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200 gram
naar keuze
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Makkum - Vrijdag 31 maart a.s. treedt it
Makkumer Selskip Krekt wat Oars op in
Hotel De Prins. Krekt wat Oars bestaat uit:
Henk de Hoop, Cees Kooistra, Sietse de
Vries, Oane Oostenveld, Mets Spruyt, Mattie
Terpstra, Marjanne v.d.Wal, Karin Wijma en
Corry Koornstra. Zij brengen “in sjongprogramma mei in bytsje kabaret der trochhinne”
en de titel van het nieuwe programma is:
Hoesa ........ Oars ??

Een dag ervoor, donderdag 30 maart, is er een
optreden voor de leden van Plaatselijk Belang
(jaarvergadering) en op vrijdag is er dan
gelegenheid voor iedereen om de voorstelling
te zien. In de pauze is er een verloting met
mooie prijzen.
Vanwege het feit dat het aantal zitplaatsen in
Hotel De Prins beperkt is, is er een voorverkoop
want ........ vol is vol. Zie de advertentie elders
in deze Belboei.

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Ook funda
ligt in ons bereik

Wie wil in een wijk de krant in Witmarsum bezorgen
Met het bezorgen van de Makkumer Belboei
op woensdag is één van de bezorgsters in
Witmarsum in haar wijk hiermee abrupt
gestopt. Het blijkt dat men in het dorp de
MB zeer op prijs stelt. Voorlopig wordt de
Spar in Witmarsum voorzien van een aantal
kranten, deze kunt u daar vandaan meenemen.
Het is de bedoeling om zo spoedig weer in

de ontstane vacature te voorzien. Wie wil dit
invullen, het is elke week ook nog goed voor
een leuk zakcentje.

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Belangstelling: Neem dan kontakt op met
Albert van de afdeling bezorging
tel. 06-537 84 057
e-mail: webmaster@makkumerbelboei.nl

www.nieuwbouwinmakkum.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

Familieberichten

Agenda

Kerkdiensten
zondag 26 maart

Dankbetuiging

woensdag 22 maart

“Van Doniakerk”
9.30 uur pastor T. de Graaf

Wij willen u bedanken voor uw warme
belangstelling en medeleven, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man,
onze heit en pake

donderdag 23 maart

R.K. Kerk
9.30 uur halfvastenviering te Workum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te Bolsward
19.00 uur pastor S. Draisma, Oecumenische Vesperdienst

Iebele van der Veer
het heeft ons erg goed gedaan.
Tinie v.d.Veer-Wiersma en bern

Weekenddiensten Wûnseradiel

Makkum, maart 2006

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

Ik wil graag iedereen bedanken voor
de vele attenties, bloemen, kaarten en
telefoontjes tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Ook namens Cor.

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
F.C. Nijman, praktijk “De Tsjasker” 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281

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
N. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
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

Geertje Bruinsma
Makkum, maart 2006

Begrafenisvereniging

”DE LAATSTE EER”
te Wons

Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Slotavond C.P.B. Makkum,
centraal staat druk, druk... “Tijd”

Ons Gebouw - 20.00 uur
Ledenvergadering Begrafenisvereniging
Makkum e.o.
Doopsgezinde kerk 20.00 uur
Oecumenisch Thema-avond,
spreker ds. L.W.Nijendijk uit Harlingen,
over het bijbelboek Openbaring van Johannes

vrijdag 24 maart
Makkum - Café Restaurant De Zwaan 20.00 uur
Jaarvergadering Kaatsvereniging Makkum
Makkum - Café Restaurant De Zwaan
v.a. 21.00 uur Amerikaans biljarten met
Loterij en Draaiend rad, met o.a. vleesprijzen

zondag 26 maart
Makkum - Doopsgezinde kerk 16.00 uur
Koffieconcert m.m.v. Wiltsje Fan Peazens

donderdag 30 maart
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum,
m.m.v. Selskip “Krekt Wat Oars”

houdt de

Jaarvergadering
op 7 april 2006
om 20.00 uur
in het Gebouw

Ledenvergadering
Begrafenisvereniging Makkum e.o.

Wist u dat...
De vrijwilligers van de Speel-o-theek van 3tot en met 7 april weer heerlijke paaseitjes te
koop komen aanbieden

De Halte
Stempelkaartactie

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

Makkum - De winnares van de Cafetaria De
Halte Stempelkaartactie januari is gewonnen
door Angelique Dekens te Makkum. Op de foto
overhandigd bedrijfsleidster Angela (links op de
foto) de Senseo set aan de gelukkige winnares.
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Gezocht een oude foto
In verband met een middag rond de poëzie
van Obe Postma, die in mei in Schraard wordt
gehouden, ben ik op zoek naar een foto van
een huis(je) dat in de Wonser Wearen heeft
gestaan. Het werd voor het laatst bewoont
door de familie Sytze de Vries voordat het in
1945 in verval raakte. Het huisje lag midden
in het land, zo’n 250 meter ten noordoosten
van Weersterweg 35 (minicamping). Als u
daar een foto van heeft, wilt u dan contact opnemen met Marijke Bakker, tel. 0517-531583.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

MAANDAG 27 MAART
T/M ZATERDAG 1 APRIL

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

DINSDAG VERSE WORST

SCHOUDERHAM

VARKENS

100 gram € 1.15
1 FreshPoint/100 gram

500 gram

€ 2.50

SELDERIJ SALADE

RUNDER

Zangavond
Makkum - Zondagavond is er weer een zangavond, ditmaal weer in het eigen kerkgebouw
van de Baptisten Gemeente, C. Lenigestraat
10 en deze avond begint om 19.30 uur. Er is
medewerking van het gemengd koor
“Immanuel” uit Sneek dit bestaat uit 34 leden.
Dit koor is opgericht op 4 oktober 1933 en
zingt eens in de maand in een kerkdienst. Ook
zijn ze beschikbaar voor bijzondere diensten
en andere activiteiten. Het repertoire bestaat
uit: Gospel, klassiek en eigentijdse geloofsliederen. Het doel van het koor is: De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus
door middel van zang. Als spreker is er Br. A.
v.d. Plaats uit Workum, hij koos als thema:
Hoe durft iemand zoiets te vragen? De
samenzang is o.l.v. Gerrit Couperus.
U wordt hartelijk uitgenodigd door de zangcommissie van de Baptisten Gemeente
Workum/Makkum.

Vakkanjer van het Marne
College uit Bolsward
Bolsward - Henno van der Werf, leerling uit
4 KB (metaal) van het Marne College in
Bolsward is wederom in de prijzen gevallen
bij de ‘Vakkanjerwedstrijden’. Nadat Henno enige
weken geleden de regionale wedstrijd in
Heerenveen had gewonnen, is hij afgevaardigd
naar de nationale ‘vakkanjers’ in Utrecht.
Vrijdag 17 maart was het zover en uit het hele
land waren de regionale winnaars aanwezig
om te strijden om het kampioenschap van
Nederland. Henno heeft opnieuw een stuk
‘vakwerk’ afgeleverd. De jury kon bij de leerling
van het Marne College slechts een minimaal
foutje ontdekken en beloonde Henno met de
derde prijs, een grote beker en een polshorloge.
Een fantastische prestatie van deze ‘vakkanjer’
uit Bolsward.

€ 0.80

1 FreshPoint/100 gram

500 gram

100 gram € 0.99
1 FreshPoint/100 gram

€ 2.75

DONDERDAG 23 MAART
T/M ZATERDAG 25 MAART

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

V.LAPPEN

€ 2.25

100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 0.67

1 FreshPoint/100 gram

€ 2.75

NIEUW
MAKKUMER LEKKERBEKJE
iets lekkers
per stuk

€ 0.95

telefoon 0515-231488 of 232547

Maaslander Jong Belegen, bakje..................................nu 3.99
Schouderham, pakje....................nu met

5 zegels extra

Bloemkool................................................per stuk bij ons 1.69
Roosvicee Vruchtenmix, 50 cl......................................nu 1.39
Spa & Fruit Orange of Lemon......................................nu 0.89
C. D’or Chocotoff, 225 gram.................................koopje 1.49
Remia Fritessaus, knijpfles 500 ml....................................1.35

Aanbiedingen geldig van do. 23/3 t.e.m. wo. 29/3
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Karel Helder neemt afscheid van de politiek

Witmarsum - Wethouder Karel Helder heeft
op de manier zoals hij dat wenste afscheid
genomen als wethouder van Wûnseradiel. Dat
betekende dat er geen receptie was zoals
gebruikelijk is in deze kringen. Er waren
receptie boeken waarin de gasten hun woordje
wat ze anders uitgesproken zouden hebben
aan het papier konden toe vertrouwen. Er
werden geen handjes geschud en de giften die
men graag kwijt wilde kwamen ten goede aan
het volgende project in Karel zijn leven, de

restauratie van de Blazer in Makkum. De in
grote getale gekomen receptie gangers konden
aan de bar een drankje krijgen en gezellig met
elkaar praten over de daden die Karel als
raadslid en later als wethouder gedaan heeft.
Al snel bleek dat het opgebouwde podium
ingenomen werd door de band waarin Karel
speelt “Just for Fun”. De mannen en vrouwen
lieten een gezellig stukje muziek horen en uit
niets bleek dat deze mensen nog maar een half
jaar samen spelen. Als man die heel veel voor
de IJsselmeer visserij betekent vond Karel
het nodig dat er een lekker visje gegeten kon
worden. In de kantine van het gemeentehuis
stond een kraam met daarin broodjes met
heerlijke vis. De vis was snel gevonden en
velen lieten een broodje paling, haring of
zalm dan ook niet staan maar genoten ervan.
Dus geen speeches, geen lintje maar wel een
heel gezellig afscheidsfeest in de stijl van
Karel Helder. Karel Helder heeft de politiek
verlaten en gaat zich nu met heel andere dingen
bezig houden. De asielzoekers blijft hij trouw
evenals vele andere functies die hij nu naast
zijn wethouderschap ook al uitvoerde en
natuurlijk blijft hij met zijn botter op de
Waddenzee zwalken.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,25
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

Lintje voor Bauke van Dijk
Witmarsum - Tijdens het afscheid van de
oude raad werd Bauke van Dijk van D66
die de raad verlaten heeft onderscheiden met
een lintje in de orde van Oranje-Nassau.
Hij zat voor D66 12 jaar in de raad dan is het

gebruikelijk dat men bij het afscheid een
Koninklijke onderscheiding krijgt.
Met Bauke van Dijk is tevens D66 uit de raad
vertrokken deze partij is opgegaan in ProWûn.

Installatie nieuwe raad Wûnseradiel
Witmarsum - De raadsleden van de gemeente
zijn geïnstalleerd. Een raadslid legde de eed af
in het Nederlands. Drie raadsleden verklaarden
en beloofden in het Nederlands hun taak naar
eer en geweten uit te zullen voeren. Vijf raadsleden deden de eed in het Fries en vijf beloofden
en verklaarden in het Fries. Nu zal de oplettende
lezer ontdekken dat dit een te kort is en dat
klopt. Een raadslid van ProWûn was vanwege
een sterfgeval in de familie niet aanwezig.
Alle partijen waren de kiezers dankbaar dat er
op hun partij gestemd was en de FNP gaf
Sander de Rouwe en Griet Ton nog even een
pluimpje vanwege de verkiezingskrant en het
politiek café wat deze beide mensen georganiseerd hadden en wat een succes was.
ProWûn kon het niet nalaten toch nog even
terug te komen op het afblazen van Plan
Noord wat toch wel heel toevallig net voor de

verkiezingen gebeurde. CDA en PvdA gaven
aan de intentie te hebben om samen het college
te vormen en de verdeling van de taken zal
met alle partijen uit de raad doorgenomen
worden. Als langst zittend raadslid werd
Tjeerd Lutgendorff waarnemend voorzitter van
de raad bij afwezigheid van de burgemeester
benoemd. Hij hoopte dat dit niet te vaak hoeft
te gebeuren en zou zeker niet blij zijn als
burgemeester Piersma met de kaatsers naar
een land wilde gaan waar ontvoeringen geen
onbekend fenomeen zijn. De raad is geïnstalleerd, de wethouders Rein Boersma CDA en
Wiggle Sinnema PvdA zijn bekend en nu kan
het echte werk beginnen. Misschien is het
nuttig om te starten met een cursus vergadertechniek zodat de vergaderingen kort maar
krachtig kunnen worden en daarmee voor
publiek aantrekkelijker zijn.

www.makkum.nl
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bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor MAART
z Babi Pangang
z Koe Lu Kai
z Saté
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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JA N Z I J P

Inzamelactie regiofeestavond FCJF levert 560 euro op

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Vers gesneden Boerenkool
2 zakken voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
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

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

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

* De club van Wons op de foto, zij brachten het meeste geld bijeen
Witmarsum - Vrijdagavond was er weer een
regiofeest, dit keer georganiseerd door de
jeugdclub 12-16 jaar uit Witmarsum. Het werd
gehouden in de Hoekstien te Witmarsum.
Hierbij waren alle jeugdclubs in de leeftijd
van 12-16 jaar aanwezig uit Makkum,
Exmorra, Wons, Ferwoude, Parrega, Bolsward,
Arum en natuurlijk Witmarsum zelf.
De avond begon met diverse oud Hollandse
spelen.Tevens was er voor iedereen nog een
“thuisopdracht” maak een mascotte en een
bijpassende yell! Rond de klok van tien uur
zorgde de discotheek Action Drive voor de
nodige decibels. Aan het begin van de avond
bedankte de regiovoorzitter iedere club voor
hun inzet tijdens de gehouden provinciale

clubstrijd op 27 januari j.l. Ook werd de FCJF
met als afgevaardigde Sietze de Jong bedankt
voor de verzorging van de clubstrijd. Bij de clubstrijd was ook een opdracht waarbij geld moest
worden ingezameld voor een muziekinstallatie
voor de verstandelijk gehandicapte bewoners
van Talant in Drachten. Het totale bedrag in
de regio Wûnseradiel was 560.00 euro. De
winnaar van clubstrijd was Ferwoude en ontving
deze avond de traditionele taart. Na nog een
paar uurtjes swingen kwam rond de klok van
twaalf uur een einde aan deze gezellige avond
en kunnen de deelnemers weer uitkijken naar
het volgende regiofeest, wat weer een ander
dorp organiseert. Zo’n 125 jongeren vermaakten
zich opperbest met alles wat deze avond te
bieden had.

Voorstel één noordelijke gemeenschappelijke meldkamer
Leeuwarden - De korpsbeheerders van de
regiokorpsen van politie en de voorzitters van
de regionale besturen van de brandweer en
van de GGD/GHOR in Drenthe, Fryslân en
Groningen hebben aan hun besturen het
gezamenlijke voorstel voorgelegd om te
komen tot een noordelijke gemeenschappelijke
meldkamer voor politie, brandweer en
ambulancezorg. Deze zou er uiterlijk 1 januari
2009 moeten kunnen staan.
Afgelopen maanden hebben de directies van
de politie, brandweer, GGD/GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen)
en RAV (regionale ambulancevoorziening) in
Drenthe, Fryslân en Groningen uitgebreid
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van
één gemeenschappelijke meldkamer voor de
drie noordelijke regio’s. Dit, tegen de achtergrond dat Drenthe en Fryslân ieder aan de
vooravond staan van de bouw van een nieuwe

gemeenschappelijke meldkamer en Groningen
deze eind 2004 in gebruik heeft genomen.
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat één
gemeenschappelijke meldkamer voor het
noorden substantiële voordelen oplevert in geld,
menskracht en kwaliteit. Het samenbrengen van
de drie huidige regionale meldkamers leidt
bovendien tot bundeling van ervaring, kennis
en expertise. Er is dan ook bij alle partijen
breed draagvlak om te komen tot één meldkamer
voor het noorden.
Eind maart zullen de besturen een besluit over
een noordelijke gemeenschappelijke meldkamer
nemen. Na een positief besluit wordt op basis
van een onderzoek de keuze voor de locatie
gemaakt. In een periode van bijna drie jaar
moet het geheel zijn beslag krijgen. Dan zullen
ook de precieze personele en financiële
consequenties duidelijk worden. Uiterlijk
1 januari 2009 moet de realisatie van een
noordelijke meldkamer zijn afgerond.
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SP wil onderzoek
naar zeedijken
Door zoutwinning vindt er versnelde bodemdaling
plaats in Noord-West Friesland. Dit heeft ook tot
gevolg dat de zeedijk plaatselijk verzakt. Recent is
gebleken dat de zeedijken niet meer voldoen aan
criteria die een optimale veiligheid voor het land
erachter garanderen. Plaatselijk is zelfs reparatie
nodig. In Noord-West Fryslân vindt er extreem
snelle bodemdaling plaats, met name in gebieden
waar bodemschatten (zout, gas) worden gewonnen.
Dit heeft plaatselijke gevolgen voor de zeedijk die
tot op heden niet goed in kaart zijn gebracht naar de
mening van de SP. De statenfractie heeft op de
laatste Statenvergadering een motie ingediend die
vroeg om een gezamenlijk rapport van het Rijk en het
Wetterskip met eensluidende onderzoeksresultaten over
de gevolgen van de bodemdaling op de kwaliteit van de
zeedijk van Fryslân. De motie heeft het niet gehaald.

SP-motie evaluatie nieuw
OV-systeem aangenomen
Volgend jaar treedt er een nieuw systeem in werking
voor het openbaar vervoer in Fryslân. Het maakt
gebruik van zogenaamde A, B & C netten. Dit naar
het aantal passagiers dat op die lijnen gebruik
maakt van Openbaar Vervoer. Het nieuwe systeem
wordt door de SP ervaren als desastreus.
De zogenaamde C-netten zullen de meeste pijn
gaan ervaren volgens de fractie. Ook de toeslag
van 2 euro per rit is een doorn in het oog.
Desondanks heeft de SP toch nog gestemd vòòr een
verlaging van de toeslag naar een euro per dag, deze
motie haalde het echter niet. Het nieuwe systeem zal
zorgen voor een nog verdere verslechtering van de
bereikbaarheid van vooral het platte land en
zodoende bijdragen aan een grotere verschraling
van de leefomstandigheden aldaar. De SP zal zich
hiertegen blijven verzetten. Er zijn op een oproep aan
de bevolking om zich kenbaar te maken vele e-mails
en brieven binnengekomen bij de statenleden en
geen enkele daarvan liet zich positief uit over zowel
het huidige OV systeem als het te verwachten
systeem. Dat zou eigenlijk hebben moeten zorgen voor
een heroverweging wat betreft het nieuwe systeem
maar dat is uitgebleven. Een gemiste kans vindt van de
Kolk. Het OV zal nu steeds sneller worden uitgekleed
en dat had voorkomen kunnen worden. Om althans
nog een kans in te bouwen om een en ander te
repareren als het systeem niet blijkt te werken, diende
de fractie van de SP een motie in waarin gevraagd
wordt om een evaluatie in het voorjaar van 2008. Deze
motie werd ondersteund door een meerderheid van de
Staten en dus komt deze evaluatie er.

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
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

25 april
27 april
1 mei
2 mei
3 mei
3 mei
7 mei
21 mei
10 juni
11 juni
17 juni
18 juni
24 juni

Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

25 juni
1 juli
2 juli
9 juli
15 juli
16 juli

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

17 juli
18 juli
18 aug.
27 aug.
2 sept.
10 sept.

Aanvang selectietraining Pupillen + Schooljeugd op uitn.
Aanvang selectietraining Jongens + Meisjes op uitnodiging.
Aanvang competitie beginners / pupillen / schooljeugd.
Aanvang clubtraining jeugd.
Aanvang competitie Heren 14 jaar en ouder.
Aanvang competitie Dames 14 jaar en ouder en 35 +.
Oeds van Dijk Ledenpartij, alle categorieën.
Albert Rinia Partij, Schoolj. del. A + del. B + verl.r. KNKB.
Café - Rest. “De Zwaan” Partij, Straatkaatsen Heren, Dames.
Atelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen.
R.T. Projectafbouw Bedrijfskaatsen.
Fa. Gebr. Miedema Partij, Heren 35+ en 50+ del + verl.r. KNKB.
Schilders- en Klussenbedr. Smink Partij, Federatie
Vrije Formatie Heren A + B met verl.r.
Makelaardij Kingma & Walinga Ouder-Kind Partij.
Federatiepartij: Welpen, Pupillen en Schooljeugd d.e.l.
Familiekaatspartij.
Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij, alle categorieën.
Rabo-Bank Partij, Heren Hoofdkl. Uitn. KNKB.
Groothandel Bergsma “ De zilveren Zwaan “ Partij,
Jongens afd., del. + verl. afd. KNKB.
Douwe Blanksma Partij, Heren 1e Kl. del. KNKB.
Merkeledenpartij in 10 klassen.
Visser Sport & Mode Nachtkaatspartij op het Plein.
Koninklijke Tichelaar Partij, Heren 1e Kl. vf. KNKB.
Gros Hypoth. & Ass. Partij, Dames Hfd.Kl. vf. KNKB.
Café - Bar “ De Belboei “ Ledenpartij, alle categorieën.

18.45
19.00
18.45
18.45
19.00
19.00
11.00
10.00
10.00
11.00
11.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
12.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

11.00
09.00
19.00
10.00
11.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
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

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

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

Born2try start met dagbesteding en survival activiteiten

Vanaf woensdag 29 maart a.s.
start voor de kabouters
(leeftijd 4-6 jaar)
weer het kaboutervoetbal.
Er wordt wekelijks getraind
van ca. 16.00 - 17.00 uur
op het voetbalveld.
Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van
de voetbalvereniging VV Makkum.
Iedere kabouter is dus van harte welkom.
Als je mee wilt doen,
graag van te voren wel opgeven
bij Rene Reinsma, Tel: 230.522

Zangdienst
Zondagavond 26 maart a.s. om 19.30 uur
Baptistenkerk C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: br. A.v.d.Plaats, Workum
Thema : Hoe durft iemand zoiets vragen ??
m.m.v. : gemengd koor “Immanuel”, Sneek

U bent hartelijk welkom namens de
Evangelisatie Commissie Workum/Makkum

Vrijdag 24 maart
Aanvang: v.a. 21.00 uur

Amerikaans biljarten
met Loterij en Draaiend rad
o.a. vleesprijzen
dit alles in:

Bar Café Restaurant

* Plezier en gezelligheid staan centraal tijdens de survival
Burgum - Born2try is een stichting dat zich
richt op de opvang en begeleiding van kinderen
met een beperking en/of een gedragsstoornis.
Elke maand komen zo’n negen kinderen bij
toerbeurt een weekend logeren op de logeerboerderij Hamster Mieden. Een groot succes!
Wij zien deze kinderen genieten van de mogelijkheden die de boerderij en de boer ons bieden.
Mee op de trekker; dieren verzorgen; hutten
bouwen; koken; samen lachen, leren en nieuwe
uitdagingen aangaan.
Ook start Born2try per 1 april 2006 met dagbesteding op de biologische boerderij Hamster
Mieden. Samen met de boer Thom en een
medewerker van Born2try kunnen de kinderen
aan de slag. Born2try biedt de mogelijkheid
om werkzaam te zijn op de boerderij onder
deskundige begeleiding. Deze begeleiding
kan betaald worden vanuit het persoonsgebonden budget. Een aantal van de werkzaamheden zijn: de dagelijkse verzorging van
de dieren; onderhouden van de afrasteringen;

Foto: Born2try

op het erf grasmaaien, snoeien en onkruid
wieden; een ritje met paard en wagen maken;
hout zagen en kloven; onderhoudsklusjes
uitvoeren. In samenwerking met Bewegingscentrum Reset zijn wij nu bezig survival
activiteiten aan te bieden. Sportleraar en
fysiotherapeut Sytse Evert Adema is al jaren
actief in de survival. Wij zijn erg blij met deze
unieke kans waarmee wij een dagdeel zorg,
via het persoonsgebonden budget, aan kunnen
bieden. In een veilige en gestructureerde
omgeving kunnen wij uw kind een geweldige
activiteit aanbieden. Door de survival zal uw
kind positief gestimuleerd worden, eigen
grenzen kunnen gaan ontdekken en zichzelf
overtreffen! Sociale groepsregels, doorzettingsvermogen maar bovenal plezier en gezelligheid
staan centraal tijdens de survival.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website www.born2try.nl. Of neem contact op
met Petra Dijkman op (0511) 46 95 62. of
Born2try, Elingsloane 17, 9251 MN Burgum.

Vriendenconcert
Bolsward - Evenals voorgaande jaren wordt op
19 maart het Vriendenconcert van het
Amusementsorkest Andante in samenwerking
met het BOOG georganiseerd. Aanvang is 15.00
uur in de Doopsgezinde Kerk te Bolsward.
Het orkest staat onder leiding van Mark
Tersteeg en deze dirigent heeft een inspirerende werking op niet alleen de leden, maar ook
op het repertoire. Steeds moeilijker wordt het
voor een orkest als Andante om aan geschikte
muziek te komen die bij de bezitting van een
groot salonorkest past. Andante is in de gelukkige omstandigheden dat de dirigent ook heel
handig is met het arrangeren en aanpassen van
bestaande nummers voor deze bezetting,
zoals u tijdens het concert wel zult horen.

Enkele bekende nummers zoals de gouwe
ouwe “Im Prater” van Robert Stolz keren
terug, maar ook nieuwe nummers zijn toegevoegd, zoals “Blues in the night” en “Von der
Puszta wil ich traumen”, dat een Zara Leander
sfeertje oproept. Deze nummers zullen
vertolkt worden door Froukje Bosma, zang en
gearrangeerd door Mark Tersteeg. Ook
Strauss ontbreekt niet, zelfs Mozart komt
langs, hoe kan het anders, in het
Mozartjaar......... Andante heeft enkele nieuwe
nummers op het programma genomen en
zullen op dit Vriendenconcert ten gehore
brengen. Ook een iets recenter nummer uit
Cats zal uitgevoerd worden, eveneens
gezongen door Froukje Bosma. Natuurlijk
ontbreken sfeernummers en tango’s niet.
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Twintig kunstenaars in
Wûnseradiel doen mee
aan de Kunstroute

Familie Jan Finnema schrijft vanuit Rwanda (2)

Wûnseradiel - Maar liefst 20 kunstenaars uit
negen verschillende dorpen in Wûnseradiel stellen
in mei alle zondagmiddagen van 13.00 - 17.00 uur
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 opensmanifestatie plaats met performance,
muziek, beeldprojecties, licht, geluid en geur,
eveneens geïnspireerd op Rembrandt. Evenals
voorgaande jaren wordt na afloop onder de deelnemers
een kunstwerk verloot. De volgende deelnemers
stellen hun atelier open: Annelies Alewijnse,
Pingjum; Pedro Bakker, Schettens; Riet Bakker,
Cornwerd; Aart Cornelissen, Makkum; Marja
Driessens-Diessel, Pingjum; Michel Dil, Pingjum;
Frâns Faber, Allingawier; Aukje Gietema,
Schettens; Joan Jansen, Pingjum; Paul Kingma,
Pingjum; Elske Klik,,Pingjum; Lokaal Werk,
Pingjum; Margreet Maas, Pingjum; Alwin
Overwater, Exmorra; Sijka Rispens, Arum; Nynke
van Schaik, Kimswerd; Ada Stel, Tjerkwerd;
Pinke, Kimswerd; Jacqueline van der Weij,
Makkum en Gerrit Wijngaarden, Tjerkwerd.
Beste allemaal,
Overige activiteiten
Alle zondagen in mei van 13.00 - 17.00 uur:
Expositie “Herinnering”. Rouwsieraden en objecten
van Riet Bakker (keramiek), Elske Klik (sieraden)
en Alwin Overwater (glas). Dorpsstraat 53 Exmorra.
* Zondag 7 mei 11.00 uur:
Openingsmanifestatie in de Boerderij Riegeweg 5
Pingjum. Als eerbetoon aan Rembrandt regisseert
beeldend kunstenaar Alex Kooistra een multimediale
openingsact met muziek, filmportretten, beeldprojecties, licht, geluid, geur en performance.
* Zondag 14 mei 16.00 - 17.00 uur:
Klanken van weemoed in het schuilkerkje.
Voordracht en zang van talenten uit Pingjum en
omgeving. Grote Buren 28 Pingjum.

‘s Middags heeft Louise een eenvoudige maaltijd
voor ons gemaakt. Gefrituurde aardappel met ei,
spaghetti, gebakken paprika/ wortel en als toetje
verse ananas. Ze had al rijkelijk gebruik gemaakt
van de olie die we die ochtend gekocht hadden,
maar het smaakte heerlijk. Vandaag hoorden we
dat ze speciaal een kookcursus heeft gevolgd om
voor ons te kunnen koken. Jaïr merkt op dat het
wel lijkt of hij droomt, nu wij hier in ons nieuwe
huis zitten. Maar, zo zegt hij later, wel een heel
mooie droom. En daar zijn we het helemaal mee
eens. We voelen ons zeer bevoorrecht.

* Zondag 28 mei.
“Dichter thuis”. Joke Pas, Dien de Boer en Dré van der
Werf dragen gedichten voor. Ds. Wilh A Brakelstraat 4
Exmorra (achterzijde pastorie, naast de speeltuin).

Rond een uur of vier komt Desirée ons halen, de
directeur van het CFD. De kinderen gaan met Joop
en Marijn spelen en wij bezoeken mijn toekomstige
werkplek. Desirée laat trots alle publicaties zien
die vanuit dit Centrum zijn gepubliceerd. Een
indrukwekkende reeks brochures die samengesteld
worden door en voor de predikanten en de evangelisten
van diverse kerken hier (zo’n twaalf in totaal).
Mijn toekomstige kantoorruimte bestaat uit een
smalle kamer en grijze, kale muren, van ongeveer
3 meter breed en 4 meter diep. Je komt binnen door
een deur met daarnaast een raam. Dat is het enige
raam in de hele ruimte. Midden in die ruimte staat
een bureau met daarop een computer. Nog wat
brievenbakjes en een printer. Dat moet nog even
wennen.

* Zondag 28 mei:
Muzikaal voorlezen voor kinderen. Diverse minivoorstellingen tussen 13.00 en 17.00 uur. Kate
Schlingemann, Herman Erbé en Anneke Feenstra.
De Trochreed naast Herberg De Gekroonde
Leeuw, Sytzamaweg 15 Arum.

We eten die avond een broodje bij Ad en Lisette en
bespreken onze eerste indrukken. De kinderen
vallen bijna om van de slaap, dus zijn we niet al te
laat weer naar huis gegaan. Nog even de klamboes
ophangen met de boormachine, even douchen en
‘onder de wol’. Zelf probeer ik nog wat e-mail

* Zondag 21 mei 14.00 uur:
Manifestatie in de oude pastorie van Schettens met
de dichters Bartle Laverman, Peter van Lier en
Martin Reints. Muziek van het trio Jazz@Skettens
met de gastmuzikanten Christian Adler, Machteld
van Buren en Tristan Maes.
Van Osingaweg 19 Schettens.

berichten te ontvangen, maar de verbinding is erg
slecht. Ook wij zijn moe. Moe van de warmte, die
overigens best wel aangenaam is, moe van alle
contrasten met het leven zoals we dat gewend
waren in Nederland. De eerste dag.
De volgende dag doen we het iets rustiger aan. De
kinderen kunnen rustig spelen met alle spullen die
ze mee gekregen hebben vanuit Nederland. Direct
de eerste ochtend hoorde ik het gepiep van het
pompje dat Jaïr gekregen had van de kindernevendienst in Zuidland. De bal moest opgepompt zodat
hij kon gaan voetballen. Uiteindelijk hebben ze
met z’n drieën een winkeltje gemaakt en heerlijk
gespeeld. Louise had een lijstje gemaakt van spullen
die nodig waren in de keuken en het huis. Pannen
om in te koken, borden, messen en lepels, theedoeken
enz. Samen met Ad ben ik naar de Chinees gegaan.
Geen restaurant dit keer, maar een grote winkel vol
met huishoudelijke artikelen. Boven de kassabon
staat iets geschreven in Chinese tekens. Met wat
Engels probeerde ik nog iets van de prijs af krijgen
bij de (Chinese) eigenaar, maar deze maakte duidelijk
dat de prijs op de artikelen de ‘last price’ was. Als
troostprijs kreeg ik een doosje after shave (dat kon
ik na zo’n warme dag wel gebruiken). Dergelijke
huishoudelijke artikelen zijn behoorlijk aan de
prijs, vaak nog duurder dan in Nederland.
Onbetaalbaar dus voor de meeste mensen hier. Op
straat kopen we nog twee houten Afrikaanse beeldjes
om zo wat meer sfeer in huis te halen. We kijken
uit naar onze eigen spullen die, zo hopen we,
binnenkort worden overgevlogen. Dan kunnen we
zo langzamerhand ons een beetje thuis gaan voelen,
(wordt vervolgd).
Een hartelijke groet aan jullie allen,
Jan, Cocky, Jaïr, Anne en Marijn.
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Boekenweek 2006
JAARVERGADERING
VERENIGING PLAATSELIJK BELANG MAKKUM
M.M.V. SELSKIP “KREKT WAT OARS”

In de bibliotheek van Makkum en Witmarsum

DONDERDAG 30 MAART A.S.
CAFE-RESTAURANT ‘DE PRINS’
AANVANG 20.00 UUR

Makkum/Witmarsum - Tijdens de Boekenweek 2006 - die nog tot en met zaterdag 25 maart
duurt- staan schrijvers en muziek centraal. Ter
gelegenheid hiervan kunnen leden van de bibliotheek gratis vijf cd ‘s lenen in de boekenweek.
Het motto van de 71e Boekenweek is Boem
Paukeslag - Schrijvers en muziek. Het motto
is ontleend aan een gedicht van Paul van
Ostaijen. In de bibliotheek is volop aandacht
voor de Boekenweek. Zo geeft de bibliotheek
tijdens de Boekenweek de Boekenweektest
2006 cadeau. De Boekenweektest is dit jaar
geheel gewijd aan de auteur van het
Boekenweekgeschenk, Arthur Japin. De test
bevat zowel biografische als bibliografische
informatie over de Boekenweekauteur. In de
test zijn vragen opgenomen over de auteur en
zijn werk. Wie de vragen juist beantwoordt
maakt bovendien kans op aantrekkelijke prijzen.

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

Top occasions met de beste garantie
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
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
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Peugeot 307 Hdi ,5drs,grijsmet,a/c-ecc,cpv+afst.
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,lm velgen,st.bekr,46dkm
Ford Ka 1.3i,3drs,zwart,stuurbekr,airbag,radio,15dkm
Opel Corsa 1.2-16v’Strada’,blauwmet,st.bekr, 93dkm
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh
Ford Ka 1.3i 44kw,zilver,stuurbekr,radio-cd,68 dkm
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,stuurbekr,cpv,trekh1
Mits.Carisma 1.6 gl,zilver,lm.velgen,st.bekr,trekh

2002
2003
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2004
2000
1999
1998
998
1997

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14400,13400,13650,13250,12900,12900,12800,11900,11200,10900,6900,6900,6250,5400,4650,4250,3800,-

Boekenweekgeschenk en boekenbon
voor nieuwe leden
Naast een geheel nieuwe opzet van de
Boekenweektest is er nog meer nieuw over de
bibliotheek in de Boekenweek. Iedereen van 18
jaar en ouder die tijdens de Boekenweek lid
wordt van de Openbare Bibliotheek, krijgt een
voucher waarmee in de boekwinkel het
Boekenweekgeschenk van Arthur Japin opgehaald kan worden. Het Boekenweek-geschenk
heeft als titel De grote wereld. Het vertelt de
geschiedenis van twee kleine mensen en de
wetten van een harde maatschappij. Ook krijgen
nieuwe leden een Boekenbon van € 5,- cadeau.
Het loont dus extra om lid te worden. Kijk voor
meer informatie op www.boekenweek.nl of op
www.bibliotheekmakkum.nl over de bibliotheekactiviteiten.

KantoorAutomatisering

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.

www.focussys.nl
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ZPC Bolsward organiseerde voor tweede maal
schoolzwemmen

B.J.H. Dierick en B. Steenhuizen
Huisartsen en Apotheek Makkum
vanaf nu kunt u onze Website raadplegen
voor Praktijkinformatie en kunt u ook indien
gewenst uw herhalingsrecepten via de website
aan ons mailen,op de website te vinden onder de
link “HERHALINGSRECEPTEN”. Voor vragen
kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

www.dierick.nl
www.steenhuizen.praktijkinfo.nl

* v.l.n.r. Dino, Anne, Nynke, Rik, Floor, Jurre, Peter, Dorian en Amy
Bolsward - Zaterdag 11 maart was het weer zover,
en werd er voor de tweede keer het schoolzwemmen
door de ZPC Bolsward georganiseerd. Helaas kregen
men dit jaar maar heel weinig aanmeldingen via de
scholen, daardoor besloot de organisatie ook de
jongere kinderen van de ZPC Bolsward met
vriendjes en vriendinnetjes toe te laten. Dit werd
een groot succes, want er kwamen bijna honderd
kinderen op af.
Er waren 3 scholen De Opbouw; OBS It Iepen
Stee; en de St Maartenschool deze leverden zo’n
30 kinderen,de rest kwam van de ZPC aangevuld
met vriendjes of vriendinnetjes. In totaal werden er
12 groepen gemaakt bestaande uit c.q 8 personen,
deze groepen kregen namen die met de zee te
maken hadden; dolfijnen, vissen, haaien, zeesterren

Foto: it iepen stee

etc. Iedere groep had een leider of leidster die voor
het merendeel door de oudste kinderen van de ZPC
werd ingevuld. Men mocht beginnen met inzwemmen
zodat iedereen soepel en warm aan de start kon
verschijnen. Als tweede moest men een 25m
estafette vrije slag zwemmen Als derde moest men
zover mogelijk onder water zwemmen, hierbij
werd de afstand van iedereen opgeteld. Als vierde
ging men met de hele groep in het water, dan een
kring vormen in de kring ballen en drijfplankjes
meenemen en dan een zo snel mogelijke 25m tijd
zwemmen. Als laatste moesten de kinderen
verkleed een estafette zwemmen. Tot slot mochten
de kinderen nog een poos vrij zwemmen, zodat de
leiding de resultaten tot een uitslag kon verwerken
Zo kwam er om 16.30 uur een einde aan deze leuke
middag.

Tips voor starten met joggen
Makkum - Nog even en de temperaturen gaan
weer omhoog en de dagen worden langer. Ideale
omstandigheden om de goede voornemens voor
2006 in werkelijkheid te brengen. Het enthousiasme
wordt in sommige gevallen al vroeg getemperd als
er door het joggen klachten ontstaan van knieën,
enkels of de lage rug. Enkele tips kunnen van pas
komen om deze klachten te voorkomen.
> Allereerst is het verstandig om op een zachte,
niet verharde ondergrond te joggen zoals op gras of
bosgrond. Een te harde ondergrond kan soms
gewrichtsklachten of een overbelasting van de
onderbeenspieren veroorzaken.
> Gebruik altijd goede loopschoenen. De schokdemping onder de hielen moet extra dik zijn. Pas
beide schoenen met de sokken die u normaal draagt
bij het joggen. Koop de schoenen niet te klein. De
achterzijde van de schoen moet goed aansluiten en
de voorkant moet voldoende ruimte laten.
> Ook is het verstandig om de spieren eerst wat op
te warmen voor het joggen. Hierbij is kleding
natuurlijk belangrijk om de spieren op temperatuur
te houden. Verder is het raadzaam om voor het joggen
eerst enkele minuten stevig door te wandelen om
de bloedcirculatie in het lichaam te verhogen.

> Wissel in het begin het joggen af met gewoon
wandelen. Bijvoorbeeld 1 minuut joggen afgewisseld
met 1 minuut wandelen. Verhoog geleidelijk aan
het aantal minuten dat je hardloopt. Om de conditie
op peil te houden is het verstandig om 3 keer per
week te joggen. Dit is beter dan 1 keer in de week
een langere periode joggen. Loop altijd in een
rustig tempo, een graadmeter hiervoor is dat je
altijd moet kunnen blijven praten zonder buiten
adem te zijn.
> Er wordt op dit moment veel gediscussieerd over
het feit over rekken nu wel of niet goed is voor de
spieren. In de praktijk zien we toch dat veel mensen
rekken voor en na het sporten. Wanneer dit op een
juiste manier gebeurd heeft dit een positieve
invloed op de lengte en doorbloeding van de spieren.
De beenspieren zoals de bovenbeenspier, de
hamstrings en het kuit zijn belangrijke spiergroepen
om te rekken voor en na het joggen.
Hopelijk kunnen deze tips zinvol zijn bij het starten
met joggen in het voorjaar. Veel succes!
Clemens Schuurs, fysio- en manueeltherapeut <>
Praktijk voor fysiotherapie, sportfysiotherapie en
manuele therapie Hellendoorn en Schuurs

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

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
Jan Meilink
Willem van de Veer
Deli Oostenveld

de jister 6
de wijting 11
achterdijkje 3
bleekstraat 7
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Terinzagelegging
Ontwerp Streekplan Fryslân 2006
Gedeputeerde Staten van Fryslân maken overeenkomstig artikel 4a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van maandag
20 maart 2006 gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage zal worden
gelegd bij het informatiecentrum in het provinciehuis, afdeling Communicatie,
Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden het

Ontwerp Streekplan Fryslân 2006
Het ontwerp streekplan bevat het beleid voor de toekomstige ontwikkeling
van het Friese vasteland en de Waddeneilanden in hoofdlijnen. Het ontwerp
streekplan ligt gedurende dezelfde termijn eveneens ter inzage in de
gemeentehuizen van alle Friese gemeenten. Naast het ontwerp streekplan
ligt gedurende dezelfde periode tevens de Strategische Milieubeoordeling
volgens de Europese richtlijn nummer 2001/42/EG ter inzage,
Gedurende de tervisieliggingstermijn kunnen door een ieder zienswijzen
betreffende het ontwerp streekplan en de strategische milieubeoordeling
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Fryslan.
Eventuele zienswijzen kunnen naar keuze, hetzij schriftelijk, hetzij
mondeling worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
ondertekend en verder te zijn voorzien van naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van) het ontwerp
streekplan waarop de zienswijze is gericht, alsmede de gronden voor de
zienswijze. Van eventueel mondeling ingediende zienswijzen wordt een
verslag gemaakt.
Voor mondelinge zienswijzen kan gebruik worden gemaakt van de inspraakavonden die rondom het ontwerp streekplan worden georganiseerd:
Maandag 27 maart
Post Plaza, Tweebaksmarkt 25 te Leeuwarden, 19.30 uur
Dinsdag 28 maart
Motel van der Valk, Zonnedauw 1 te Drachten, 19.30 uur
Maandag 3 april
Van der Wal, Grote Kerkstraat 10 te Sneek, 19,30 uur
Dinsdag 4 april
De IJsherberg, Harddraversdijk 1 te Dokkum, 19.30 uur
Dinsdag 11 april
Tulip Inn, Hertog van Saxenlaan 78 te Franeker, 19.30 uur

Vakantie Zorgwijzer
Fryslân
Leeuwarden - Zorgwijzer Fryslân beschikt
over uitgebreide vakantie-informatie voor
mensen met een handicap, chronische ziekte
of psychische aandoening. Een vakantie plannen
voor mensen met een functiebeperking is niet
gemakkelijk. Toch zijn er heel wat en heel
leuke mogelijkheden. De medewerkers van
Zorgwijzer Fryslân kunnen hierin de weg wijzen
en adviseren.
Zorgwijzer Fryslân heeft voor mensen met
een functiebeperking informatie verzameld
over aangepaste vakantie mogelijkheden in
zowel binnen- als buitenland. Het betreft
gegevens over aangepaste campings, reizen
voor mensen die slecht ter been of rolstoelgebonden zijn, woningruil, aangepaste huisjes
of verblijf in groepsaccommodatie, zorgboerderijen etc. etc. Zo zijn er b.v. ook voor kinderen
met psychische en sociale problematiek en
hun ouders aangepaste vakantie mogelijkheden.
De informatie kan telefonisch worden opgevraagd, maar men kan ook langskomen om
zelf te zoeken met behulp van een medewerker
van Zorgwijzer Fryslân. Daarvoor bestaat bij
Zorgwijzer Fryslân een spreekuur dat geopend is
op de volgende tijden:
dinsdag: 9.00 - 13.00 uur;
woensdag: 9.00 - 12.00 uur;
donderdag: 10.00 - 15.00 uur.
Adres: Harlingertrekweg 53 in Leeuwarden.
Het telefoonnummer is 058-2137138.
Uiteraard kan men de vraag ook via e-mail
stellen op zorgwijzer.pcpf@planet.nl
Zorgwijzer Fryslân is onderdeel van het
Patiënten Consumenten Platform Fryslân
(PCPF) en geeft onafhankelijke en gratis
informatie en advies over de gezondheidszorg.
Het is ook toegangsnummer voor het
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg,
de Consulent PGB en de Vertrouwenspersoon
Jeugdzorg.

* u kunt vanaf 19.00 uur terecht in de zaal

Op aanvraag en tegen kostprijs kan een exemplaar van het ontwerp
streekplan en de strategische milieubeoordeling worden verkregen via het
informatiecentrum van de provincie (tel 058-2925524 of via info(5)fryslan.nl).
Het ontwerp streekplan en de strategische milieubeoordeling zijn eveneens in
te zien via de provinciale website www.fryslan.nl/streekplan
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter.
mr. J. Wibier, secretaris.

* Fryslân

* Team 11

Wijkagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Koffieconcert met
Wiltsje fan Peasens
Makkum - Zondagmiddag 26 maart aanstaande
organiseert het NUT zijn laatste activiteit van
dit seizoen. In de Doopsgezinde kerk
(Bleekstraat 11) wordt een koffieconcert
gehouden met medewerking van Wiltsje fan
Peasens. Dit trio bestaat uit Hylke Tromp
(viool), Jan Willem Bleijswijk (gitaar) en
Joop de Jong (accordeon). De groep is twintig
jaar geleden ontstaan na afloop van het
Jorwerter volksfeest: ‘Iepenloftspul’. De naam
Wiltsje fan Peazens verwijst naar een personage
uit een bekend Fries jeugdboek Siderius de
Granaet, en roept associaties op met de
scheepvaart, de literatuur, de humor en het
volksleven in Friesland. De teksten zijn Fries
en hun melodieën, van eigen makelij, zijn
ontleend aan de Friese volksmuziek en aan de
Iers-Keltische folk. Het koffieconcert begint
om 16.00 uur, de toegang is voor NUT-leden
4 euro en voor niet NUT-leden 7 euro (allebei
inclusief koffie).De voorverkoop is inmiddels
gestart bij Boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17.

Wij, als bestuur nodigen onze leden uit voor de jaarvergadering
op donderdag 30 maart 2006 om 19.45 uur.
In de kantine van Sporthal Maggenheim te Makkum.
AGENDA
1. Opening door de Voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 31 maart 2005
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag
PAUZE
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Bestuursverkiezing

Column - Vervoer

9. Rondvraag
Makkum speerpuntdorp in de gemeente
Wûnseradiel. Groei en innovatie staan hoog
op de ambtelijke ladder. Onze plaatselijke
overheid kwijlt hierop. Kosten nog moeite
worden gespaard om ons trotse dorp op de
kaart te zetten en toeristen van heinde en
verre naar ons toe te loodsen. Niet alleen de
mobiele toerist; neen, ook de immobiele trekker, die met bus en rugzak ons stekje weet te
vinden.
Gelukkig kunnen wij, dorpsbewoners delen in
de luxe van het busvervoer. Is het dan niet
triest, dat in de witerperiode, als onze graag
geziene toerist heerlijk achter de kachel de
winterdagen doorbrengt, dat onze uithuizig
wonende kinderen en andere genode gasten
ons dorp in het weekeind nauwelijks kunnen
bereiken of verlaten. Dat er op zondag pas
vanaf een uur of twee, half drie pas contact
bestaat tussen Makkum en omgeving door het
inschakelen van een “beltaxi”. Is het buskaartje
en die OV-jaarkaart op zondag ineens maar
voor halve dagen geldig en betalen we hiervoor dan ook navenant?
MacCum

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

10. Sluiting

Skilbank 7-8 8754 HP (Holle Poarte) Makkum
telefoon 0515-231032
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De gevaarlijke riffen van de Rode zee (4)
Hier een verhaal vanaf de Escape in de Rode Zee door Eeltje en Marijke Kuperus

Na Jordanie en Israël komen we weer terug in
Egypte heit en mem Verbeek komen in
Hurragada aan boord en zeilen 5 dagen met
ons mee. In Safaga gaan ze weer van boord
wat nog niet mee valt met de autoriteiten daar
kost uren om ze uiteindelijk in een busje te
krijgen. Wij zeilen verder en na een paar
mooie zeildagen komen we aan in Port Ghalib
hier is de groep weer kompleet. Port Ghalib is
een enorm project waar 1500 mensen werken
aan de bouw van hotels, appartementen,
zwembaden een enorm havenkantoor voor
cruiseschepen enz, er is een eigen vliegveld
een eigen drinkwatervoorziening dit is ook
nodig want dit project ligt midden in de
woestijn, ook zagen we bolders midden in de
woestijn staan hier moet een jachthaven
komen. We werden hartelijk ontvangen door
de projectmanager een Amerikaan met veel
wijn (lekker) een geweldig diner. Een bus rit
langs het hele project, een film voorstelling
hoe dit alles er over een paar jaar zal uitzien
Na deze geweldige dagen gingen de zeilen
weer omhoog, het zeilen in de Rode zee
is geweldig meestal goede wind uit het
noorden dus dat spert prachtig maar het is hier
goed uitkijken geblazen want de riffen zijn
verraderlijk verschillende jachten komen in
aanraking met deze koraal riffen en een jacht
van de groep raakt boven op een rif een slaat
binnen een paar minuten lek. Gelukkig is er
hulp van andere jachten van de groep die de
Thalassa van het rif konden trekken en het
jacht tussen 2 grotere jachten in konden
hangen en met behulp van pompen, dekbedden
en lakens in het gat stoppen het jacht drijvende
konden houden. De bemanning was al bezig
rugzakken in te pakken want die dachten dat
het gebeurd was met de Thalassa. De volgende
dag hebben ze met een plaat aluminium van
de werkbank van een van de jachten het schip
weer drijvende gekregen dit moest met duikers
onderwater gebeuren die de plaat eraan

hebben gezet met bouten en sikaflex een stukje
vakwerk van de groep je moet je hier zelf
kunnen redden want hulp en materiaal is hier
moeilijk te krijgen. De motor had ook onderwater gestaan deze heeft een ander lid van de
groep weer aan de praat gekregen zo heeft iedereen hard gewerkt om het schip weer drijvende
te krijgen. Geweldig wat je dan in groepsverband kunt doen en blijken er vele handige
jongens in zo’n groep te zitten.
Een Frans jacht verlaat de groep ze hadden
enorm veel pech en nadat hun rubberboot met
25 pk motor en alle duikspullen verloren ging
zagen ze het niet meer zitten en keerden terug
richting Middellandse zee.We liggen 5 dagen
verwaaid in een baai gelukkig met 8 andere
jachten zodat we kunnen koffiedrinken, borrelen
en eten bij elkaar.Er raakt nog een Russisch
jacht op een rif bij het binnenlopen in het
donker hier gelukkig weinig schade, je kunt
hier ook beter geen baaien in het donker aanlopen het zeekaarten programma wat praktisch
iedereen op de laptop heeft staan wijkt enorm
af je moet vaak bij binnenkomst van een baai
tussen een rif doorvaren. Het beste is dan ook

dit te doen voor ‘s middags 3 uur door het
zonlicht zie je de kleur verschillen in het water
heel goed. Dan komt de dag dat we verder kunnen goede wind we doen meteen een afstand
van 250 mijl dit is 2 dagen en nachten doorzeilen. We vangen 2 tonijnen we leren het vissen al aardig het stikt hier van de vis ook hele
grote jongens grootste vis gevangen in de
groep 1.35 m een Spaanse makreel. Midden in
de nacht horen we een Zwitsers jacht op de
marifoon een mayday uitzenden jachten die
in de buurt zijn vragen wat er is blijkt hun
motor het niet meer te doen dus gelukkig geen
nood geval want er staat wind genoeg om te
zeilen al is het wel tegen wind. Deze mensen
zijn al vele problemen mee geweest in de
groep en zijn niet erg ervaren. Na 56 uren zeilen
komen we in de baai Khor Shinab prachtig
beschutte baai 3 mijl landinwaarts we liggen
nog geen half uur of er breekt een storm los
en dit is omdat we midden in de woestijn liggen
meteen een zandstorm alle schepen zijn
binnen een paar uur helemaal bruin. Er zijn
nog een paar jachten op zee gelukkig melden
deze algauw dat ze een andere baai zijn
binnengelopen alleen het Zwitserse stel is
spoorloos een rot idee met deze storm. De
volgende dag horen we dat er een veerboot in
de Rode zee is vergaan met 1300 mensen aan
boord en een vissersschip wordt vermist met
35 mensen aan boord en bij onze groep wordt
een Zwitsers jacht vermist er worden allemaal
dingen ondernomen via de ssb radio om hun
te zoeken maar kustwacht werkt hier niet dus
moeten we maar afwachten. Als de storm wat
afneemt gaan we met de rubberboot naar de
wal heel apart hier lijkt wel een maanlandschap met veel mooie schelpen op het strand.
De volgende dag horen we dat de Zwitserse
boot veilig is aangekomen ze hadden het
zwaar te verduren gehad zeil stuk, giek doormidden, motor die kuren had en zelfstuurinrichting die niet meer werkte.
Dit waren onze avonturen vanuit de Rode zee,
een volgende keer meer....
Hartelijke groeten Eeltje en Marijke
famkuperus@hotmail.com
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 25 maart
Senioren
Ens 1
AVC 2
Makkum 3

- Makkum 1
- Makkum 2
- Lions’66 2

Junioren
Makkum A1
- Heerenv. B. A2
JVB B2
- Makkum B1
Makkum C1
- Nijland C1
JVB MC2
- Makkum MC1
Nicator D1
- Makkum D1
Dronrijp D3
- Makkum D2
Heeg E1
- Makkum E1
Makkum E2
- Blauw Wit’34 E4
Joure SC E8
- Makkum E3
Makkum F1
- TTBC F1
Makkum F2
- Dronrijp F3
Blauw Wit’34 F10 - Makkum F3

14.30 uur
12.15 uur
12.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
10.00 uur
12.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
9.00 uur
9.00 uur
13.00 uur

NOG 4 DWAZE DAGEN!!!
Tot zaterdag 25 maart geven wij op alle dames, heren,
babykleding, lingerie en dekbedovertrekken met een rode label

70% korting!!!
P.S. Opruimingsartikelen mogen niet geruild worden,
voor Gaastra jassen geldt 20% korting.
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Bekerprogramma
woensdag 29 maart
Delfstrah.D1
Makkum D2

- Makkum D1
- TTBC D3

18.30 uur
18.30 uur
Voor ons nieuwe project zoeken wij op korte termijn:
een Enthousiaste & Representatieve

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 24 maart
20.15 uur J Makkum 6 - BEO 5
21.25 uur D Makkum 3 - Stânfries 3
20.15 uur J Makkum 9 - NOK 5
21.25 uur D Set Up 3 - SVW 3
20.15 uur D Hanzestad 3 - BEO 3
21.25 uur D Makkum 4 - Oeverzw. 4

GASTVROUW M/V (oproepkracht) voor ons gastenverblijf
Gelegen aan de rand van landgoed Allingastate ligt ons romantisch en luxueus ingericht gastenverblijf voor
twee personen.
Uw taken zullen oa. bestaan uit het ontvangen en uitchecken van de gasten,
het bezorgen van ontbijt en het zorgdragen voor de (eind-) schoonmaak.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar:
Stichting Aldfaers Erf / Allingastate
T.a.v. de heer F. Schakel of mevrouw S. van Kalsbeek
Kanaalweg 4, 8758 LD Allingawier

Sporthal KNVB-competitie
dinsdag 28 maart
20.00 uur D Ny Engwier 2 - GAVC 1
21.00 uur H Ny Engwier 3 - FFS 2

Festiviteiten
Koninginnedag
Makkum - De besturen en commissies van de
Koninginnevereniging en Buurtverenigingen
zijn al druk bezig om de programmaonderdelen
rond te krijgen voor het feest van eind april.
Enkele onderdelen zijn: gezinsbingo, playbackshow, beachvolleybal, kinderspelen, band Black
Velvet, Oranjeconcert Hallelujah, oriënteringsrit,
survivaltocht, matinee en concert door koren.
De officiële viering van Koninginnedag is op
zaterdag 29 april 2006. Binnenkort leest u meer.

Merk

Type

Model

Citroen

Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

Renault

Megane I coupe 1.6 16_V sport geel

Bouwjr

Km/st. Verk.pr.

04-2001 139210 9.750.00

div. opt LPG G 3

03-2001 160546 7.250.00

Volkswagen Polo

1.4I 60 kat Blauw

04-1998 173603 4.250.00

Nico Morien v.o.f.

BMW

Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00

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

Volkswagen Golf

1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 3.250.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594 2.500.00

Suziki

Swift

1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995

73066 2.450.00

Peugeot

106 I

1.0 XN Rood

10-1993 133667 1.950.00

BMW

316I

Grijs Met.

01-1990 234051 1.450.00

3161
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Sport
Team Twirre gereed voor nieuwe roeiseizoen

* Twirre vol spurt aan het oefenen op de deinende golven
Makkum - Na de derde plaats in het
Nederlands Kampioenschap van vorig jaar
hadden de leden van de roeivereniging
Makkum zich eind 2005 een nog ambitieuzer
doel gesteld. Materiaal en bemanning van de
Twirre moesten daarvoor in optimale conditie
worden gebracht. Omdat de riemen nog niet
perfect waren werd besloten deze te vervangen.
Scheepstimmerbedrijf Roland van Malsen
ging de uitdaging aan en het resultaat mag er
zijn. Ook de sloep, die vorig jaar een complete
refit had ondergaan, werd op kleine punten bij
Kooi Makkum aangepast. Op 11 maart
werd de Twirre in Stavoren opnieuw aan een
sleepproef onderworpen om een nieuwe

Foto: rvmakkum

handicap (weerstandscurve) te bepalen; deze
viel positief uit.
Naast de materiële aanpassingen werkte het
team zonder uitzondering vanaf de eerste
week in het nieuwe jaar driftig op het strand
aan de conditie. Inmiddels is het zand weer
verruild voor water (en ijs) want de trainingen
zijn al weer begonnen. Bouwadviesbureau
Mark de Witte prijkt dit jaar als nieuwe sponsor
op de Twirre die aan een tiental wedstrijden
door geheel Nederland deelnemen. De eerste
uit die reeks vindt plaats op 22 april in IJmuiden
op het Noordzeekanaal. Meer informatie is te
vinden op www.rvmakkum.nl

Gymnaste Marieke Hiemstra 3e in Koudum

Restaurant It Posthûs

Koudum/Makkum - Zaterdag 11 maart deden
Tineke de Jong en Marieke Hiemstra, leden
van de gymnastiekvereniging DES in Makkum,
mee aan de gym.wedstrijd in Koudum. Tineke
de Jong haalde mooie cijfers en eindigde na
twee wedstrijden op ene tiende plaats. Bij
Marieke Hiemstra was de druk groter, want na

een gedeelde tweede plaats op de eerste
wedstrijd was er voor Marieke een kans voor
een plaats op de Friese kampioenschappen.
Het werd een nek een nek race. Het DES
talent kwam 0.05 punt te kort voor deelname
aan de Friese kampioenschappen, al met al is er
weer een mooie prestatie neergezet door DES.

Plein 15 Makkum tel 0515-231153

De Waardruiters
Vanaf vrijdag
24 maart
weer open
Het mooiste van reizen is thuis komen.
Met frisse zin gaan we weer lekker koken
en u bent weer van harte welkom!

Cornwerd - Zaterdag 11 maart j.l. ging Sabien
Mollema met Ilvano naar de dressuurwedstrijd
in Gersloot. In de Z-2 dressuur behaalde ze
met 177 punten de 2e prijs. Hinke Politiek
ging met Sytse naar de springwedstrijd in
Sneek. In de klasse B legde ze het 1e parcours
foutloos af, ze behaalde daarmee 2 winstpunten.
Het 2e parcours leverde haar 1 winstpunt op,
er viel 1 balkje. Zondag nam Linda Hovius
deel aan de wedstrijd in Molkwerum. Ze startte
met Samar in de L-2 dressuur. De 159 punten
die ze voor haar proef kreeg leverden haar een
winstpunt op. Marijke Bonthuis startte in
Sneek in het B-springen. Met Us Maxima
reed ze zowel het eerste als het tweede parcours

foutloos, respectievelijk de 5e en de 7e prijs
en 4 winstpunten. Met Utopia legde ze het 1e
parcours ook foutloos af waarmee ze 2 winstpunten verdiende.
Afgelopen zondag organiseerde rijvereniging
de Waardruiters een dressuurwedstrijd voor
pony’s op Hippisch Centrum Boeyenkamp te
Cornwerd. Marieke Lombaard reed op deze
thuiswedstrijd met haar pony Umay 165 punten
bij elkaar in de B-dressuur, waarmee ze een
winstpunt behaalde. Daphne de Vries leverde
zaterdag j.l. een prima prestatie op de bixiewedstrijd in Koudum. Met haar pony Speedy
behaalde ze een eerste en een tweede prijs.
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Collecte voor vluchtelingen
in Afrika en Azië
Van 26 maart tot 1 april houdt ZOA-Vluchtelingenzorg haar nationale collecteweek. Het thema is
‘Water maar ook een kraan’. ZOA wil trouw blijven
aan vluchtelingen en blijft totdat de mensen weer
in staat zijn om zelfstandig hun leven op te pakken.
Vluchtelingen en ontheemden kunnen blijvend
rekenen op deze hulp. Om dit werk goed uit te
voeren hoopt ZOA op veel steun tijdens de nationale
collecteweek. ZOA-Vluchtelingenzorg is een
christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie
voor internationale vluchtelingenhulp. De organisatie
voert programma’s uit in Afrika en Azië. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Voor vluchtelingen,
ontheemden en slachtoffers van rampen.

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

Gymnaste Marieke Hiemstra
3e in Koudum
Koudum/Makkum - Zaterdag 11 maart deden
Tineke de Jong en Marieke Hiemstra, leden van de
gymnastiekvereniging DES in Makkum, mee aan
de gym.wedstrijd in Koudum. Tineke de Jong haalde
mooie cijfers en eindigde na twee wedstrijden op
ene tiende plaats. Bij Marieke Hiemstra was de
druk groter, want na een gedeelde tweede plaats op
de eerste wedstrijd was er voor Marieke een kans
voor een plaats op de Friese kampioenschappen.
Het werd een nek een nek race. Het DES talent
kwam 0.05 punt te kort voor deelname aan de
Friese kampioenschappen, al met al is er weer een
mooie prestatie neergezet door DES.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM
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Druk bezochte lezing Henk
de Velde in Hindeloopen
Hindeloopen - Afgelopen zaterdag was er
weer een zeilersavond georganiseerd door
restaurant ‘t Kalkoentje. Een avond voor en
door zeilers waarbij een aantal malen per jaar
gedurende de wintermaanden een zeiler wordt
uitgenodigd zijn ervaringen te delen met
andere zeilers. Meestal zijn deze gastsprekers
zeilers met een apart verhaal. Hetzij zeilers
die verre, tropische reizen gemaakt hebben en
daarbij gepaard gaande prachtige beelden van
palmstranden en pittoreske dorpjes. Of zeilers
c.q. avonturiers die hun heil zochten in lange
solowedstrijden of barre tochten naar koudere
kusten. Zo zijn er reeds vele zeilers geweest
die hun spannende verhalen met schitterende
beelden hebben getoond.

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,

Spannend absoluut, want meestal zijn deze
tochten niet alleen maar rozengeur en maneschijn, de meest gure weersomstandigheden
moesten de zeilers toch weten te trotseren
terwijl de achterblijvers (thuisblijvers) lekker
bij de kachel zaten. Zo verging het ook solozeiler en poolreiziger Henk de Velde.
Afgelopen zaterdag was hij op uitnodiging
van restaurant ‘t Kalkoentje in Hindeloopen
om zijn beelden en verhaal met vele andere
zeilers te delen. Prachtige beelden van zijn
reis om de wereld met zijn Campina. Zijn reis
die vooral was bedoeld om Willem Barentsz
zijn reis te volgen. Willem Barentsz zijn reis
strandde op Nova Zembla en Henk de Velde
strandde in Siberië, in Tiksi. Hier overwinterde
hij in de barre kou. Zijn buitenthermometer
ging tot - 50°C, lager kon die niet, terwijl het
binnen niet warmer werd dan 5°C boven nul.
Ook de gevaren zoals ijsberen en kruiend ijs
lagen op de loer. Maar toch, Henk de Velde
had het voor geen goud willen missen. En dat
kon je ook duidelijk merken aan zijn geweldig
verhaal. Iedereen hing aan zijn lippen en
zeker de prachtige beelden van de Noordpool
met o.a. de gigantische Russische atoom ijsbrekers maakten een enorme indruk op de
vele bezoekers. (Overigens, wist u dat die
atoom ijsbrekers met honderden bemanningsleden aan boord, 4 jaar door kunnen varen
met als brandstof een klein brokje plutonium
van 400 gram, dat is ongeveer zo veel als 2
gehaktballen)
Na afloop was dan ook iedereen zeer enthousiast
over zijn verhalen en zeker zijn enthousiasme en
“way of living” sloeg erg aan. Kortom, het
bijwonen van een lezing van Henk de Velde is
een aanrader net zoals zijn boeken overigens.

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

sier - industrie - constructie
GAAST, telefoon: 0515-5541253

w w w. va n k a l s b e e k - g a a s t . n l
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687

V
B
T

TE KOOP 25 pak paardenhooi à € 2.50
tel. 06-50494300
TE KOOP Pelgrim 4 pits gasstel, kleur wit € 20.tel. 0515-231383
TE KOOP Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312
TE KOOP Bobike fietszitje voor voorop met
scherm € 40.-; Puky driewieler, geel € 40.-;
Tricot-slen, stretch wikkeldoek, blauw € 30.-;
Kommodeopzet met rand, MDF, wit 92 x 83 x 12 cm
(BxHxD) € 10.-; Kinderledikantje met spijlen, geel
70 x 140 x 70 cm (BxLxH) met leuke blauw/gele
stoffen bekleding € 30.-, tel. 0515-231116
TE KOOP 21/2 zits bankstel zwart leer; Relax
fauteuil zwart leer; 4 eetkamer stoelen; Salontafel
glas/chroom; 2 pers. bed (140x200); 2x tv meubel;
Hang en wandlampen; Inventum 4 pits gasstel
RVS/glasplaat; Magnetron Sharp 800 W; Kleine
vaatwasser, pr.n.o.t.k., tel. 06-43212990
TE KOOP Commodore-64 computer + bijbehorende
monitor, billijke prijs; Packard Bell 17 inch monitor,
scherp en helder beeld; Thermopane voorzetdeur
2.00 x 0.90 m. Links en/of rechts draaiend € 75.-;
Spelcomputer voor de jonge kinderen (één van de
eersten!) € 15.-, tel. 0515-231940
TE HUUR Gestoffeerde zit- slaapkamer € 250.per maand, tel. 06-50587688 kan ook voor langere
termijn
GEVRAAGD “Losse” voicemail melder,
tel. 0515-231940
GEZOCHT Handige “Vutter” als havenmeester,
kleine verkoop en charter haven in Makkum.
Vrijdags vanaf 1 april - 1 oktober, tel. 0515-559222
Affiniteit met de watersport

OPEN AVOND

MAANDAGAVOND 3 APRIL
Samen met het CBR en Prodrive Training houden we onze jaarlijkse OPEN AVOND.
Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom in "Ons Gebouw" op de Markt in
Makkum. Natuurlijk neem je ook je ouders, vrienden en partner mee.
Van 19.30 uur tot 20.30:
Interactieve presentatie over de Rijopleiding in Stappen. De nieuwe opleiding
met een zeer hoog slagingspercentage. Bijna 70% van de examenkandidaten
slaagt de eerste keer.
Door Bert Tamboer en 2 examinatoren van het CBR.
Van 20.45 uur tot 21.45 uur:
Interactieve presentatie over de slipcursus die jij TIJDENS je rijopleiding kunt
volgen. Door Pieter Blaak van Prodrive Training.
Op deze avond kun je natuurlijk al je vragen stellen over de opleiding en het examen. Grijp dus je kans.
Natuurlijk kun je het praktijklesboek bekijken en een kijkje nemen in onze lesauto. Ook hebben we een leuke aanbieding als je op die avond besluit om bij ons
jouw Rijopleiding in Stappen te volgen.

We kijken uit naar je komst.
Graag tot ziens bij de rijschool die méér voor je betekent!!!
Doniastraat 28 z 8754 EK MAKKUM z tel.: 0515-232302 z email: info@berttamboer.nl

GEZOCHT Woonruimte (huur) in Makkum,
tel. 06-12311533

Vanaf heden wordt het vers vlees geleverd
door Weidenaars vleesbedrijf te Dokkum.
Daarom hebben wij een zeer scherpe weekend
aanbieding.

AANGEBODEN Klusjes man voor o.a. schilder-,
sauswerk voor badkamer tot tuin etc.,
tel. 06-50587688

Ter introductie

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas,
tel. 06-15214632
GEVONDEN buiten bebouwde kom van Makkum,
een Panasonic telefoon, tel. 0515-232112
VERMIST Sinds 16 maart zwart/wit (ex) kater
± 6 jr., roepnaam Pino, omgeving P. Groeniastraat,
tel. 06-11483228

Iets verkopen plaats het gratis op

www.recreatiemakkum.nl

Geopend vanaf zaterdag 25 maart
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur
Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur
U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

3.

GEKRUIDE VARKENSROLLADE
1 kilo geen 9.99 maar slechts

99

aanbieding is alleen geldig op zaterdag en zondag

