75

€ 0.85

+ 1 FreshPoint/rol
KIP-KERRY SALADE

Damuitslagen O.K.K.
17 januari
J. v d. Meer
G. Mensonides
A.J. van Schaick
Joh. Rinia
O. van Kalsbeek
Joh. Tjeerdema
H. Visser

- C.E. Kooistra
- S. Tilstra
- H. van As
- E. Mollinga
- G. Zijlstra
- R. Melchers
- I. Werkhoven

1-1
0-2
1-1
2-0
0-2
0-2
1-1

24 januari
A.J. van Schaick
C.E. Kooistra
Joh. Rinia
O. van Kalsbeek
S. Tilstra

- H. Koops
- A. Wiersma
- I. Werkhoven
- R. Melchers
- E. Mollinga

2-0
0-2
2-0
0-2
2-0

31 januari
S. Tilstra
H. Koops
A.J. van Schaick
H. Visser
E. Mollinga

- A. Wiersma
- G. Mensonides
- C.E. Kooistra
- Joh. Rinia
- I. Werkhoven

2-0
1-1
1-1
1-1
1-1

KantoorAutomatisering

100 gram € 1.20
per 100 gram 1 gratis FreshPoints

telefoon 0515-231488 of 232547

fles Vanille Vla, 1 liter..................................................nu 1.19
Runderrookvlees, pakje........................met 5

zegels extra
Eru Goudkuipje.......................................................2 voor 1.40
Honig Spaghetti, 500 gram..................................0.95 nu 0.59
pot Heinz Spagheronisaus...................................1.65 nu 1.25
Bij aankoop van
3 potten Top Q Groenten Conserven van 720 ml
een pot Top Q Appelmoes, 720 ml Gratis
Wafels, pak à 200 gram.................................................nu 0.99
kleine Wafels, 2x70 gram..............................................nu 0.99
Belle Washers (flesje met fruitdrank navulbaar)
Exclusief bij uw melkman.............................................nu 2.99
Aanbiedingen geldig van do. 23/2 t.e.m. wo. 1/3

www.focussys.nl
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Voor Makkum Noord is het doek gevallen

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

* Het terrein geplande locatie Makkum Noord is niet langer in beeld.
Makkum - Na bijna 11 jaar praten en plannen
maken is het doek gevallen voor Makkum
Noord. Na heel veel tegenstand vanuit de
bevolking en een verdeeldheid onder de raadsleden is nu gebleken dat Makkum Noord geen
haalbare kaart is. De projectontwikkelaar
Johan Matser wilde nog wel door gaan met de
plannen maar dan in eerste instantie huizenbouw en een heel klein gedeelte bedrijfsgrond
bouwklaar maken. Voor de gemeente was dit
geen optie. Juist het aanleggen van een
bedrijfsgedeelte en daarnaast huizenbouw
was de opzet en zo zou het plan financiële
haalbaarheid hebben.De gemeente was niet in
de positie de plannen stop te zetten omdat in
de overeenkomst met Johan Matser een clausule
ingebouwd was, die de gemeente verplichtte
dan een flinke som geld op tafel te leggen. Nu
is dit van de baan en in goed overleg en zonder

financiële gevolgen is deze samenwerking
beëindigd. Wel is afgesproken dat bij eventuele
andere plannen die Johan Matser misschien
zou kunnen ontwikkelen en dat kan overal in
de gemeente zijn, een verdere samenwerking
met de projectontwikkelaar niet uitgesloten
wordt. Nu dit besluit gevallen is betekent dit
niet dat de plannen de gemeente niets gekost
hebben. In de jaren tot en met 2000 is er
ongeveer 600.000 euro aan kosten gemaakt.
De uitwerking en de onderzoeken die Johan
Matser gedaan heeft hebben de firma 200.000
euro gekost. Het lijkt erop dat nu na het
vrijkomen van gelden voor het Fries meren
project de Zijlroede en de Makkumer haven
een upgrading zullen kunnen krijgen en daar
misschien mogelijkheden liggen voor watersport gebonden bedrijven die zich in Makkum
willen vestigen.

Wat lezers schrijven

MAKKUM NOORD
duizenden euro’s kost om er vanaf te komen,
en je weet zeker dat de gemeentekas wat krapper
wordt. En dan geef je het een draai opdat je
zonder gezichtsverlies kunt zeggen: het zat er
niet in. Wat een geldverspilling alleen vanwege
de prestige en ego’s van eerder ingenomen
standpunten. Is het werkelijk zo moeilijk om
eens te zeggen (aan het begin van iets) alles
overwegende hebben jullie misschien gelijk, we
zien er van af. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en ik hoop dat de Makkumers
zullen stemmen op de partij(en) die vanaf het
begin tegen Makkum Noord waren. Maar of het
veel zal helpen? Ik ben niet hoopvol. Zowel landelijk en dus doen “wij” ook mee in de trend:
lullen en zakken vullen. En ook al heeft het dus
veel geld gekost: ons mooie natuurgebied blijft
gelukkig. Laten we het koesteren. En om toch
nog positief te eindigen: er wordt ook veel goeds
gedaan in en door de gemeente, vooral in de
kleine dingen. En daar is behoefte aan.

www.belboei.nl

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
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

Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Omroep Friesland meldt in het nieuws:
Makkum Noord gaat niet door. Voor de
meeste Makkumers een zeer prettig bericht.
Ook voor mij. Niet dat ik er persoonlijk veel
last van gehad zou hebben, maar mijn nuchtere
verstand en gevoel zei me: dit is foute boel.
Goed nieuws dus. Het slechte nieuws is
natuurlijk dat dit besluit niet eerder genomen
kon worden, nadat het velen honderdduizenden
euro’s gekost heeft. Maar bestuurders met een
te grote broek aan, zitten daar meestal niet zo
mee. De simpele gedachte van de burger, dat
dit geld heel veel andere doelen had kunnen
realiseren, is kleinburgerlijk. Een jeugdhonk,
een speelveld, een sportvoorziening, betaalbare
huizen voor (jonge) mensen, ik noem maar
wat. Nee de trend is tegenwoordig: huur
vooral de zogenaamde experts in, zij zijn na
een paar maanden en wat papierwerk (gelijk
hebben ze) weer vele euries rijker.
Gemakkelijk verdiend. Huur nog een paar
deskundigen in, laat een contractje opstellen,
waardoor je zeker weet, dat het je vele honderd-

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

Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Hillie Bonnema, Makkum.

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Politieke avond Plaatselijk Belang Makkum
De 5 partijen in Wûnseradiel aan zet

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
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
Grote zoete handsinasappels
10 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Sappige Doyene de Commies handperen
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
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

nd

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

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

* De vijf lijstaavoerders bij de komende gemeenteraadsverkiezing op 7 maart, v.l.n.r. Hylke van
der Gaast, VVD; Siebren Reitsma, CDA; Lucy Postmus, FNP; Jan Lutgendorff, PvdA en
Tjeerd Lutgendorrf, ProWûn. Tegenover de kandidaten presentatrice Simone Scheffer.
Makkum - Vorige week donderdagavond is op
een druk bezochte bijeenkomst in hotel De Prins,
het verkiezings-programma van de politieke
partijen in Wûnseradiel besproken. Er is een
verkiezingskrant bij iedereen in de bus gevallen
en de inwoners van de gemeente konden zien
wie de kandidaten voor de verschillende partijen
zijn en wat de verschillen per programma zijn.
Nu blijkt dat de partijen op enkele punten geen
verschil hebben en eigenlijk als je tijdens de
discussie avond in de Prins goed geluisterd
hebben willen ze allemaal het beste voor de
inwoners van de gemeente. Wel zijn enkele
partijen absoluut voorstander van een
gemeentelijke herindeling, omdat met de
huidige veranderingen die opgelegd worden
uit Den Haag, er zoveel over de ambtenaren
uitgestrooid wordt dat de kennis om alles tot
een goede uitvoer te brengen soms ontbreekt.
Een argument van voorstanders is, bij een
groter inwonersaantal kun je nog beter
gekwalificeerd personeel aantrekken, maar
deze zijn voor een kleine gemeente vaak te
duur. De tegenstanders zeggen, er is in de
Zuid-Westhoek op vele terreinen al een grote
vorm van samenwerking en dat functioneert
uitstekend, laat het maar zo. De FNP is zelfs
van mening dat een kleine gemeente meer
contact met de burgers heeft. Wat enkelen de
opmerking ontlokt, daar merken wij weinig
van. Alle partijen willen toch wel graag dat de
werkgelegenheid in de gemeente op peil blijft
en liever nog iets toeneemt. De VVD is een
voorstander van het uitbreiden van het

bedrijventerrein aan de A7 tot in Wûnseradiel
zodat hier goede mogelijkheden zijn voor het
vestigen van een bedrijf. Vele Makkumers in
de zaal zijn het hier niet mee eens en willen de
werkgelegenheid in Makkum graag bevorderen.
Alle partijen zijn voor het houden en hebben
van een dorpshuis en de discussie over het
Multifunctioneel centrum in Makkum brandde
los. Allen zijn hiervoor maar willen wel dat
het de gemeente zo weinig mogelijk geld gaat
kosten. De PvdA vindt het belangrijk dat er in
de gemeente eens een lange termijn visie komt
en dat de adhoc besluiten nu maar eens over
zijn. ProWûn wil met haar nieuwe partij een
links front gaan vormen tegen de gevestigde
orde. Dat er een jongerenwerker en een ouderen
adviseur moet komen vinden eigenlijk alle
partijen ,hoewel de een het meer benadrukt
dan de ander. De FNP geeft een beetje de indruk
dat alle jeugd aan de drugs en drank is en dat
er een keten beleid moet komen met strenge
regels. Simone Scheffer, bekend van Omrop
Fryslân, was presentrice die de aanwezigen in
toom moest houden en dat lukte haar uitstekend.
Ze vuurt ook zelf kritische vragen op de
kandidaat raadsleden af en er moest wel eens
even goed nagedacht worden voordat men
antwoord geeft. Een avond die beslist de
moeite waard was en waardoor sommige
aanwezigen misschien tot een doordacht
besluit gekomen zijn, welke partij het beste
bij hun past. De opkomst was goed en na het
lezen van de programma’s in de verkiezingskrant
moeten de burgers er wel uit kunnen komen.
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Voetbalprogramma

Volleyballers Makkum doen het goed in competitie

VV Makkum
zaterdag 25 februari
Senioren
IJVC 1
Meppel FC 4

- Makkum 1
- Makkum 2

Junioren
Makkum A1
St.Annapar. B1
Makkum C1

Sport

14.30 uur
14.30 uur

- Balk A1
14.30 uur
- Makkum B1 10.30 uur
- SDS C1
11.00 uur

Beker
EBC/Delfstrah. D1 - Makkum D1 11.15 uur
Makkum D2
- TTBC D3
9.45 uur

Sporthal
KNVB-competitie
dinsdag 28 februari

20.00 uur D Ny Engwier 2 - Drachtster Boys 2
21.00 uur H Ny Engwier 3 - Oeverzw. 1

Wist u dat...
* Er onder de Makkumer jeugd aspirant
zakenlieden zitten.
* Hedwich en Joeke zaterdag kun winkeltje
in de hal van het woonhuis aan de Markt 21
voor de vakantie periode geopend hebben.
* Zij dit zeer professioneel aangepakt hebben.
Met het doorknippen van een lint en het
houden van een openings speech, die kort
en bondig was. De tweedehands kinder
(boeken)winkel een feit was.
* Het goede doel waarvoor de meiden dit
doen een project in Ghana is dat op hun
toekomstige school,het Marnecollege al
geruime tijd aan de gang is.
* Morgenavond om 21.00 uur op radio
Bolsward/Wûnserdiel een uur lang de
discussie kunt volgen van de politieke
avond van afgelopen donderdag in hotel
De Prins. Dit is te beluisteren op FM 106.6
of via de Kabel 104.1
* Dit programma wordt herhaald op zondagmiddag 26 februari van 15.00 tot 16.00 uur

Zangavond
Makkum - Zondag 26 februari is er een zangavond in Ons Gebouw op de Markt 17, de
aanvang is 19.30 uur. Deze avond zal Sieb
Bandstra uit Hemelum een meditatie verzorgen
met als thema “Valse motieven”. De muzikale
medewerking wordt verzorgd door het duo
“Ruach”uit Workum, organist is Gerrit Couperus.
Heeft u een verzoeknummer of een lied wat u
zelf graag zingt, geef dit gerust op. Men hoopt
weer fijn met elkaar te zingen. U bent hartelijk
welkom namens de zangcommissie van de
Baptisten gemeente Workum/Makkum.

Makkum - Voor de teams van de volleybalvereniging Makkum zit al weer ruim de helft
van het seizoen erop. Er wordt goed en met veel
plezier en inzet gespeeld. De hoogste tijd naar
de rangschikking van alle teams in de competitie
te kijken. Hieruit blijkt dat de meeste teams het
in hun competitie behoorlijk goed doen.
Dames 1 staat heel stevig op een vierde plaats in
de promotieklasse. Het gat naar de vijfde plaats
is groot. Dames 1 kijkt alleen nog maar omhoog.
Voor het tweede damesteam is het spannender.
Zij staan vijfde. De nummers 3 tot en met 7 staan
echter heel dicht bij elkaar en dus moet er elke
week gevochten worden om de punten.
Makkum 3 staat achtste en moet de nodige
punten nog bij elkaar sprokkelen. Het team
speelt echter elke week leuk en dus kunnen ze
nog best een plaatsje stijgen. Het vierde
damesteam moet er ook nog voor knokken.
Anders komen ze in de gevarenzone. Op dit
moment staan nog drie teams onder hen.
Heren 1 doet het prima. Ze staan op een veilige
vijfde plaats. De nummers drie tot en met acht
staan echter zeer dicht bij elkaar. Het andere
herenteam van de vereniging staat prachtig op

de vierde plaats. Zij hebben zelfs nog uitzicht
op het kampioenschap, aangezien de nummer
1 maar een paar punten hoger staat.
Ook de jeugd doet het erg goed. Twee teams
kunnen kampioen worden. Makkum 7 (B’s)
en Makkum 8 (C1) staan tweede. Het wordt
nog heel spannend. Makkum 6 (A rayon) en
Makkum 9 (C2) staan er iets minder goed
voor. Zij moeten nog een paar wedstrijden
winnen en dan eindigen ze keurig in de
middenmoot. De meisjes A regio staan daar
al, mooi op een zesde plaats. Zij vallen ook
geregeld goed in bij de hogere damesteams.
De dinsdagochtend recreatieploeg van
Marijke Roorda speelt ook competitie. Zij
staan op dit moment derde, vlak achter
Heecherop waar vorige week nog van verloren
werd. De nummer 1 uit Balk is echter nog in
te halen.
Belangstellenden kunnen op vrijdagavond
vanaf 20.15 uur naar de wedstrijden komen
kijken. Dames 1 en 2 spelen dit seizoen nog
drie thuiswedstrijden op zaterdag 4 en 18
maart en 1 april in de Makkumer sporthal.
Aanvang 17.00 uur.

Makkumer turnsters succesvol in Makkum en Lemmer
Makkum - Onlangs waren er in sporthal
“Maggenheim” Rayonwedstrijden met 170 deelnemers. Hieraan deden ook de Makkumer DES
turnsters Tineke de Jong en Marieke Hiemstra
mee. In de categorie junior niveau 12 behaalde
Tineke de Jong een 12e plaats. Marieke Hiemstra
die in senior niveau 11 turnde behaalde een
prachtige 2e plaats. Deze meiden strijden op 11
maart a.s. in Koudum dezelfde wedstrijd om een
plaats te kunnen bemachtigen voor de Friese
kampioenschappen van 8 april a.s.
In Lemmer zijn twee rayonwedstrijden
gehouden in sporthal “de Hege Fonnen” met
400 deelnemers. Hier streden van DES
Makkum resp. Karin de Jong, Ilse Algera,
Menthe Talsma, Anna Zwart, Marjan de Jong,

Esther Hiemstra, Froukje Bakker en Merein
Bijma mee om de felbegeerde medailles. Met
dit grote deelnemersveld werden er door DES
Makkum mooie resultaten behaald. Ilse
Algera nam deel een één wedstrijd en behaalde
een 20e plaats. Menthe Talsma werd 9e en
12e. Anna Zwart werd 20e en 14e, Marjan de
Jong behaalde een 11e en 5e plaats. Esther
Hiemstra behaalde een 13e en een 2e plaats.
Froukje Bakker behaalde een 26e en een 2e
plaats. Merein Bijma behaalde 2 maal een 4e
plaats. Karin de Jong behaalde een 3e en een
2e plaats. Karin de Jong is nu verzekerd van
een plaats op de Friese kampioenschappen
van 8 april a.s. Gelet op het grote aantal deelnemers zijn er uitstekende resultaten behaald
door de Makkumer DES turnsters.

De Waardruiters
Cornwerd - Het was een succesvol weekend
voor Sabien Mollema. Ze nam met Ilvano
deel aan de wedstrijd in Hippolytushoef, in de
Z-2 dressuur. Er werden 2 proeven gereden.
De eerste proef werd beloond met 192 punten,
een winstpunt en de 1e prijs. Ook de 2e proef
mocht er zijn, 187 punten wat nog een winst-

punt betekende en opnieuw de 1e prijs. Een
mooi resultaat.
Ook een vemelding waard is de prestatie van
Sytske Koning. Ze deed mee aan de
Indoorkampioenschappen 2006 te Sneek. In
het M-springen behaalde ze met Kifinesta de
8e plaats.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Thema snertpreek “Het hoogste lied”

Opgave Leugenbollepop
van start

Thema snertpreek “Het hoogste lied”

Makkum - Niet op zondag maar op een zaterdag
in februari stonden de deuren van de
Doopsgezinde kerk open en vieren we
‘anders’, zo stond te lezen in de aankondiging.
Het gekozen thema “Het hoogste lied” wil

uniGar Horjus -

dan ook zeggen dat er veel gezongen is.
Een aantal muzikanten van Hallelujah o.l.v.
dirigent Nynke Jaarsma zorgde voor de begeleiding van het zingen. Na afloop werd er
echte snert gegeten met roggebrood en spek.

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

2003

€

16400,-

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Makkum - De inschrijving van het 17e
Leugenbollepop gaat van start! Je kunt weer
nachtjes wakker liggen om het leukste nummer
aller tijden uit te zoeken! Vanaf 18 februari
staan de bussen weer op de bekende plekken
in Makkum; de Boer Schoenen, de Boer tapijt
en Mode, en van der Weerd elektronica Makkum.
Naast het oude is er net als vorig jaar via de
website een digitaal opgave formulier te
downloaden. Vul dit online in en klaar ben je!
Denk alvast na over een mooie meezinger of een
lekker swingnummer en sta dan op 25 augustus
2006 klappertandend te stralen op het podium.
Dit jaar als vanouds in het centrum van Makkum.
Nog nooit meegedaan? Geen paniek! Binnen
afzienbare tijd komt er een Leugenbollepop
warming up waarbij iedereen die dat graag
wil met de nieuwe Superband kan meezingen.
Alle nummers zijn uit te voeren want als de
band het nummer niet machtig is zal een karaoke
set de oplossing geven! Later meer hierover
in deze krant. Ja iedereen leest het goed het
Leugenbollepop 2006 wordt dit jaar weer
eind augustus gehouden.
Stichting Leugenbollepop Makkum kan met
trots een nieuwe bezetting van de Superband
presenteren. De nieuwe leden zullen gepresenteerd worden tijdens de Leugenbollepop
warming up. Kijk op de website voor het
opgave formulier of neem een formulier mee
uit supermarkt, kantine, horeca gelegenheid
of winkel te vinden door de opvallende opgaveposter. Gooi het in de daarvoor bestemde
bussen bij de Boer schoenen (Plein) de Boer
mode & wonen (Kerkstraat) of bij Van der
Weerd Electronica (Bleekstraat). Doe dit alles
vóór zaterdagmiddag 18 maart 16.00 uur. Dit
is de uiterste inleverdatum. En houd ook
vooral de Makkumer Belboei in de gaten voor
nadere informatie!
Stichting Leugenbollepop Makkum

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.
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Kippenvel bij Stille Sneon

* Aly Wijbenga

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina, Alie en Tanje

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

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

Bolsward - Woensdag 1 maart, negen voor
negen, vindt de première van “Stille Sneon”
plaats in de Martinikerk te Bolsward. Een
kerk als theater. Organist en dirigent Hoite
Pruiksma van Warns heeft zijn tweede
Friestalige passieverhaal geschreven en
gecomponeerd. Na zijn Jehannespassy van
een paar jaar geleden, bewerkte hij nu het lijdensverhaal van Christus als gezien door de ogen
van diens moeder Maria. Daarbij beschouwt
Pruiksma Maria Magdalena als de vrouw van
Christus. Gekoppeld aan de lijdenstijd kreeg
het project de naam “Stille Sneon”.
Stille Sneon is een Friese productie en wordt
geregisseerd door Romke Toering, jarenlang
de vaste regisseur van het Iepenloftspul te
Jorwerd. Aan het theater-muziekstuk doen
dertig amateurzangers en -acteurs en dertien
instrumentalisten mee. Een van de zangeressen
is Aly Wijbenga uit Makkum. De 49-jarige
taxichauffeur is reeds op jonge leeftijd begonnen
met zingen. Haar moeder was lid van het
Gemengd Koor, en Aly luisterde vol bewondering
naar de repetities. Aly heeft later zelf ook bij
verschillende koren gezongen en ze zingt
momenteel bij de Oratorium Vereniging
Bolsward.
Deelname aan Stille Sneon is een nieuwe fase
voor Aly. “Voor mij is dit een nieuwe uitdaging
want er valt nog zoveel te leren. Het is een
grensverleggende ervaring. Iedereen moet naar
Stille Sneon omdat het bijzonder intrigeert,
fascineert en nieuwsgierigheid opwekt!
KIPPENVEL!!!” Stille Sneon is een productie
onder auspiciën van het Iepenloftspul
Jorwert. Het is de eerste van hopelijk een hele
serie winterproducties. In de Martinikerk van
Bolsward is op de speelavonden 1 maart
(première), 2 maart, 3 maart, 4 maart en 5
maart plaats voor maximaal 300 toeschouwers.
Het is dus zaak snel te reserveren om deze
unieke Friestalige “Stille Sneon” bij te wonen.
Kaarten kosten 17 euro en zijn te verkrijgen
via www.stillesneon.nl of op telefoonnummer
0900 - 899 87 66, van maandag tot en met
zaterdag, 17.00 uur - 19.00 uur. Meer informatie:
www.stillesneon.nl
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De onzekerheden Wet Maatschappelijke Ondersteuning

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

* Onzekerheden wegnemen: Het CDA gaat er voor v.l.n.r. Siebren Reitsma, Jan Galema,
Kristiaan Strijker, Hans Haarsma, Rein Boersma, Sjoerd Kooistra en Uilkje Attema-de Groot.
Makkum - In Ons Gebouw hield vorige week
dinsdag het CDA Wûnseradiel, een openbare
themadiscussie over de behandeling wet
maatschappelijke ondersteuning (wmo). De
belangstelling uit de verschillende gelederen was
groot. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
in de kamer aangenomen. Rendert Algera 2e
kamerlid kwam bij het CDA over deze wet
uitleg geven. Tevens waren deze avond aanwezig
Astrid Cramer van de Thuiszorg Zuidwest
Friesland. Job Postma lid kopgroep Zuidwest
Friesland, Helen Oudenhoven voorzitter
Platvorm WVG en Rein Boersma wethouder
van gemeente Wûnseradiel. Als gevolg van
deze nieuwe wet verdwijnen een aantal
publieke voorzieningen. Verpleeghuizen, de
thuiszorg en de gehandicaptenzorg zullen niet
meer uit de AWBZ betaald worden. Het geld
dat hiervoor beschikbaar is gaat per 1 januari
2007 naar de gemeenten. Het doel hiervan is
dat de zorg beter op maat afgestemd wordt.
Dit laatste is iets waaraan velen twijfelen. Nu
was al een persoonsgebonden budget voor
mensen die extra zorg nodig hadden te krijgen
en dat zal zo blijven. Maar welke criteria gaan
de gemeenten gebruiken om vast te stellen
wat iemand kan krijgen en waarom. De heer
Job Postma gaf een goed voorbeeld van hoe
het fout kan gaan. Sommige instantie proberen
al te werken met de nieuwe regelgeving. Een
man had een rolstoel en een scootmobiel. Nu
kunnen gehandicapten leef kilometers krijgen.
Dit betekent dat men een aantal kilometers
toegewezen krijgt waarmee een taxi gebruikt
kan worden. De instantie waarvan deze man
zijn faciliteiten kreeg vond dat de scootmobiel

nu wel ingeleverd kon worden, waarop de
man antwoordde, mijn rolstoel zijn mijn
benen in huis en met mijn scootmobiel doe ik
mij boodschappen in de supermarkt om de
hoek dus dat is min fiets. Zulke voorbeelden
zijn voor de toekomst niet denkbeeldig.
Een ander voorbeeld is dat de thuiszorg zowel
huishoudelijke als sociale hulp geeft. Wanneer
bepaald de gemeente wie huishoudelijke hulp
moeten krijgen en wie een beetje extra. De
hulp zal door de gemeenten ingekocht moeten
worden dus de thuiszorg moet concurrerend
moeten werken. Een schoonmaakbedrijf heeft
andere mensen in dienst dan de thuiszorg dus
hoe gaat zich dit ontwikkelen. Er zijn nog veel
vragen en natuurlijk zal de nieuwe wetgeving
ook goede punten in zich hebben maar er is
nog zoveel onduidelijkheid en er zijn zo weinig
mensen die weten waar het over gaat dat de
onzekerheid de boventoon voert. Op deze
avond van het CDA Wûnseradiel waren
opvallend veel mensen uit de branche waarin
deze wet een grote rol speelt en zij zijn dankzij
allerlei brochures die ze ontvangen, wel
enigszins op de hoogte. De nieuwe raad zal
zich moeten buigen over deze nieuwe wet en
zij moeten binnen het kader van de wet de
regels vast stellen. Geen gemakkelijke taak
omdat men gebonden is aan het budget wat
voor 2005 gebruikt is en nu als uitgangspunt
voor 2007 geldt. En wat als het budget in
oktober uitgegeven is wat dan te doen met de
hulpverlening die tot 31 december 2007 wel
nodig is. Een moeilijke taak voor raadsleden
en uitvoerende ambtenaren.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Zangdienst
Zondagavond 26 Februari a.s.
om 19.30 uur in Ons Gebouw
Markt 17 te Makkum
Spreker: Br S. Brandstra uit Hemelum
Thema: Valse Motieven
m.m.v. duo “ Ruach” uit Workum
Hartelijk welkom
Baptistengemeente Workum/Makkum

Wolle jo ek lere hoet jo

FILTE
moatte?
skilje foar
in gesellliche
doch- en lear
dei en gean
mei jo eigen
filten produkt
nei hûs

0515 - 23 35 00
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Vereniging tot Behoud van Natuur en Landschap
Wûnseradiel
Een doel is bereikt.
Een prachtig weidelandschap is behouden.
Uit een persbericht van de gemeente Wûnseradiel blijkt dat het gemeentebestuur en
de projectontwikkelaar Matser stoppen met de ontwikkeling van het plan Makkum
Noord.
Van meet af aan heeft onze vereniging zich gekant tegen dit plan. Na ruim tien jaar is
dit verzet niet meer nodig.
Onze dank gaat uit naar: Onze leden,
De Makkumer bevolking,
Stichting Ald Makkum,
Gemeenteraadsfracties D66, Groen Links en VVD,
Federatie tot Behoud van Natuur en Landschap Zuidwest Fryslân,
Vereniging tot Behoud van het Ijsselmeer,
Statenfracties van D66, Groen Links en SP,
GL- Kamerlid Marijke Vos,
GL- Europarlementarier Nel van Dijk,
Medewerkers LNV- Noord,
Medewerkers Europese Commissie,
Vara’ s Vroege Vogels,
Friese Milieufederatie,
Bureau Rechtshulp Leeuwarden,
En anderen die ons moreel en materiaal steun hebben gegeven.

Het bestuur.
Makkum, 17 februari 2006
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Nog betere waarborg voor kwalitatieve dienstverlening
NVM-makelaar
NVM sluit aan op landelijke Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Eén van de belangrijke onderdelen van het
kwaliteitslabel NVM is de interne rechtspraak.
Daarmee was de NVM decennia lang voorloper
op andere beroepsorganisaties. De NVM heeft
nu besloten aan te sluiten bij de landelijke
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken in Den Haag. Hiermee wordt
nog een betere waarborg geboden voor de kwalitatieve dienstverlening van de NVM-makelaar.
Het gaat hierbij om geschillen tussen de NVMmakelaar en de particuliere opdrachtgever. De
aansluiting heeft voor een consument belangrijke
voordelen. Niet alleen wordt een onafhankelijke,
maar ook transparante methode voor conflictoplossing geboden. De SGC-commissie doet
tevens uitspraken over schadevergoedingsclaims
van de consument. Een consument hoeft daarvoor
dus niet meer naar de civiele rechter. De
geschillenregeling staat verwoord in de
Algemene Consumentenvoorwaarden NVM,
die samen met de consumentenorganisaties
VEH en Consumentenbond onder auspiciën
van de SER, zijn opgesteld.
Onbeperkt
De geschillencommissie kan onbeperkt uitspraak
doen over notageschillen zoals courtage, taxatiekosten, advertentiekosten etcetera. Daarnaast
kan de commissie ook uitspraak doen over
schadevorderingen van de consument op zijn
makelaar tot een bedrag van € 10.000. Voor
consumenten die gebruik maken van een
makelaar van een andere brancheorganisatie dan
NVM of LMV geldt een beperktere regeling:
€ 10.000 voor notageschillen en schade-

vergoeding tezamen. Een ander pluspunt voor
de consument is dat de NVM garant staat voor
het nakomen van uitspraken van de SGCcommissie door het NVM-lid.
Voorkomen
Vanzelfsprekend gaan de NVM en haar leden
ervan uit dat klachten worden voorkomen.
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan
wordt het geschil nu sneller opgelost. Binnen
de tot nu toe gehanteerde regeling van de
NVM kan er een uitspraak over een courtagenota worden gedaan. Tevens kan de makelaar
door het interne tuchtrechtcollega een boete
worden opgelegd als hij in het ongelijk wordt
gesteld. Echter, de consument moest zoals
gezegd vervolgens met de uitspraak naar de
civiele rechter om een schadevergoeding te
claimen. De NVM gaat ervan uit dat met de
aansluiting op de landelijke Stichting
Geschillencommissie Makelaardij wordt
bewerkstelligd dat het vertrouwen in de
NVM-makelaar en zijn dienstverlening
wordt vergroot mede omdat er met deze
aanpak meer transparantie voor de consument
ontstaat.
Professionele opdrachtgevers
Nadrukkelijk zij gesteld, dat het hier dus gaat
om geschillen tussen de NVM-makelaar en de
particuliere opdrachtgever en voor schadevordering van ten hoogste € 10.000. Mocht
onverhoopt een professionele opdrachtgever
een geschil met de NVM-makelaar hebben
dan kan nog steeds een beroep gedaan worden
op de interne rechtspraak die de NVM kent.

Bezoek Statenfractie en kamerlid Straub leidt tot
nieuwe inzichten voor Makkum
Makkum - Het bezoek dat de leden van
Provinciale Staten Bert Versteeg en Hans
Konst samen met 2de Kamerlid Piet Straub aan
Makkum brachten, heeft de PvdA-campagne
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
in Wûnseradiel nieuwe inzichten opgeleverd
voor de toekomst van Makkum. Nu het
ambitieuze plan Makkum-Noord onhaalbaar
lijkt te worden, zoals in het lokale verkiezingsprogramma is vermeld, lijkt het raadzaam om
naar alternatieven te zoeken voor de toekomstige
ontwikkeling van Makkum.
Na een goed overleg werd door de aanwezigen
geconcludeerd, dat er voor Makkum een nieuwe
ontwikkeling kan worden gevonden, door uit
te gaan van de wensen en ontwikkelingen die

in het dorp zelf leven. Bijvoorbeeld bij bedrijven
en instellingen. Vooral een kwaliteitsverbetering
in de recreatieve sector kan Makkum verder
ontwikkelen als recreatief speerpunt. Daarnaast
kan Makkum inspelen op de ontwikkelingen
in de zorg. Bedrijvigheid en voorzieningen in
het kader van de nieuwe Wet op de
Maatschappelijke Ondersteuning bieden nieuwe
kansen. Ook het in Makkum zo vurig gewenste
multifunctionele centrum zou op die behoefte
in moeten spelen. Als welkom neveneffect zijn
er dan wellicht ook meer subsidiebronnen aan te
boren. Het bezoek van de Statenleden en het 2de
Kamerlid werd met deze toekomstgerichte visie
afgesloten. Ook dat was overigens geheel in de
lijn van het verkiezingsprogramma van de PvdA
Wûnseradiel: nieuw, sociaal en toekomstgericht!

www.makkum.nl

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Ook toe aan
ontspanning..?
Kom langs bij
schoonheidssalon
Rianne
...en laat je huid
weer stralen
Schoonheidssalon Rianne
Krommesloot 21
8754 GD Makkum
tel. 0515-232295
bgg. 06-23862732

TERREIN TE HUUR
voor
OPSLAG of STALLING
Munniksplaat 11
Handelsonderneming

Joustra

Buren 4 Piaam
Info: tel. 0515-232295 (na 18.00 ur)
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Schuurtje/Opberghokje 2 x 5 meter
met houten vloer. Vr.pr. € 200.-, tel. 0517-531768
TE KOOP Kinderledikantje met neer klapbare
zijkanten 140x60 + nieuw matrasje + dekbedje
€ 25.-; Ouderwetse box met lage bodem en telraam
€ 15.-; 2 pers. Trekkerstent met voor portaal groen
€ 50.-; HP Photosmart printer 1 jaar oud met
install cd en boekje € 30.-, tel. 06-21403801
TE KOOP Mooie stoffen Alcantara fauteuil stoel,
kleur blauw 1 1/2 jaar oud € 35.-, (nw.pr. € 350.-);
Eiken uitschuifbare 6 persoons eethoektafel ± 2.00
lang 90 cm br. € 25.-; tel. 06-23218218 Makkum

Gezamenlijke Kunstenaars
organiseren voor 10e keer
kunstroute
Wûnseradiel - Maar liefst 23 kunstenaars uit tien
verschillende dorpen in Wûnseradiel nabij de
Afsluitdijk in Friesland stellen in mei alle zondagmiddagen hun atelier open voor belangstellenden.
Voor iedereen is het dan mogelijk om op een informele manier kennis te maken met schilderijen,
grafiek, beelden, glas, keramiek, foto’s, sieraden,
grafisch design en andere objecten en hun makers.
Het is dit jaar de 10e keer dat de gezamenlijke
kunstenaars zo’n kunstroute organiseren. Als startpunt
voor het atelierbezoek kan de groepsexpositie
in Pingjum bezocht worden. De deelnemende
kunstenaars tonen hier nieuw werk waarvoor ze
zich - ieder op eigen wijze - hebben laten inspireren
door Rembrandt. Op dezelfde locatie vindt op
zondagmorgen 7 mei om 11.00 uur een multimediale opening plaats met performance, muziek,
beeldprojecties, licht, geluid en geur. Elke zondag
zullen afwisselend in verschillende dorpen dichters
en muzikanten hun werk naar voren brengen. We
kunnen hieraan toevoegen de uit Makkum afkomstige
Aart Cornelissen - die vorig jaar ook mee deed - en
Jacqueline van der Wey. Evenals voorgaande jaren
wordt na afloop onder de deelnemers een kunstwerk verloot. Meer informatie is te vinden op
www.kunstwûnseradiel.nl.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM
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hoofdsponsor

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

www.huis-hypotheek.nl

Het is tijd voor de
Rabobank
Notariskantoor

MR. M. WALLIS DE VRIES

Kerkstraat 20, 8754 CS Makkum
Telefoon 0515-231346

GARAGE HORJUS
AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM
EN OMGEVING.
Timmerfabriek ’De Houtmolen Makkum BV’
Houtmolen 3
8754 GJ MAKKUM
Telefoon : 0515 - 232005
Telefax

: 0515 - 231015

E-mail

: info@houtmolen.nl

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

GEARFETTING
Lisette, Femmie, Isar en Bram - fjouwer eks-psychiatryske pasjmten
- wenje yn Huize van Speykstaat. De sosjoterapeute, Toos, moat
har helpe harren plakje yn ‘e “normale” maatskippij wer te finen.
Spitigernôch docht Toos taak te goed har bêst Lisette wol keunstneres
wurde en sit in grut part fan ‘e dei yn in kuolkast. Femmie bliuwt
obsedearre troch selsmoard. Isar is in synikus mei i.n skerpe tonge
en Bram rekket regelmjittich yn in “dip”, om’t syn biologyske tún de
meast nuvere en ûnwerkenbere grienten opsmyt. De bewenners lykje
noch net echt op “normale” minsken. De wet-hâlder dy’t ferantwurdlik
is foar de subsydzje fan Huize van Speykstraat komt dus mar in kear
it spul troch it gat te sjen, it liket der op dat de jildkraan tichtdraaid
wurdt en de bewenners wer werom nei de ynrjochting moatte.
Toos jout dúdlike ynstruksjes hoe’t de bewenners har halde en
drage moatte as de wethâlder komt, mar dizze bemuoisucht falt by
harren ferkeard. Se beslute om sawol Toos as de wethalder dúdlik
te meitsjen dat se harsels poerbêst rêde kinne. Op eigen “gekke”
wize besoargje sy harren gasten ia tige bysûndere jûn. Dêr krije se
ünferwachte help by fan barren nije buoriju; de buorman blykt in
“talintfol” gûchelder te wêzen en de buorfrou besiket op dizze jûn wat
plestyk bakjes oan ‘e man te bringen. Tige betûft bliuwe de eks-gekken
de baas en regeije harren saakjes mei lef en in bytsje bedroch. Al mei
al: ütdaagjend toaniel mei moderne téma’s en in sûn poarsje humor.

* Gewoan te Gek een blijspul van Ton Davids
oerset troch Janny van der Veen
* Regy Loes Kleene

* Personaazjes
LISETTE KUILMAN . . . . . . . . . . . . .Keunstneres
Marjan Heida
BRAM MEIJER . . . . . . . . . . . . .Idealistyske man
Germ Kuperus
FEMMIE TEN HAVE . . . . . . . . . . . . . .Naive frou
Gertrud Tuinier
ISAR SCHUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skizofreen
Minne Zwaagstra
ANS BRUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buorfrou
Atje Roorda
DAAN BRUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buorman
Johannes Terpstra
TOOS SPIT . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sosjoterapeut
Ankie Volkertsma
HENRIJET VAN DER BERGHE . . . . . .Wethâlder
Zus Boonstra
Techniek:
Pieter Hiemstra - Heino Hoekstra - Durk Terpstra.
Grime:
Durkje v/d Gaast - Rianne Stellingwerf
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
De Voorn 8
8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720
gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
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

Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Renault 19 RTN bwjr. 1993 APK
tot febr. ‘07 € 1300.-; tel. 06-46775950
TE KOOP Dames skipak mt. 38 (S) Antraciet/
wit, blauw/grijs € 35.-, tel. 0515-233098
GEVRAAGD Haardroogkap, tel. 06-22755798
GEVRAAGD Theorieboek voor brommer
certificaat, tel. 0515-231102
GEVRAAGD Coupeuse, tel. 06-23218218
AANGEBODEN Hulp voor huishoudelijk
werk, eventueel met kind om op te passen,
tel. 06-24702059
VERLOREN Nissan autosleutels in Tjalkstraat
in Makkum, wie heeft deze gevonden?
tel. 06-48493269
GRAAG zou ik in contact willen treden met
mensen die ervaring hebben met BISH,
tel. 06-50803440
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OPEN HUIS
VERNIEUWDE BAKKERIJ KLUFT
Woensdag 1 maart van 10.00 uur t/m. 20.00 uur
Op deze dag willen wij u uitnodigen om onze vernieuwde,
Echte bakkerij Kluft, te komen bezichtigen.
Rond dit echte open huis dag, zullen er ook diverse acties zijn o.a.:
* Een Kleurplaatwedstrijd voor de kinderen in de groepen (lagere school term) 1 t/m 5.
De kleurplaten zal door de echte bakkerij Kluft naar de desbetreffende scholen worden
gebracht. De kinderen kunnen de kleurplaat inleveren gedurende de open huis dag.
Als er kinderen zijn die nog geen kleurplaat hebben gekregen, dan kunnen ze bij Bakkerij
Kluft nog worden opgehaald tot 28 februari.
Voor elke groep, er zijn in totaal 5 prijzen, is er een prijs te winnen van € 30,00 in de
vorm van een waardebon. Deze prijs - waardebon kan worden ingeleverd bij Speelsgoed.
* Maken en bakken van Sesamstraatjes
* Bij het inleveren van de Kleurplaat kun je ook geschminkt worden??
* Op deze echte open huis dag, zult u ook worden uitgelegd over onze vernieuwde bakkerij.
* Voor iedere volwassene, die op deze echte open huis dag komt, ligt er een kortingsbon
t.w.v. ?? (kom eens langs en .......), klaar Deze kortingsbon kunt u later inleveren bij
Echte Bakkerij Kluft.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

