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Stemuitslagen
Gemeenteraads-
verkiezing
Wûnseradiel
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Vijf kinderen 
winnen prijs 
van dertig euro 
bij Echte 
Bakker Kluft

BOIZCA
ontwikkeling van
mens & organisatie

DOUWE EGBERTS
SENSEO CREMA
KOFFIEPADS
2 zakken 
à 18 pads
elders 3.982.98

aanbieding is geldig van 
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De kiker op...
Brabantse Angela Lambregts 

bedrijfsleidster Cafetaria Restaurant De Halte

Makkum - Angela Lambregts is  26 jaar en
sinds vorig jaar zomer woonachtig in Makkum.
Vanaf begin dit jaar is zij  werkzaam in cafetaria
- restaurant De Halte als bedrijfsleidster.
Voordat ik in Makkum woonde heb ik
gewerkt als horecamanager in La Place; de
restaurants van V&D. Vorig jaar heb ik de tijd
genomen om te wennen aan het wonen en
werken in Makkum. Ik kom oorspronkelijk
uit Brabant, dus dat was best even wennen
met al die mensen die de ‘vreemde’ Friese taal
spreken, zegt Angela.

Cafetaria - restaurant De Halte is totaal
verbouwd en vernieuwd in 2005. Er is nu veel
meer efficiëntie in de werkwijze en mede daar-
door durven wij te zeggen dat onze producten
nu een constante en hoge kwaliteit hebben.
We werken met een computergestuurde bakoven
die deze constante kwaliteit garandeert. De
patat en snacks worden gebakken in vloeibaar
frituurvet; veel gezonder en verantwoorde dan
vast vet! Het streven is kortere wachttijden en
complete bestellingen; we doen onze uiterste
best om de wachttijd te houden op maximaal
15 minuten. Net zoals ‘de oude vertrouwde
Pam’ hebben wij nog steeds eigengemaakte
hamburgers en berehappen. Ook de shoarma
en Griekse gyros maken wij zelf! En in het
zomerseizoen hebben wij eigengemaakt en
vers appelgebak zegt Kim.

Heeft u een feestje? Dan is het ook mogelijk
om bij de Halte heerlijke verse appeltaart te
bestellen! Indien u een paar dagen van tevoren
de bestelling plaatst, zorgen wij dat de taarten
op het afgesproken tijdstip voor u klaar staan.
Vanzelfsprekend zijn ook al onze andere
producten op bestelling leverbaar.  

In het jaar 2006 hebben wij iedere maand een
prijs die wij verloten onder de klanten. Bij uw
eerste bestelling krijgt u van ons een stempel-
kaart mee. Elke bestelling boven de 5 euro is
goed voor 1 stempel. De kaart is vol bij 4
stempels; u kunt dan uw kaart inleveren en
meedoen aan de verloting. Is uw kaart niet in
1 maand vol? Geen probleem, dan kunt u
gewoon doorsparen! U hoeft uw kaart dus niet
weg te gooien, maar u kunt deze gewoon op
een later tijdstip inleveren als die vol is. Dan
doet u mee aan de verloting van die betreffende
maand. Voor de maand januari was dit een
luxe Senseo apparaat, en voor februari een
Tefal Broodbakmachine. Deze maand een
Heineken Beertender. De moeite waard dus
kom zeker stempelen! 

Cafetaria - Restaurant De Halte
Markt 8   8754 ES  MAKKM  

tel. 0515 - 23 23 63 
7 dagen per week geopend vanaf 11 uur
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 17 maart
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Buurtver. “it Fintsje” klaverjasavond voor
leden en niet-leden

Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk 19.45 uur 
klaverjassen

zondag 19 maart
Exmorra - Kerkgebouw 20.00 uur
Concert m.m.v. Chr. Gemengd koor Hallelujah
uit Parrega/Hieslum, en  Dorpssang “Ta Gods
Eare” uit Ferwoude verdere medewerkenden
Cobie Tilstra (piano), Inkje Bakker (sopraan),
Joon Douma (hoorn) en Balt de Vries (orgel)

woensdag 22 maart
Makkum - Ons Gebouw  20.00 uur
Slotavond C.P.B. Makkum

Kapsalon Manon
Dames en Heren

10 weken lang een bloemenzee
in ons nieuwe huis en kapsalon.
Zoveel bloemen, kaarten,
kadootjes, ect. hebben we
gekregen na de verhuizing.

Veel te gek !!!
Nogmaals willen wij iedereen
hiervoor bedanken.

Donovan, Manon,
Nando en Silva

Ja minsken, it is echt wier  

Jehannes 
in é Tsjerkebuorren wurdt sneon 

70 jier!
Hy wol dit net wêze, mar sil it dochs lêze.

De omkesizzers

Wij gaan verhuizen!!!

Daarom is de praktijk 
van dokter B.J.H. Dierick gesloten 

van 20 maart t/m 24 maart.
Waarneming voor praktijk en apotheek: 

Dokter B. Steenhuizen, Klipperstraat 13A.
Vanaf 27 maart is ons nieuwe adres:

Brouwerssteeg 7.

Voor nadere informatie kunt u ook kijken op:
www.dierick.nl

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Na een kortstondige ziekte hebben wij afscheid
moeten nemen van onze zwager en oom

Appie Smink
in de leeftijd van 67 jaar.

Namens de familie P. Elgersma

11 maart 2006

Correspondentieadres: 
G. Smink-Elgersma
Bentheimerstraat 47, 7573 CX  Oldenzaal

deze stoere brandweerman
die met boten ook van alles kan

wordt 40 jaar op 21 maart
dus stuur hem allemaal een verjaardagskaart!

Ledenvergadering
Begrafenisvereniging Makkum e.o.

op donderdag 23 maart om 
20.00 uur in Ons Gebouw

Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag 

vorige vergadering
4. Financieel verslag
5. Verkiezing 
6. Wijziging huishoudelijk 

reglement
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting 

Het bestuur

Kerkdiensten
zondag 19 maart 
“Van Doniakerk” 
9.30 uur mevr. Schievink-van Randen uit Midlum

Piaam 11.00 uur mevr. Schievink-van Randen

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel          

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te  Bolsward
19.00 uur zr. Carla Borgers, Oecumenische Vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
J. Osinga, praktijk “De Tsjasker” 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward. 
tel. 0515-572049

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 16/3 t.e.m. wo. 22/3

Milner Kaas 30+ Licht Belegen, 500 gram.......................3.99
Katenspek, pakje..................................met 5 zegels extra
Slagroomvla, literpak.......................................deze week 1.29
Unox blik 0.8 liter Tomaten- Groente- of Kippensoep...nu 1.49
Top Q Kippen- of Runderbouillon, potje......................nu 0.99

Kassa Koopje
Droste Pastilles
melk, puur of noot chocolade, 100 gram....1.55 nu 0.99 op=op

Dubbelfrisss

nu 2e pak gratis

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

MAANDAG 20 MAART
T/M ZATERDAG 25 MAART

KIPFILET
100 gram €€ 1.59

+ gratis 1 FreshPoint

KIP GRILLWORST
saté of gewoon

100 gram €€ 0.88
+ 1 FreshPoint

WIJNCERVELAAT
100 gram €€ 1.29

+ 1 FreshPoint

DONDERDAG 16 MAART
T/M ZATERDAG 18 MAART

MACARONI
500 gram €€ 3.25

+ 3 FreshPoints gratis

GEH. BALLETJES in SATÉSAUS 
100 gram €€ 1.19
+ gratis FreshPoint

VARKENS SCHNITZELS 
diverse soorten

100 gram €€ 1.05

* Fryslân * Team 11

Wijkagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

Inleveren kopij en
advertenties
Makkum - Het gaat allemaal perfect zal je zeggen,
we zeggen ja dat is ook zo, maar berichten
nieuws/kopij dat u klaar heeft liggen voor de
krant wacht daar niet me om het in het weekend
in te leveren, als het ook eerder kan. Hetzelfde
geldt voor de advertentie opdrachten. Het
liefst ontvangen wij dit materiaal van woens-
dag tot en met vrijdag. Natuurlijk uitgezon-
derd vergaderingen c.q. actualiteiten die net
voor of in het weekend plaatsvinden.
Dan de foto’s het liefst hebben wij dat onze MB
fotograaf de opnamen maakt, maar dit lukt ook
niet altijd. Stuurt u een ons een bericht, ect. per
e-mail toe, wilt u er dan voor zorgen dat u de
tekst en foto niet in hetzelfde bericht verstuurt.
Foto’s altijd in jpeg bestand aanleveren.

Rommelmarkt
Makkum - De commissie Actie Kerkenwerk
voor de jaarlijkse rommelmarkt is al weer druk
bezig met de voorbereidingen, op zaterdag 13
mei wordt deze weer georganiseerd in de
voormalige gereformeerde kerk. Sinds kort
heet dit Kerkelijk Centrum “Het Anker”. 
Evenals voorgaande jaren is het mogelijk om
uw overbodige spullen, groot en klein,
beschikbaar te stellen voor de rommelmarkt.
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed
doel/project, en een deel is bestemd voor
eigen kerkenwerk. Elke laatste weekend van
de maand (zaterdag 25 maart) worden de
spullen bij u opgehaald. 
Even tijdig een telefoontje naar Kor Smit 
tel. 23 27 43- en het is geregeld.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  M A A R T

Baby Pangang
Koe Lu Kai
Saté
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75

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

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.belboei.nl

Witmarsum - Alle partijen die aan de
gemeenteraadsverkiezingen 2006 meegedaan
hebben waren voorafgaand aan de verkiezingen
heel druk met het promoten van hun partij. Er
werd chocolade melk geschonken, snert
geserveerd, men ging langs de deuren en ze
waren allemaal heel druk. Het heeft in ieder
geval als resultaat gehad dat in Wûnseradiel
66,66% van de burgers de gang naar het stem-
bureau gemaakt heeft. Voor de nieuwkomers
in de raad was het een spannende avond. Komen
we er wel in of toch niet. Toen de verkiezings-
uitslag door burgemeester Theunis Piersma
bekend werd gemaakt was er voor de één
vreugde voor de ander teleurstelling. Het
CDA kreeg 1951 stemmen, helaas kreeg de
enige vrouwelijke kandidaat uit Ferwoude,
Uilkje Attema-de Groot 187 stemmen en had
zij 196,90 moeten hebben om met voorkeur
stemmen in de raad te komen. De PvdA kreeg
1658 stemmen; VVD 704; FNP 703; en de
nieuwe partij die ontstaan is uit een samenvoe-
ging van D66, Groen Links en de SP kreeg 891

stemmen. De verschillen met de verkiezingen
van 2002 zijn nu CDA 33,03% toen 32,57%;
PvdA 2002 17,67% 2006 28,07%; VVD 2002
15.36% 2006 11,92%; FNP 2002 8,89% 2006
11,90%; ProWûn partijen samen in 2002
25,51% 2006 15,08%. 

De gevolgen van deze uitslag is dat het CDA
met 5 mensen in de raad komt, de PvdA met
vier,VVD twee personen, FNP twee vrouwen
en Prowûn met twee personen. Nieuwe raads-
leden binnen de raad zijn voor het CDA,
Kristiaan Strijker uit Gaast, Natasja van Hoorn
voor de PvdA, Hielke van der Gaast en Gaby
Broekhuijsen voor de VVD en Liskje Flapper
gaat de FNP versterken. zodat deze partij nu in
de raad door twee vrouwen vertegenwoordigd
wordt. Als de PvdA en het CDA nog een wet-
houder gaan leveren zal Louis Altenburg de
PvdA gelederen komen versterken en kan bij
het CDA, Hans Haarsma toegevoegd worden.
Dit alles zal zo snel mogelijk bekend gemaakt
worden waarschijnlijk donderdag 16 maart al.

Stemuitslagen Gemeenteraadsverkiezing Wûnseradiel

Burgemeester Theunis Piersma bracht op de dag van de gemeenteraadsverkiezing o.m. een
bezoek aan de beide stemlocaties in Makkum. Leerlingen  uit groep 7 en 8  van o.b.s. ‘it iepen
stee’ kregen van de burgemeester op het stembureau in Avondrust tekst en uitleg, hoe het een en
ander toegaat op een stembureau. Ook was burgemeester Piersma aanwezig op het stembureau
in Ons Gebouw,  hier werden leerlingen van de r.k.s. “St. Martinus” voorgelicht. Alle leerlingen
hadden daarvoor al een raadslid of collegelid in de klas op bezoek gehad.

In de week van 19 t/m 25 maart wordt in heel
Nederland weer gecollecteerd voor Simavi.
Ook in Makkum. Het thema van de collecte
2006 is kindersterfte door diarree. Veel kinderen
- elke 15 seconden één - sterven aan diarree,
als gevolg van vervuild water en slechte hygiëne.
Simavi zorgt voor veilig drinkwater, sanitaire
voorzieningen, geeft voorlichting en pakt zo
het probleem bij de wortel aan. Kinderen
moeten gezond kunnen opgroeien. Als zij

voldoende kennis opbouwen over gezond-
heid, kunnen ze later zorgen voor hun eigen
gezin. Daarom krijgen zij binnen de projecten
van Simavi de extra aandacht zie zij verdienen.
Kortom: een belangrijk thema om voor de
collecteren. U kunt meehelpen door te geven
aan de Simavi-collectant of een bijdrage over
te maken op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem.
Hartelijk dank!

Simavi strijdt tegen kindersterfte door diarree
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Zuurkool vers uit ‘t vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25

Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Mooie grote bossen Bospeen
2 bossen voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie goudgele Turbana bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Grote zoete handsinasappels
10 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  
nieuwe oogst aardappels        

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

HHoouuttmmoolleenn 88 MMaakkkkuumm
TTeelleeffoooonn ((00551155)) 223333002200

auna
rt/tt Sres

Beaut

DDiitt iiss aall mmooggeelliijjkk 
vvoooorr sslleecchhttss €€ 2299..9955

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 uu oop wwww.leliehof.nl

Een ggezellig
dagje uuit!!!

Vijf kinderen winnen prijs van dertig euro 
bij Echte Bakker Kluft

Makkum - Het is al weer drie weken geleden
de geheel vernieuwde bakkerij van Echte
Bakker Kulft te bezichtigen was. Zoals wij al
eerder schreven is daar veelvuldig gebruik
van gemaakt. Voor de kinderen in de groepen
één tot en met vijf op de basisscholen was er
een kleurplaatwedstrijd. Voor elke groep was
er één waardebon van dertig euro, die besteed

kan worden bij speELSgoed. Afgelopen vrijdag-
middag kwamen de prijswinnaars naar Echte
Bakker Kluft om hun prijs in ontvangst te
nemen. Op de foto v.l.n.r. Owen Oconnor,
Nynke Cuperus, Martine Jansen, Judith
Hikkaduwage en Jildou Valkema.  Ook op de
foto Ferry Kluft en zoon Eric die de waarde-
bonnen overhandigde.

Makkum - Onlangs zijn de speelsters Dames 3
van de volleybalvereniging Makkum, gesponsord
door Alpha Yacht Charters en De Boer RVS uit
Gaast. De dames kregen een nieuwe outfit, een
spelers/training tenue. Op de foto bovenaan

v.l.n.r. Mieke Tilburgs (sponsor), Froukje
Oostenveld, Boukje van der Werf, Anja van der
Meer, Heleen Bootsma (trainster/coach), Marjan
de Jong en Melle de Boer (sponsor.)Vooraan
Linda Dijkstra, Janet Nota en Geertina Bijlsma.

Volleybal dames Makkum 3 in nieuwe outfit
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Voorstraat 13, Makkum
Tel. 0515 - 233 664
www.kingmawalinga.nl

makelaars onroerende zaken

In het centrum van Makkum staat deze voormalige
pastorie die gebouwd is in de jaren 20 van de vorige
eeuw. Deze woning met garage en een ongeveer 45
meter diepe achtertuin, staat op 1.189 m2 eigen
grond. De woning heeft een inhoud van circa 800 m3.

Vraag de brochure aan
met o.a. de kijkdagen,
inschrijfvoorwaarden 
en dergelijke.

D o m i n e e  L .  T o u w e n l a a n  9   t e  M a k k u m

Minimum 
inschrijfprijs 
€ 385.000,- k.k.

Verkoop bij inschrijving 
in het centrum

van Makkum

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. 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 advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

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

Wist u dat...
* De jaarvergadering van Plaatselijk Belang  Makkum 

donderdag 30 maart a.s. is om 20.00 uur in hotel 
De Prins en de bijeenkomst wordt opgevrolijkt 
door Selskip “Krekt wat Oars”

* Ook vandaag niet alle nieuws geplaatst kan 
worden wegens ruimtegebrek.

Concert in Exmorra
Exmorra - Op zondag 19 maart a.s. om 20.00 uur
geven het Chr. Gemengd koor Halleluja uit
Parrega/Hieslum o.l.v. Balt de Vries en Doarpssang
Ta Gods Eare uit Ferwoude e.o. o.l.v. Cobie
Hofman een concert in de Kerk van Exmorra.
Tevens werken mee: Cobie Tilstra (piano), Inkje
Bakker (sopraan), Joon Douma (hoorn) en Balt de
Vries (orgel). Er is een zeer gevarieerd programma
samengesteld. De beide koren gaan afzonderlijk
optreden, maar ook vier gezamenlijke nummers
staan op het programma, de toegang is gratis.

V.c. Sneek clinic
Sneek - Op 17 maart aanstaande houdt volleybalclub
Sneek een clinic. In de komende jaren blijft v.c. Sneek
de nadruk leggen op het opleiden van talent.
Daarom hopen wij dat zoveel mogelijk talentvolle
spelers en speelsters uit de regio in de leeftijd van 12
tot en met 17 jaar hun kunsten komen laten zien op
deze dag. De clinic zal plaatvinden van 16.00 tot
18.00 uur, in de WZS-hal (Alexanderstraat 3 te
Sneek). Er wordt aan deze clinic medewerking
verleend door diverse topspelers en speelsters uit de
vereniging. Leren van toppers uit eerste en eredivisie?
Het kan bij v.c. Sneek! Geïnteresseerden gaan naar
de site www.vcsneek.nl om zich aan te melden.

Oecumenische 
thema-avond
Makkum - De 4e en laatste oecumenische thema-
avond van dit winterseizoen was gepland op 8 maart.
Omdat op deze dag in de protestantse kerken een
dienst wordt gehouden i.v.m. de “biddag voor gewas
en arbeid” is er gekozen voor een nieuwe datum. Deze
nieuwe datum is: donderdagavond 23 maart a.s. om
20 uur in de Doopsgezinde Vermaning. Spreker op
deze avond zal zijn ds. L.W. Nijendijk uit Harlingen.
Hij zal het hebben over het (voor de meeste mensen)
moeilijke, laatste bijbelboek, n.l. de Openbaring van
Johannes. Ds. Nijendijk zal dit vergezeld doen gaan
van een serie dia’s. Is uw belangstelling gewekt? Dan
zien we u graag op 23 maart a.s. in de Vermaning!
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

SUPER OOPRUIMING!!!
Vanaf woensdag 15 maart geven wij op
alle dames, heren, babykleding, lingerie 

en dekbedovertrekken met een rode label

70% kkorting!!!
P.S. Opruimingsartikelen mogen niet geruild worden, 
voor Gaastra jassen geldt 20% korting.

Denkt u graag aan het milieu?

Denkt u graag aan de inhoud 
van uw portemonnee?

Gooit u uw lege inktcartridge voor de printer 
nog steeds in de vuilnisbak?

Wist u dat u voor deze lege inktcartridge’s in de
Boekhandel klinkende munt ontvangt? 

Afhankelijk van het type € 0,50 tot € 1,00  

Doen, goed voor het milieu en uw portemonnee.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Burgerlijke stand  
februari 2006

GEBOREN
Maaike, dv Rintje Elgersma 
& Akkelina B. Buwalda te Wons; 

Melaney, dv Richard Sirisantana 
& Clementina I. Visser te Parrega.

OVERLEDEN
Wilhelmina A. Krijnsen te Makkum, 67 jaar, 
ev Jan G. van der Werf; 

Arend K. Poepjes te Makkum, 57 jaar; 

Ruurd C. van Bergen te Makkum, 64 jaar, 
ev IJ. Feenstra; 

Wobbigje de Vos te Makkum, 90 jaar, 
wv W. Amels; 

Westra te Arum, 75 jaar, 
wv F. de Vries; 

Jan S. Vijfschaft te Makkum, 72 jaar, 
wv M. Mulder.

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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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 8754 EK MAKKUM Tel.: 0515-232302 e-mail: info@berttamboer.nl www.berttamboer.nl

V
B
T

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
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

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Binnenkort begint het nieuwe
tuinseizoen weer.

Wat is er lekkerder dan groenten en 
aardappelen van eigen stukje moestuin. 

Er zijn nog enkele percelen van 100 m2 moestuin
over op het tuinencomplex aan de rondweg.
Heeft u belangstelling kom dan eens kijken op
tuinencomplex. Heeft u of vragen schroom niet 
neem contact op met een van de bestuursleden
of kom even langs bij één van ons.

Jentje van der Stap de jister 6
Jan Meilink de wijting 11
Willem van de Veer achterdijkje 3
Deli Oostenveld bleekstraat 7

Leugenbollepop
‘Warming-up’

Makkum - Zaterdag 4 maart was er een zeer
geslaagde Leugenbollepop Warming-up in
café de Zwaan te Makkum. Een propvolle
Zwaan genoten van No Panic, aangevuld met
Michiel Scheepvaart als “Gjin Arregewaasje”.
Deze band zal als Superband optreden op het
echte Leugenbollepop eind augustus dit jaar.
Enkele ervaren deelnemers en enkele debutanten
gaven een klein voorproefje tijdens de warming
up. Dit feest was tevens de start van de opgave
voor het ‘grote’ Leugenbollepop.

De opgave formulieren liggen klaar om ingevuld
te worden in de supermarkten, tuincentrum
Maggenheim en café de Zwaan. Wil jij mis-
schien wel naar aanleiding van zaterdag 4 maart
ook meedoen met Leugenbollepop? Geef je
dan op voor 18 maart. Opgeven kan ook via
de website www.leugenbollepop.nl. Hier staat
het laatste nieuws op en staan foto’s van voor-
gaande jaren. Daarnaast is de frappante
geschiedenis van dit unieke gebeuren breed
uitgemeten. Voor 18 maart is er tijd tot nadenken,
daarna is er tijd voor oefenen met de
Superband, dit alleen als je meedoet natuurlijk!
Wie weet tot ziens in de oefenruimte!

Stichting Leugenbollepop Makkum
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Kom langs
voor de nieuwe voorjaars

Haarmodelijn
“Emotion”

Vraag naar

de nieuwste trends

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Zaterdag 8.30 - 12.30 
Woensdag-, en vrijdag-avond 19.00 - 21.00

Donderdag-middag en Zaterdag-ochtend knippen zonder afspraak

Kerkplein 11  |  8748 BP Witmarsum  |  T. 0517-531947  |  F. 0517-532139

Donderdag-middag en 

zaterdag-ochtend

Knippen 

zonder afspraak

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

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra

Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

BOIZCA
ontwikkeling vanmens&organisatie

Organisatieadvies

Organisatieopstellingen

Coaching

Loopbaanbegeleiding

Outplacement

Persoonlijke ontwikkeling

(team)Training

P&O (HRM)

SylviaPostma
Meerswal 11   8759 LR   Exmorra
0515 - 232705 // 06 - 24131305
sylvia@boizca.nl // www.boizca.nl

Bewustwording, Onbewust niveau, Inzicht, Zingeving,
Communicatieproces —> Aan tebevelen

De kiker op...
BOIZCA

ontwikkeling van mens & organisatie

Exmorra - Je begint met werken in de gezond-
heidszorg als kinderverpleegkundige en dan zie
je allerlei zaken om je heen en gaat hierover
nadenken. Dit overkwam Sylvia Postma. Ze
werkte 20 jaar in de gezondheidszorg en
tegenwoordig is ze senior PO(personeel en
organisatie) medewerkster bij een bedrijf in
de profit sector. Naast haar baan als PO adviseur
heeft ze een eigen bedrijf met de naam BOIZCA
(bewustwording,onbewust niveau, inzicht,
zingeving, communicatieproces - aan te bevelen).

Een hele lange zin en wat betekent dit nu
concreet. BOIZCA is een adviesbureau die
werknemers en werkgevers wil helpen de
ontwikkeling van mens/medewerker centraal
te zetten. Het leven wordt steeds harder en
veel mensen hebben daar zowel privé als in de
werksfeer grote moeite mee. Het is niet voor
niets dat tegenwoordig steeds meer mensen
met een burn-out gedurende lange tijd uit het
arbeidsproces gaan. Dit kan een gevolg zijn
van het voortdurend in je werk of privé op de
tenen moeten lopen. De mensen komen niet
meer tot rust en weten hun grenzen niet meer
te bepalen. Binnen een bedrijf kan een harde
cultuur ontstaan waardoor mensen niet meer
samen kunnen werken en de relatie verstoord
wordt. Als een werknemer dan het advies van
Sylvia vraagt zal zij met de mensen gaan praten
en proberen te ontdekken, door de mensen
beter naar zichzelf laten luisteren en zich
bewust te maken van hun eigen ik, een betere
werksfeer te gaan creëren. En het is absoluut

niet altijd zo dat de werknemers onderling de
werksfeer verzieken, het kan heel goed zijn
dat een werkgever steeds meer van de mensen
vraagt en daarmee de werknemer bewust of
onbewust te veel belast. Sylvia zal, als dit uit de
gesprekken blijkt, dan ook niet schromen om
ook de directie te wijzen op hun tekortkomingen.
Door een goede werksfeer en de mensen in
hun waarde te laten bij hun werkzaamheden
kan een bedrijf veel beter functioneren. Nu
kunnen ook particulieren die volledig in de
knoei zitten, en het boven het hoofd groeit, bij
haar terecht. Zij kan de man of vrouw door
middel van het bewust maken van onbewuste
processen leren om effectiever en succesvoller
te worden. Ze laat je als het ware even goed
naar jezelf kijken en dan blijkt dat de zwakke
plek soms heel snel gevonden is en daarna
kan er gewerkt worden aan het proces waaruit
je sterker tevoorschijn moet komen. Ieder
mens heeft capaciteiten en die moeten soms
even opgezocht worden en dat je daarbij een
steuntje nodig hebt is geen schande. Het advies-
bureau van Sylvia Postma wil u helpen bij
Persoonlijke ontwikkeling, Coaching, Loopbaan
begeleiding, Outplacement, Organisatie advies,
Organisatie opstellingen, Training, Team ont-
wikkeling en HRM.

Adviesbureau BOIZCA
Sylvia Postma
Meerswal 11 

8759 LR Exmorra.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag

op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 21 maart 2006 van 13.30 – 15.15 uur

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.

De volgende open middag is dinsdag 7 november 2006. 

Met vriendelijke groet,

OBS CBS KBS
‘It Iepen Stee’ ‘De Ark’ ‘St. Martinus’
dhr. Hans Boonstra mw. Letty Loerts-Bakkes dhr. Jan Altenburg

RK DALTONSCHOOL OPENBARE CHRISTELIJKE
VOOR BASISSCHOOL BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS

“St. Martinus” "It Iepen Stee" "De Ark"
Toegankelijk Schoolgemeenschap
voor Als collectief voor
iedereen ouders, kinderen en leraren

Ds. L. Touwenlaan 3 Lieuwkemastraat 67 Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 6 8754 BL Makkum Postbus 86
8754 ZN Makkum 0515-232070 8754 ZP Makkum
0515-232424 0515-231561

Dhr. J. Altenburg dir. Dhr. H. Boonstra dir. Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
dalton@martinusmakkum.nl info@obsiepenstee.nl post@arkmakkum.nl
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KAATSVERENIGING MAKKUM
UITNODIGING

Maart 2006, Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 24 MAART 2006
in Café-Rest. “ De Zwaan “ te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:
1.  Opening.
2.  Notulen van de Najaarsvergadering.
3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
4.  Jaarverslag 2005.
5.  Financieel verslag 2005.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
7.  Begroting 2006.
8.  Contributievoorstel.
9.  Wedstrijdcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
10. Bestuursverkiezing: Lolkje Abma (herkiesbaar), Jacob v.d. Weerdt (herkiesbaar),

Wytze Koopmans (herkiesbaar). Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur 
voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. 

11. Vaststellen wedstrijdprogramma 2006 en bekendmaking parturen.
12. “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
13. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
14. Keurmeesters NK’s.
15. Voorstel vanuit het bestuur: Nieuwbouw kantine.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.    

CONCEPT WEDSTRIJDPROGRAMMA 2006
Dinsdag 25 april Aanvang selectietraining Pupillen + Schooljeugd op uitn. 18.45 uur
Donderdag 27 april Aanvang selectietraining Jongens + Meisjes op uitnodiging. 19.00 uur 
Maandag 1 mei Aanvang competitie beginners / pupillen / schooljeugd. 18.45 uur
Dinsdag 2 mei Aanvang clubtraining jeugd. 18.45 uur
Woensdag 3 mei Aanvang competitie Heren 14 jaar en ouder. 19.00 uur
Woensdag 3 mei Aanvang competitie Dames 14 jaar en ouder en 35 +. 19.00 uur
Zondag 7 mei Oeds van Dijk Ledenpartij, alle categorieën. 11.00 uur
Zondag 21 mei Albert Rinia Partij, Schoolj. del. A + del. B + verl.r. KNKB. 10.00 uur
Zaterdag 10 juni Café - Rest. “De Zwaan” Partij, Straatkaatsen Heren, Dames. 10.00 uur
Zondag 11 juni Atelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen. 11.00 uur
Zaterdag 17 juni R.T. Projectafbouw Bedrijfskaatsen. 11.00 uur
Zondag 18 juni Fa. Gebr. Miedema Partij, Heren 35+ en 50+ del + verl.r. KNKB. 11.00 uur
Zaterdag 24 juni Schilders- en Klussenbedr. Smink Partij, Federatie

Vrije Formatie Heren  A + B met verl.r.   10.00 uur
Zondag 25 juni Makelaardij Kingma & Walinga  Ouder-Kind Partij. 11.00 uur
Zaterdag 1 juli Federatiepartij: Welpen, Pupillen en Schooljeugd d.e.l. 10.00 uur
Zondag 2 juli Familiekaatspartij. 11.00 uur
Zondag 9 juli Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij, alle categorieën. 11.00 uur
Zaterdag 15 juli Rabo-Bank Partij, Heren Hoofdkl. Uitn. KNKB. 12.00 uur
Zondag 16 juli Groothandel Bergsma “ De zilveren Zwaan “ Partij, 10.00 uur

Jongens afd., del. + verl. afd. KNKB. 
Maandag 17 juli Douwe Blanksma Partij, Heren 1e Kl. del. KNKB. 11.00 uur
Dinsdag 18 juli Merkeledenpartij in 10 klassen. 09.00 uur
Vrijdag 18 aug. Visser Sport & Mode Nachtkaatspartij op het Plein. 19.00 uur
Zondag 27 aug. Koninklijke Tichelaar Partij, Heren 1e Kl. vf. KNKB. 10.00 uur
Zaterdag 2 sept. Gros Hypoth. & Ass. Partij, Dames Hfd.Kl. vf.  KNKB.  11.00 uur
Zondag 10 sept. Café - Bar “ De Belboei “ Ledenpartij, alle categorieën. 11.00 uur

KV Makkum: Secretariaat, Strânwei 17, 8754 HA Makkum. Tel. 0515-231377  //  E-mail: alpha@ayc.nl
Bezoek ook eens de website van de Kaatsvereniging Makkum: www.kvmakkum.nl

1. Siebren Reitsma, Piaam
2. Rein Boersma, Schettens
3. Sjoerd Kooistra, Witmarsum
4. Kristiaan Strijker, Gaast
5. Jan Galama, Burgwerd
6. Hans Haarsma, Burgwerd
7. Uilkje Attema de Groot, Ferwoude

Niet op de foto:
8. Reinder Luimstra, Lollum
9. Paulus Andela, Burgwerd

10. Jantina Politiek Yntema, Wons
11. Lambert Lemmens, Makkum
12. Johan Kingma, Arum
13. Peet Sterkenburg, Ferwoude
14. Berend Jan Knol, Parrega
15. Frans de Haan, Schraard
16. Symon Elzinga, Witmarsum

It bestjoer en de fraksje fan CDA Wûnseradiel wolle hjirby de 1951 kiezers tige tank sizze dat jimme
jimme stim útbrocht hawwe op it CDA, sadat de 5 sitten behâlden binne en we manmachtich jimme
de kommende 4 jier fertsjintwurdigje sille foar in libbende mienskip. As der wat is, skilje ús of pak ús by
de jas, want we realisearje ús dat we der foar de gemeente binne.

Tige, ttige ttank een ooant hhearrens oof ooant ssjen
Wûnseradiel

* 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.

www.vankalsbeek-gaast .n l

sier - industrie - constructie
GAAST, ttelefoon: 00515-5541253

Damuitslagen O.K.K.
7 februari
O. van Kalsbeek - I. Werkhoven    1-1
R. Melchers      - E. Mollinga     0-2
Sj. Mensonides  - G. Zijlstra     0-2
Joh. Tjeerdema   - Joh. Rinia    0-2
G. Mensonides  - H. van As   1-1

14 februari
J. v.d. Meer       - H. Koops       1-1
A.J. van Schaick   - G. Zijlstra    0-2
C.E. Kooistra      - S. Tilstra      0-2
H. Visser          - E. Mollinga     1-1
Joh. Tjeerdema     - O. van Kalsbeek 0-2
Joh. Rinia         - R. Melchers    2-0
S. Bouma           - I. Werkhoven    1-1

21 februari
G. Zijlstra        - R. Melchers     2-0
A. Wiersma         - H. Koops        1-1
Joh. Tjeerdema     - I. Werkhoven   2-0
C.E. Kooistra      - E. Mollinga    2-0
S. Tilstra         - Joh. Rinia     2-0
H. van As          - G. Mensonides  1-1

Geslaagde 
turnwedstrijd in Heeg

* Remke Bijma Foto: DES

Heeg/Makkum - Zaterdag 4 maart streden
twee jongens van de gymnastiekvereniging
D.E.S. uit Makkum voor een medaille en een
deelnameplaats voor de Friese kampioen-
schappen in Heeg. De debutant Rik Blanksma
haalde mooie cijfers en kwam daarmee op een
zesde plaats. Remke Bijma was in vorm en
haalde een tweede prijs. Hij mag zijn prestatie
nog eens herhalen op 18 maart in Lemmer bij
de Friese kampioenschappen. Kortom het was
een geslaagde dag voor D.E.S. Makkum.
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Kwaliteit occasions,de beste garantie !!
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998 € 4.250,-
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh 1999  € 5.400,-
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd 2002  € 11.900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrai l2002 € 11.200,-
Ford Ka 1.3i,3drs,zwart,stuurbekr,airbag,radio,15dkm 2004  € 6.900,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm 2002 € 10.900,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,lm velgen,st.bekr,46dkm 2001  € 6.900,-
Opel Corsa 1.2-16v’Strada’,blauwmet,st.bekr, 93dkm 2000  € 6.250,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.400,-
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm 2003  € 16.400,-
Peugeot 307XS 1.6i,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen 2002  € 12.900,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst 2002  € 12.900,-
Peugeot 307 Hdi ,5drs,grijsmet,a/c-ecc,cpv+afst.    2002 € 12.800,-
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   2002 € 14.400,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen  2002  € 13.650,-
Suzuki Wagon R+,5drs,groenmet,dakrail,keurige auto. 1998  € 3.900,-
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm 2001 € 12.900,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco   2001  € 13.250,-

Let op! Ook ij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl -  tel 0515-231318 

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

Ren Scenic Automaat
1.6-16v,Rxe,airco
cpv+afst.bed,el.rmn
blauwmet,mistl.voor
114 dkm  bj 2001

€€ 13.250,-

Peugeot 307 1.6-16v
Xsi,zwart,a/c-ecc
Lm.velgen,radio-cd
Mistl.voor, 5drs
114 dkm  bj 2002

€€ 12.900,-

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bedankt u voor 
het vertrouwen!! 

Wy hawwe der sin oan

Hielke van der Gaast 
Gaby Broekhuijsen

Wûnseradiel

71ste boekenweek 15-25 maart 2006
Met als thema: “Boem-Paukeslag” schrijvers en hun muziek.

Het boekenweekgeschenk 2006 “De grote wereld” van
Arthur Japin, krijgt u gratis van uw Boekhandel bij aankoop
van tenminste € 11.50 aan Nederlandstalige boeken.
(zolang de voorraad strekt)

Het boekenweekessay 2006 “Erfstukken” over een muzikale familie,
erfelijkheid en de mythe van het wonderkind van Paul Witteman is te
verkrijgen voor slechts € 2.50 bij uw Boekhandel. (zolang de voorraad strekt)

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Een aantal tips uit de Boekhandel: 
Op nr. 1 van de boeken top 10 deze week: 
Delta Deceptie, het nieuwste boek van Dan Brown, 
auteur van Da Vinci Code.
Op nr. 2: Verloren, het nieuwste boek van Nicci French 
en natuurlijk op nr. 3: het nieuwste boek
van Heleen van Royen, De Ontsnapping.

Graag tot ziens in uw Boekhandel te Makkum.

Voetbalprogramma
VV Makkum zaterdag 18 maart    

Senioren
Makkum 3 - Hielpen 2 12.45 uur

Junioren
Makkum A1    - Udiros A1  14.30 uur
Makkum B1   - CVVO B1 11.00 uur
Makkum C1    - Rood Geel C2 9.30 uur
Makkum MC1  - Balk MC2 12.00 uur
Tzummarum D1 - Makkum D1 10.00 uur
Stormv.’64 D1 - Makkum D2 11.00 uur
Makkum E1   - Akkrum E1 10.00 uur
Balk E2       - Makkum E2 9.00 uur
Makkum E3 - Heerenv. B. E6 9.00 uur
AVC F1   - Makkum F1 10.30 uur
FVC F2     - Makkum F2  9.00 uur
Makkum F3 - JV Bolsward F4 9.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 17 maart 
20.15 uur M Makkum 5   - Delphion/DBS 8
20.15 uur J Makkum 7   - Delphion/DBS 9
21.25 uur D Opslach 1  - ANO 1
20.15 uur H Makkum 2   - ATC 1
21.25 uur H Makkum 1   - Top en Twel 1
zaterdag 18 maart
17.00 uur D Makkum 1   - Kwiek 1
17.00 uur D Makkum 2   - VLO 1

Sporthal KNVB-competitie
dinsdag 21 maart             
20.00 uur H Ny Engwier 2 - LSC 1890 2
21.00 uur D Ny Engwier 1 - Oeverzw. 1

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Bar Café Restaurant

Begraffenisferiening

”DE LESTE EARE”
te Skuzum-Piaam

JIERGEARKOMSTE

op 30 maart 2006

de jûns 20.00 oere

yn doarphûs ”De Treffer” te Skuzum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport

Makkum – Zaterdagmiddag stond voor Makkum
de thuiswedstrijd tegen koploper Berlikum op het
programma. Bij het krieken van de dag was het bij
het gros van de spelers en supporters nog niet
bekend dat deze middag toch tegen het leder moest
worden geschopt. De ijzige kou hield in ieder geval
de jongste jeugd van de groene grasmat. Maar de
matadoren van het tweede en het vlaggenschip van
Makkum moesten deze middag de licht bevroren
wei in. Met de benen dik ingesmeerd met de meest
hete massageolie zou Berlikum worden bestreden.
Om de snijdende wind toch nog een beetje de
baas te blijven had de technische staf voor de
wisselspelers de dug-out laten verplaatsen naar de
andere zijde van het veld. Alles werd in het werk
gesteld om, ondanks het zeer voetbal onvriende-
lijke weer, te stunten tegen titel favoriet Berlikum. 

Op 1 oktober van het vorige kalenderjaar haalde
Makkum nog de voorpagina van de Leeuwarder
Courant en zelfs TV Fryslân voor het snelste
doelpunt van de competitie. Het was echter niet
Makkum dat dit doelpunt wist te maken, maar
Willem Dikland. Deze speler wist ook deze
middag doel te treffen, maar had daar nu meer tijd
voor nodig dan de eerdere 6 seconden. Vanmiddag
betrad Makkum in een 4-3-3 formatie het veld, met
in het achterhoofd de verdiende overwinning tegen
IJVC. Makkum begon meteen fel vanaf de aftrap
en hield daar in de eerste minuut van de wedstrijd
een corner aan over. Ondanks dat deze niet werd
verzilverd was het duidelijk dat Makkum vandaag
voor de volle winst ging.  Berlikum had echter de
koude wind in de rug en voetbalde daardoor
makkelijker van de goal af. Zo moest keeper
Simon Adema al in de 9e minuut van de wedstrijd
redding brengen op een mooi afstandsschot van
Rein Schiphof. Na een half uur spelen was het
bijna Jouke de Jong die Makkum met een bekeken
balletje op een voorsprong wist te zetten, maar zijn
inzet waaide over het doel. Tien minuten later was
het Hendrik Fennema die de bal op 25 meter van de
goal wist te  controleren en vanuit stand de bal de
kruising in wist te jagen. Makkum wist met veel
kunst en vliegwerk,  gecombineerd met strijdlust
deze geringe achterstand tot de rust vast te houden. 

Onder aanvoering van Reimo Tjeerdema (man of
the match) werd nadrukkelijk naar de gelijkmaker

gezocht. Met veel overgave gooide de Makkumers
zich in de strijd. Al na 5 minuten spelen kwam daar
de verdiende beloning. Na knap de achterlijn te
hebben gehaald gaf Bouke de Vries een afgemeten
voorzet op aanvoerder Reimo Tjeerdema die de
gelijkmaker binnen wist de schuiven. De Gros
boys begonnen, net als de supporters, te geloven in
een stunt op deze koude middag. Deze hoop was
echter van korte duur, want vijf minuten later lag
de 1-2 al achter Simon Adema. Na een vrij trap
vanaf de linkerkant kon na goed terugleggen van
Chris van der Lei, de bal worden binnengeknikt
door Rene Jacob Tuinenga. Makkum liet de kop
echter niet hangen en na een kwartier spelen was
het Bouke Jetze Smink die dichtbij de gelijkmaker
was, maar zijn schot werd gepareerd door de keeper.
Alle illusies op een stunt werden door Robert de
Zeeuw teniet gedaan. De Zeeuw faalde oog in oog
met Simon Adema niet en schoof de 1-3 binnen. 10
minuten later werd uit een corner de 1-4 binnen
gekopt door Willem Dikland. De volgende 5 minuten
stonden geheel in het teken van de man in het zwart
en penalty’s. Eerst legde de leidsman om geheel
onduidelijke redenen de bal op de stip, waarna
Alex Zijlstra de 1-5 op het scorebord bracht.
Vrijwel direct er na werd als goedmakertje ook
Reimo Tjeerdema in de gelegenheid gesteld om
vanaf 11 meter aan te leggen. Dit buitenkansje
werd door de Makkumer aanvoerder met dank aan-
vaard, waardoor de stand werd teruggebracht naar
2-5. Net voor tijd bracht Rene Jacob Tuinenga met
zijn tweede treffer de eindstand van 2-6 op het
scorebord. Ondanks deze enigszins geflatteerde
score heeft Makkum lang stand weten te houden
tegen de kampioen in spé, Berlikum. 

Volgende week hoeft Makkum niet te voetballen.
Wellicht is het een idee voor de heren van de
KNVB om eens te overwegen of het  programma
in de nabije toekomst kan worden aangepast.
Voetballen bij een gevoelstemperatuur van -15
graden is voor zowel de spelers als de toeschouwers
geen pretje en het spelletje is toch uitgevonden om
deze partijen een leuke zaterdagmiddag de bezorgen.
Dus voortaan een langere winterstop, waardoor
voetballen bij aangename temperaturen mogelijk
wordt. De eerstvolgende wedstrijd is, ijs en weder-
dienende, de uitwedstrijd  tegen Creil op 25 maart
aanstaande. 

voetbal – Makkum letterlijk en figuurlijk ondergesneeuwd 

Tige tank, stimmers!

Wy wolle alle minsken betankje dy’t by de gemeenteriedsferkiezings har stim útbrocht
hawwe op de FNP. Prachtich, troch jimme hawwe wy der in sit by krigen. De kommende
fjouwer jier sille Lucy en Liskje har yn ‘e rie sterk meitsje foar de punten fan it ferkiezings-
program. Jimme kinne in berop op ús dwaan en wy sille ús foar jimme ynsette.
Ut namme fan bestjoer en fraksje fan de FNP,

Lucy Postmus, tel. 0517-532044, lucypostmus@wanadoo.nl
Liskje Flapper, tel. 0515-575167, liskjeflapper@hetnet.nl
www.fnp.wunseradiel.nl
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GGEEVVRRAAAARRDD  
Nette jjongeman ((ongeveer 115 ttot 117 jjaar) 

voor wwerk vvoor dde zzaterdagen.

PP rroo ff ii ee ll ::   
Bij vvoorkeur mmet eeen ((bouw) ttechnische aachtergrond.

WWeerrkkzzaaaammhheeddeenn::   
Zowel vvoor vverkooptechnische aals uuitvoerende

werkzaamheden ((onder pproffesionele bbegeleiding).

Indien uu iinteresse hheeft iin bbovenstaande vvacature 
kunt uu ttelefonisch ccontact mmet oons oopnemen.

PVDA Wûnseradiel

De PvdA Wûnseradiel bedankt alle kiezers die op ons
gestemd hebben. Het resultaat van de verkiezingen
geeft aan dat de inwoners van Wûnseradiel groot ver-
trouwen hebben in de koers die we voor de komende
4 jaar hebben uitgezet. De PvdA heeft 1658 stemmen
gekregen, een stijging van 10,4% naar 28,07%  van
het totaal!
Onze nieuwe fractie van 4 raadsleden gaat vol
goede moed aan de slag!

Nogmaals geweldig bedankt!

Jan Lutgendorff,
fractievoorzitter

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of 

tel. 0515-231687

TE KOOP Spartamet € 100.-, tel. 0515-542126 

TE KOOP Donker eiken wandmeubel + boekenkast
pr.n.o.t.k., tel. 0515-232595

TE KOOP 1 Aluminium Cupskist € 200.-, 
tel. 0517-641675 

TE KOOP Wegens overcompleet 4 rotanstoelen
z.g.a.n. iets moois, tel. 0517-531824 

TE KOOP Volvo 440 personenauto, kleur groen,
bjr.’92/APK gebr. 2007 pr.n.o.t.k., J. Swieringa,
tel. 0515-231359 

TE KOOP Houten speeltoestel met 2 schommels en
een klimtouw eraan. Vr.pr. € 45.-, tel. 0515-233646

TE KOOP Box €10.-, Bambino stenen ca. 10 kg.
€ 7.5-, tel. 06-21403801

TE KOOP 4 Eetkamerstoelen licht eiken € 50.-,
tel. 0515-541526

Zoekertje
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Vanaf zaterdag 25 maart

zijn wij weer 7 dagen 

in de week geopend

dus ook op zon- en feestdagen

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte MakkumKerkstraat 35, 8754 CR Makkum

Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...

Een goede nachtrust is gezond

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of 

tel. 0515-231687

TE KOOP 8 Hoekige salontafel bl. eiken € 50.-,
tel. 0517-61675 

GEVRAAGD Wie heeft een traphekje voor mij,
voor een klein prijsje? tel. 0515-232980 

WIE heeft zaterdag 4 maart jl. mijn zwarte fleece
jas meegenomen? tel. 06-27305019 

DEURMAT Blijkbaar heeft iemand zulke vies
schoeisel gehad, dat hij/zij mijn rubbermat heeft
gebruikt om af te vegen, wilt u de rubbermat wel
weer terug bezorgen bij Ald Mar 18 in Zurich 

GEZOCHT Weduwe om fietsen te leren. Leeftijd
niet belangrijk, tel. 0566-622779 of 06-40183933

GEZOCHT Jonge dame zoekt schoonmaakwerk,
tel. 06-40046451 

GEZOCHT Vakantiewerkers/scholier m/v voor
allerhande werk rond haven en schoonmaken zeil-
jachten in Makkum v.a. 16 jr. vrijdags en vakanties,
tel. 0515-559222, affiniteit met de watersport.

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp, 
tel. 06-16942433

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas,
tel. 06-15214632


