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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Namen bouwers
van de 
gereformeerde kerk
komen te 
voorschijn

4 5 7

Tandartsen
Zuidwesthoek
bikkelen erop los

Echtpaar Lenters
50 jaar getrouwd

een greep uit ons aanbod,
zie p. 13

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, tot vrijdagavond 20.00 uur. 
Tijdelijk inleveren bij Truus Rienstra,

Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. Telefoon
0515-231648 / fax. 0515-233545 of e-mail:
rienstra@makkum.nl

Makkumer Belboei

* De Ooievaar is in Makkum gesignaleerd, één telefoontje naar de fotograaf en deze ging op
speurtocht. In de omgeving van  Sauna “De Leliehof” zittend op een lichtmast liet de Ooievaar
zich fotograferen.
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 6 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos 
van 14.30-16.30 uur. 
Voor info Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zaterdag 7 april  
Gaaast - Dorpshuis de Fûke 20.00 uur
Klaverjassen

Exposities
Makkum - Expositie modeporselein door
Alexander van Slobbe tot en met 28 mei bij
Koninklijke Tichelaar. Geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondags
gesloten

Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend van 1 april t/m 31 oktober, ‘s maandags
gesloten, tot 28 juni werken van Michiel Galama,
kunstschilder

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend
tot en met 31 oktober ‘s maandags gesloten.
In de tuin van het landgoed, Geert-Jan Luinstra,
kunstwerken van metaal. In landgoed, perma-
nente schilderijen tentoonstelling van diverse
kunstenaars

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend
tot en met 31 oktober, ‘s maandags gesloten.
Expositie Jan Lek, kunstschilder/illustrator,
wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels

Piaam - Expositie van Bauke Feenstra in de
Nynke Pleats tot eind april. Open zaterdag &
zondags vanaf 11.00 uur, toegang gratis

Het gemis blijft

Hartverwarmend was de belangstelling en
het medeleven tijdens de periode van ziek
zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze men en beppe

Jeltje Twijnstra-de Boer
Het was voor ons een grote steun.
Hiervoor willen wij iedereen hartelijk danken.

Gerben
Melle en Aukje

Jeltje, Dooitze en Gerben
Johannes en Angela

Gaast, arpil 2007

Beste minsken,

Tige tank foar al de moaie blommen en
kaarten en ek jim kommen, sawol yn it
sikehûs, as by ús thúskomst.
It hat ús tige goeddien.

Gerrit en Tjam

Aakweg 5
Makkum, april 2007 

Kerkdiensten
woensdag 4 april
Baptistenkerk 19.30 uur Passiestond

Witte donderdag 5 april
Van Doniakerk
19.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser, H.A.

R.K. kerk 19.00 uur Parochievoorganger

Doopsgezinde Gemeente 
20.15 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Goede Vrijdag 6 april
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
19.30 uur pastor G. Visser, m.m.v. Matteus Passion  

R.K. kerk 15.00 uur pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 19.00 uur Vesper dienst

Stille zaterdag 7 april
Piaam (kerk) 
19.30 uur Paasnacht-viering ds. J. van Olffen en pastor G. Visser

R.K. kerk 20.00 uur Paaswake pastor S. Draisma

zondag 8 april  
Van Doniakerk
10.00 uur ds. J. van Olffen, vooraf maaltijd om 8.30 uur

R.K. Kerk 9.30 uur dienst te Workum                             

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede      

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, gez. paasdienst te Workum  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a,
Makkum. tel. 0515-231494

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk 7, 8 en 9 april
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345       

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, 
tel. 0517-533336, tevens inloopspreekuur, 
gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 7 april wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig goed gebundeld of in een doos aan de
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen,
de ophaalcontainers staan vrijdag al in de
Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex
en kaatsveld.

Collecte Simavi
Makkum - De Simavi collecte heeft te
Makkum € 992.81 opgebracht. Vorig jaar was
dit € 965.84. 

Alle gevers en collectantes hartelijk dank.

Wij zijn verhuisd:
Arp en Bonnie Kooistra
Bonnie Kooistra-Hoekstra uitvaartbegeleiding.

Ons nieuwe adres is: 
Wûnsstelling 21 8754 LA Makkum
Tel.nr; 0515-852958/   06-20441818
Email: bonniekooistra@home.nl

Het tel.nr van ons agrarisch bedrijf is:
0517-579463 / 06-48451603
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 5/4 t.e.m. wo. 11/4

Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.50
Gebraden Fricandeau, per pakje.................5 zegels extra
Kroon Gekookte Gelderse Worst, 350 gram..............99 cent
Lassie Toverrijst, 400+100 gram...........................nu 89 cent
Select Aroma Koffie, 250 gram....................................nu 1.99
Côtes d’or Bonbonbloc Praline..................................99 cent
Dubbeldrank, sin/per. 1 liter...............................1.39 89 cent
Pepsi Regular of Light, 1.5 liter.................................99 cent

van de Warme Bakker
Makkumer Mieck...................nu voor 3.98

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 GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 5 APRIL
T/M ZATERDAG 7 APRIL

KIP IN BRAADZAK
per kilo €€ 7.50

DIVERSE SOORTEN 
PAASROLLADE’S

vanaf €€ 10.-

HAMTAART
100 gram €€ 1.70

HONINGPATÉ
100 gram €€ 1.60

RUNDERHAM
100 gram €€ 2.20

DUBBE EI ROLLADE
100 gram €€ 1.70

Verhalende kuiertocht
naar Cornwerd
Makkum - Zondagmiddag 15 april as. organi-
seert het NUT een wandeling door de weilanden
naar Cornwerd. Er wordt gestart bij de van
Doniakerk. Vanaf 14.00 uur loopt men in groepen
via de Engwierderlaan richting de grafheuvel.
Daar wordt een stukje geschiedenis verteld.
Deels over verharde paden en deels door het
weiland loopt men dan naar de Cornwerder
molen. Ook daar zal een korte lezing worden
gehouden. Vervolgens gaat de wandeling naar
Cornwerd waar in dorpshuis de Bining een
consumptie kan worden genuttigd. In het
dorpshuis vind tevens een voordracht over
Obe Postma plaats. Tot slot worden de groepen
één voor één met de huifkar terug gebracht
naar Makkum. Uiteraard staat het u vrij wanneer
u dat wilt om via de zeedijk terug te lopen
naar Makkum.

De eerste groep start om 14.00 uur, de tijd tussen
de groepen zal ongeveer een kwartier zijn. Bij
opgave wordt u ingedeeld in een groep en
krijgt u dus te horen hoe laat er gestart wordt.
Er starten maximaal 3 groepen van ongeveer
25 personen, dus wees op tijd met opgeven
want vol is vol!!!

Deelname aan de wandeling kost € 5.00 per
persoon inclusief consumptie. Kinderen t/m
12 jaar mogen onder begeleiding mee en betalen
€ 3,50 per persoon, incl consumptie.
Opgave kan t/m 13 april 19.00 uur bij Pietsy
van Dijk, tel: 0515-231312 of 06-21448916.

* Houdt u er rekening mee dat er niet alleen
op verharde paden wordt gelopen, denk om
goede dichte schoenen/laarzen.

Donateursconcert
Parrega - Op zaterdag 7 april houdt Chr.
Muziekvereniging Excelsior uit Parrega haar
donateursconcert. Het concert begint om 20.00 uur
en vindt  plaats in de  Gearhing te Parrega. Het
harmonie orkest heeft een gevarieerd programma
ingestudeerd met een aantal solo optredens, een
concertwerk, een aantal marsen en wat lichte
werken. Op deze avond is het harmonie orkest
ASAF uit Lollum o.l.v. Joke Krist te gast. Zij
zullen een gedeelte van het programma invullen
met een verrassend optreden. Hiermee hebben
zij de 1e prijs behaald op het federatiefestival
in 2006! We hopen u allen  te kunnen begroeten
op 7 april. De entree is gratis.
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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  A P R I L

Babi Pangang
Kip Feng Sheng
Mini Loempia's
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  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

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

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.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Wie doen er dit jaar mee? De play-
backshow bijt de spits af van de festiviteiten
rondom Koninginnedag op vrijdag 27 april.
Kinderen uit Makkum en omstreken tot en met
12 jaar kunnen weer aan deze playbackshow
meedoen. Er wordt in 2 groepen opgetreden; een
jongste groep en een oudste groep. De opgave
bepaalt hoe de groepen worden verdeeld. 

Je kunt je alleen of per groep opgeven en je
moet je eigen CD meenemen die middag.
Opgave kan tot 20 april bij: Mattie Terpstra-
Bleekstraat 20, Dina Koopmans- De Schar 9
of via de website www.koninginnevereniging.nl.
Iedere deelnemer krijgt een kleine attentie en een
gratis consumptie! Er is weer een 3-koppige

jury en alles staat onder leiding van de vaste
presentator Jetze Genee. Kijk voor foto’s van
vorig jaar ook op onze website. Het begint om
15.45 uur met de jongste groep en deelname
is gratis! Zoek een leuk nummer, artiest of groep
en geef je snel op! Aan wie kan Jetze Genee
dit jaar de prijzen en de presentjes geven?

Opgeven voor het beachvolleybaltoernooi:
Esther Postma, Botterstraat 12,
8754 AC Makkum. Tel. 0515 232801
Opgeven voor de Survival:
Keimpe Jaspers, Turfmarkt 85, tel. 2232037.

Voor nadere informatie: 
www.koninginnevereniging.nl 

Playbackshow

Namen bouwers van de gereformeerde kerk
komen te voorschijn
Makkum - “In het jaar anno 1965
op den 22e sept.werd bijna den
laatsten steen gelegd door de
metselaar T. Kuipers. Dezen kerk
(geref) werd gebouwd door kerke-
lijken en onkerkelijken. Het moreel
was hoog en de lonen laag, de kool
was goedkoop maar het bier duur”. 

Momenteel is het timmerbedrijf
Pijpker bezig met bouwkundige
verbouw werkzaamheden  in de
voormalige gereformeerde kerk,
het huidige Kerkelijk Centrum
“Het Anker”. Tijdens sloopwerk-
zaamheden in de entree van het
kerkgebouw en de muur naar de
zalen trof men in de spauwmuur in

een cementzak aan met een spaan-
plaat, met daarop de namen van
werknemers van aannemingsbedrijf
Draisma, die in 1965 de kerk hebben
gebouwd. Behalve de namen staat
er ook een tekst bij en volgens
Riemer Bergsma is dit geschreven
door Teade Kuipers. 

De namen die er op staan luiden
boven naar onderen: 
Koster Jongsma, 
Thijs Dijkstra/uitvoerder, 
Jan de Hoop/timmerman, 
Jarig Bijlsma/opperman, 
H. Quarré/timerman,  
R. Bergsma/Timmerman,
Teade Kuipers/metselaar. 

De zwangerschap is een bijzondere gebeurtenis
in je leven. Het beoefenen van yoga helpt je om
de zwangerschap bewust te beleven. De lessen
zijn zo opgebouwd dat er naar de bevalling
wordt toegewerkt zodat je met vertrouwen de
bevalling tegemoet kunt zien. 

Tijdens de les worden er verschillende oefeningen
gedaan die met aandacht worden uitgevoerd
en met behulp van de adem. Door waar te
nemen en te ervaren ontwikkel je een goed
lichaamsgevoel en leer je luisteren naar je
lichaam. Dit ter voorbereiding op de bevalling.
Voor veel vrouwen is yoga een manier om tot
rust te komen en een moment om echt samen
te zijn met de baby.

De zwangerschap kan gepaard gaan met
ongemakken. Yogaoefeningen kunnen deze
ongemakken verlichten of wegnemen. Er worden

ademoefeningen gedaan die de bevalling kunnen
ondersteunen. Maar ook de zelfobservatie en
ontspanningsoefeningen kunnen van grote
betekenis zijn. 

Je kunt je vanaf heden opgeven voor de zwanger-
schapsyoga. De lessen worden gegeven op
donderdagochtend van 10.30 uur tot 11.45 uur
in de praktijk-centrum voor bewustwording
en energiewerk, Dorpsweg 6 te Cornwerd. 

Ben je geïnteresseerd in de yoga dan kun je
voor meer informatie contact opnemen met
Simone Kok: 06-50501620
e-mail: yogasimone@home.nl 
of internet: www.yogasimone.nl

Op donderdagochtend van 9.00 uur tot 10.15 uur
kunt kun je ook terecht voor yoga voor 
volwassenen.

Zwangerschapsyoga in Cornwerd
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Mooie Hollandse komkommers
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
3 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Vers gesneden spinazie 
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25

Mooie grote krop sla
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Rode tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies

en Gieser Wildeman
appels en peren

1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50

10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Tandartsen Zuidwesthoek bikkelen erop los

Makkum - Het jaarlijks kringdiner met de
echtgenotes van de tandartsen uit Bolsward,
Workum,Wommels, Koudum en Makkum werd
dit jaar gehouden in Makkum en wel in Bistro
Hennie fan Richt. Aangezien de tandartsprofessie
geen statisch beroep is, maar voortdurend
in beweging is,zie de ontwikkelingen in de
cosmetische tandheelkunde en de implantologie
(kunstwortels), stond deze bijeenkomst ook in
het teken van bewegen. Het mooie Makkum
werd wandelend verkent onder leiding van
Jentje Hoeksema, die ons kogelgaten in de
nauwste steeg  liet zien, daterend uit de tweede
wereldoorlog.Verder vertelde hij ons op een zeer
meeslepende wijze van de oude Doopsgezinde
en Rooms katholieke kerk, de waterlopen

door het oude Statum met de talloze bruggetjes
waarover vlees en brood werd vervoerd. De
talloze olie- en kalkovens die ons dorp bezat,
maar ook de hoogste waterstand, die ooit is
bereikt en aangegeven is op de sluis.

Hennie de Vries, die niet alleen een uitstekend
kok is maar ook kunstenaar en dan met name
van ijssculpturen had voor de groep een grote
kies gemaakt, geflankeerd door 2 zwanen.
De kies, gedeeltelijk gevuld met inkt om de
wanhopige situatie maar aantegeven, moest
door de tandartsen beitelend van de “caries”
worden ontdaan. Na het lopend buffet, wat
zich prima liet smaken, ging een ieder met de
goede herinneringen huiswaarts.

Op zaterdag 17 maart jl. heeft de federatie van
Muziek en Zangverenigingen Wûnseradiel het
jaarlijkse muziekfestival gehouden, deze keer
in een volledige nieuwe opzet. Voorgaande jaren
werd dit jaarlijkse festival op 1 avond gehouden.
Nadeel hiervan was dat er te weinig tijd per
zangvereniging gereserveerd kon worden. Door
deze tijdskrapte kregen de verenigingen niet
voldoende tijd om zich op de juiste wijze te
kunnen presenteren. Dit jaar werd het zang-
festival daarom gehouden op één dag in
Gereformeerde Kerk te Arum. Om twee uur werd
het festival geopend door het mannenkoor de
Flevosangers uit Makkum. 13 zangverenigingen
uit de gemeente Wûnseradiel namen deel aan
dit festival en ieder  kreeg 30 min. om een
compleet oeuvre te laten horen.

Nieuw was dit jaar de publieksjury. Deze jury
heeft de verenigingen beoordeeld op presentatie
en originaliteit. De vakinhoudelijke muzikale

prestatie werd beoordeeld door dhr. Jan Blanksma
uit Tjerkwerd. Dat de zangverenigingen van
deze nieuwe opzet gebruik hebben gemaakt
bleek uit de verassende presentaties die elk
koor bracht. Doarpsang ‘Ta Gods Ere’ uit
Ferwoude e.o. o.l.v. Coby Hofman werd als
beste beoordeeld op de presentatie door de
publieksjury. Hun programma was onder
andere opgebouwd met liederen uit de musical
‘Ja zuster nee zuster’. Met heuse figuranten
brachten ze hun oeuvre met verve en stalen de
harten van de publiekjury. Tweede werd:
‘Zanggroep Forte’ uit Makkum o.l.v. Margriet
Emmers en als derde eindigde het ‘Dameskoor’
uit Exmorra o.l.v. mevr. A Bakker-Sietzema

De nieuwe opzet van het jaarlijkse festival is
enthousiast ontvangen door de deelnemende
verenigingen en zal ook zeker volgend jaar op
deze wijze georganiseerd worden.

SB

Zangvereniging Doarpsang ‘Ta Gods Ere’ Ferwoude e.o.
wint publieksprijs!!
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Aan: De leden en vrijwilligers 
van het Nederlandse Rode Kruis,

afdeling Wûnseradiel

Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Afdeling Wûnseradiel

Deze zal gehouden worden op 
Dinsdag 17 april 2007
Aanvang: 20.00 uur

In “Mounekrite”te Witmarsum

Na de pauze is er uitleg over 
het A.E.D. apparaat door dhr. G.J. Kwant

We hopen op uw komst

Het bestuur

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00

zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
vrijdag 6 t/m maandag 9 april van 8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide 
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Makkum - Het is al weer even geleden maar
Zus de Vries en Herman Lenters waren 7 maart
50 jaar getrouwd. Samen met de kinderen en
kleinkinderen zijn ze fijn een lang weekend
weg geweest. Ook had de jeugd geregeld dat
ze een uitgebreid etentje kregen in de Gouden
Leeuw in Arum. 

Waarom in Arum? Daar is het allemaal
begonnen. Zus was en is een fanatiek kaats-
liefhebber. Ze speelt het zelf niet maar gaat
wel veel naar de kaatswedstrijden kijken.
Toen er in Arum een kaatswedstrijd was en
tevens kermis ging Zus erheen. De kermis en
de kroeg hadden haar interesse niet. Wel het
kaatsen. Herman woonde in Kiesterzijl en
dacht dat zijn maten naar Arum waren. Hij
ging daar ook naar toe op de brommer. De
maten vond hij niet, maar wel een meisje uit
Makkum. Hij werd daarbij ook nog geholpen
door een oudere man. Zus zou op haar fiets
naar huis en een oudere man zei tegen
Herman die Zus nog helemaal niet gezien

had. Zo’n jonge vrouw hoort niet alleen naar
huis. Herman keek eens om en dacht eens na.
Zus kon wel bij hem op de brommer dan zou hij
haar wel thuis brengen. Voor zus een probleem.
Een fiets was een kostbaar bezit en die moest
mee naar Makkum. De oudere Arumer zei: Ik
zorg dat jouw fiets maandagmorgen bij je
thuis voor de deur staat. Dit gebeurde en Zus
is nog altijd verbaast dat iemand zoveel moeite
wilde doen voor een vreemde.  De fiets was voor
haar heel belangrijk, hier reed ze iedere dag
op naar haar werk in Zurich. Herman had
Makkum en Zus de Vries ontdekt en bleef naar
Makkum komen. Op een bepaald moment
ging hij er zelfs werken. Van de Condens in
Leeuwarden ging hij naar Amels. De Balticborg
moest geklonken worden en de enige bescher-
ming was een watje in je oor. Vandaar dat
eigenlijk alle mensen die dit werk gedaan
hebben doof zijn. Herman en Zus begonnen in
de Leerlooierstraat en nu wonen ze al jaren op
het Tichelwerk. Nog steeds is Zus een groot
liefhebber van de kaatssport en natuurlijk is
ze ook graag met haar honden op stap. Voor
Herman is zijn boot alles. Zus vindt nadat ze
enkele jaren geleden lelijk gevallen is aan
boord het allemaal wel goed. Gewoon overdag
naar de boot en lekker wat om je heen kijken,
prima. Lange reizen zoals ze in het verleden
gedaan hebben wil ze niet meer. Het echtpaar
kan smakelijk vertellen over de vele dingen die
ze meegemaakt hebben. Het was ook wel eens
minder leuk en dat een van de kleinkinderen
bij een ongeluk is overleden, is voor hun nog
steeds moeilijk. Wij hebben 11 kleinkinderen,
zegt Zus en Herman beaamt dat. Naar de
Arumer die hun bij elkaar gebracht heeft hebben
ze gezocht, maar hij was niet meer te vinden.
Wel wist men in Arum wie het waarschijnlijk
geweest is, maar Zus is nog altijd nieuwsgierig
hoe de man vanuit Arum op maandagmorgen
vroeg de fiets bij haar voor de deur afgeleverd
heeft. Waarschijnlijk krijgen ze hier geen ant-
woord op en blijft het een geheim. 

Echtpaar Lenters 50 jaar getrouwd

Witmarsum - Dinsdag 3 april was het
echtpaar Sjoerd Attema (86) en Sieuwke
Attema-Tjepkema (85) 60 jaar getrouwd. Het
echtpaar woont aan de Gysbert Japiksweg 13
in Witmarsum. Op 3 April was er in de Nynke
Pleats in Piaam een receptie. Tijdens deze

receptie heeft Burgemeester Theunis Piersma
namens de gemeente Wûnseradiel het echtpaar
gefeliciteerd. Het echtpaar Attema is in 1947
getrouwd in het gemeentehuis van het Bildt
en heeft drie dochters gekregen.

Echtpaar Attema uit Witmarsum 60 jaar getrouwd

Voor Makkum, Gaast en Ferwoude zijn nieuwe
komgrenzen vastgesteld. De nieuwe komgrens
in Makkum is de aansluiting Menziessingel
op de Haitsmaleane. Voor Gaast is het de aan-
sluiting It Nije Binnen Paad op de Sielandsreed
en voor Ferwoude de aansluiting It Nije Binnen
paad op de Buren. Bij de Komgrens is een

snelheid regiem van 30 km. Het snelheidsregiem
voor Makkum is voor de volgende wegen,
Menziessingel, Wûnsstelling en It Ferset.
Deze besluiten zijn genomen in het kader van
Duurzaam veilig. De besluiten liggen ter inzage
vanaf 5 april. Binnen zes weken kan er bezwaar
ingediend worden.

Nieuwe komgrenzen in de gemeente
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Kerkstraat 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 eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

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

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

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Mercedes 180    1.8 Ponton 120 48kw 06-1960 131613 12.250.00

Toyota Rav4 funcruiser 2.01 Bl. Met.     04-1998 41286 9.950.00

Volkswagen Golf        1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001 145123 9.250.00

Kia  Joice       2.01 16V Zilver met.
div. opties 7 pers    11-2001 117969 9.000.00  

Smart Fortwo      micro compact car
45KW9 Zwart/Geel  03-2002 25600 5.750.00

Seat Arosa       1.4 44KW             09-1999 230384 3.500.00

Skoda   Felicia     50KW                 11-1999 79810 3.250.00

BMW   316I        Coupe Automaat Rood   12-1993   145558  3.250.00

Fiat     Punto       1.1 55 Groen met.    05-1998   176172 2.750.00

Mercedes 240 D      3.0 115 48kw Bl.met.  10-1975 49553 2.750.00

Volkswagen Kever       1200 1.2 Parel moer  05-1982 97594 2.500.00

Opel   Astra F Hatch 1.6i kat.Bl.paars met 10-1995 141085 1.500.00

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Inventarisatieresultaten
Fryske Gea-reservaten
2006 bekend
Jaarlijks maakt It Fryske Gea een verslag van alle
binnengekomen gegevens over de flora en fauna
in haar terreinen. Ook in 2006 is er weer een
scala aan gegevens binnengekomen, voornamelijk
verzameld door een grote groep vrijwilligers.

Verzameling gegevens
De verzameling van flora- en fauna gegevens in
Fryske Gea-reservaten wordt grotendeels door een
groep van 200 à 300 vrijwilligers gedaan. Dit is
een  enthousiaste en zeer betrokken groep men-
sen, die naast het inventarisatiewerk tevens de
“extra ogen in het veld” vormen voor It Fryske Gea:
is er ergens iets aan de hand? hoe gaat het met
het beheer? Deels wordt er ook geïnventariseerd
door medewerkers van It Fryske Gea of door
onderzoeksbureaus in opdracht van It Fryske Gea
of andere organisaties. In het Inventarisatie-
jaarverslag 2006 wordt van de resultaten van al
deze onderzoeken en inventarisaties verslag gedaan.
Ook is  geprobeerd  relaties te leggen met het
beheer en de inrichting van terreinen. Zo wordt
duidelijk in hoeverre de uitgevoerde maatregelen
het gewenste effect hebben op de natuur.

Bijzonder jaar
Soortgroepen die aan bod komen in het jaarverslag
zijn zoogdieren, broedvogels, trekvogels, reptielen,
amfibieën, vissen, insectengroepen, flora en
vegetatie en paddestoelen. 
Een voorbeeld uit West-Fryslân is het onderzoek
naar muizenpopulaties op o.a. de Makkumer Noard-
en Súdwaard, waar heel opmerkelijk, de Noordse
woelmuis de op vier na talrijkste soort blijkt te
zijn. In Noord-Fryslân is de enorme waarde van
het ruim 3.000 ha grote Noard-Fryslân Bûtendyks
voor kust- en weidevogels opnieuw bevestigd
dankzij de enorme onderzoeksinspanningen van
de wadvogelwerkgroep. Zo broeden hier maar
liefst 15 Rode Lijstsoorten, waaronder 428 paar
tureluur en 68 paar visdief. De kluut is met 1.153
paartjes de talrijkste soort. In Midden-Fryslân is
er broedvogelonderzoek gedaan op de nieuw
ingerichte graslanden van It Eilân-Oost. Er is hier
een grote variatie aan weidevogels aangetroffen.
Van de in totaal 23 soorten broedvogels die werden
vastgesteld zijn er 14 weidevogels, waaronder de
zomertaling, watersnip en veldleeuwerik. Hoewel
alleen in Zuid-Fryslân in diverse natuurgebieden
nog reptielen -adder, ringslang en levendbarende
hagedis- voorkomen, is de hoeveelheid aangetroffen
exemplaren zorgelijk te noemen. De populaties
zijn klein en kwetsbaar en staan her en der onder
druk. Opvallend is ook de toegenomen aandacht
voor dagvlinders, nachtvlinders en libellen in
deze regio van Fryslân. Vrijwel jaarlijks worden
er weer nieuwe soorten aan de lijsten toegevoegd,
zoals in 2006 bijvoorbeeld de beekoeverlibel en de
vuurlibel voor het Easterskar en de roodkop-
winteruil (een nachtvlinder) voor de Liphústerheide.
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Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

NU OOOK HHUISGEMAAKTE BBELEGDE BBROODJES! 
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Recreatiecentrum ‘De Holle Poarte’ is een camping die vooral families en watersporters
als gasten heeft. Gelegen aan het IJsselmeer, alleen gescheiden van het strand door
een mooie boulevard.

Ter versterking van ons team zijn wij vanaf 15 mei t/m 15 november op zoek naar een:

Baliemedewerker/receptionist M/V
28 of 32 uur per week.

Functie omschrijving
De receptie is het eerste aanspreekpunt voor onze gasten en wordt dan ook gezien
als het visitekaartje van de camping. Als baliemedewerker/receptioniste houdt jij je
bezig met het in en uitchecken van de gasten, neem je reserveringen aan en verstrek
je gewenste informatie over de camping en de omgeving.Je houdt de infohoek up
to date door middel van het aanvragen en bijvullen van folders en documentatie.
Verder valt ook het schoonhouden van je werkplek onder jouw verantwoordelijkheden.

Wij vragen
Jij bent minimaal 18 jaar en in het bezit van eigen vervoer. Je bent flexibel en inzetbaar
in de weekends en 's avonds. Je beheerst de Duitse taal in ieder geval mondeling.
Verder heb je een gast en servicegerichte instelling en werk je graag in teamverband.

Tevens zijn wij voor de maanden mei t/m augustus op zoek naar:

Schoonmakers M/V

Denk je dat dit een leuke baan voor jouw is stuur dan je schriftelijke reactie naar:
Recreatiecentrum ,, De Holle Poarte"
T.a.v. Fokke de Boer
Holle Poarte 2
8754 HC Makkum
E-mail: fokke@hollepoarte.nl

Dropping
Makkum - Zaterdag 7 april organiseert de
jeugdraad van de protestantse gemeente Makkum
een Dropping die gehouden zal worden in
Oudemirdum. Alle jeugd vanaf de middelbare
school-leeftijd tot ongeveer 18 jaar kan hieraan
deelnemen. Je kunt je opgeven voor 5 april bij:
Jan Hindrik Hartman, De Pleatsen 6, Makkum,
tel. 0515-233158 of email: janenharma@hetnet.nl

Vesper Goede Vrijdag
Doopsgezinde kerk Makkum, 19.00 uur

Makkum - In de weken voorafgaande aan het
feest van Pasen zijn er vele momenten om even
bij stil te staan. Op Goede Vrijdag denken we
aan de kruisiging van Jezus. Er is een gevoel
van verlatenheid soms, of eenzaamheid, maar
we kunnen ook al iets van het goede nieuws
van Pasen zien.
Het dagelijks leven sleurt ons in een noodvaart
van dag tot dag. Rust en stilte moet je bewust
zoeken. Daar bieden we op de avond van Goede
Vrijdag in de Doopsgezinde kerk gelegenheid
voor.  Het wordt een eenvoudige vesper met
liederen en wat teksten. Thema: Stations op weg
naar Vrijheid.

Nadere informatie: Flora Visser, 232415

Omrop Fryslân 
zoekt boeren voor
BOER tsjin BOER
Omrop Fryslân zoekt kandidaten voor een
nieuw amusementsprogramma op Omrop
Fryslân: BOER tsjin BOER. Het gaat om
melkveehouders die aan een wedstrijd op de
televisie willen meedoen.

Doel van het programma is dat de boeren door
het doen van ‘proeven’ uiteindelijk bepalen
wie het slimst is. Het is een spelletje en daarom
zal naast het testen van vaardigheden ook de
geluksfactor een rol spelen. Iedereen maakt
dus kans! Via voorrondes zullen uiteindelijk 4
boerengezinnen in een competitie bepalen wie
de winnaar wordt. Naast het wedstrijdelement
wordt er ook aandacht geschonken aan werken
en leven op de boerderij tegenwoordig. De
winnaar krijgt een mooie prijs.

Boeren die zich willen opgeven kunnen
een inschrijfformulier van internet halen,
www.omropfryslan.nl, of aanvragen via het
telefoonnummer 058 2997799. De opnames
zijn in de zomer. BOER tegen BOER wordt
uitgezonden op dinsdagavond van november
t/m februari.
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Op 7 ap
van 10.0

zijn twee paash
op het eierplei

Bij aankoop van 
ontvangt het winkelen

bij de hier afgebee
Deze bon kunnen

de paashazen o
Dan krijgen ze ee

van ons
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Vereniging 
Hendrick de Keyser

Tot behoud van historisch en architectonisch
waardevolle huizen in Nederland

Te Huur woning Turfmarkt 7 Makkum

Deze ruime 4 kamerwoning heeft op de
beg.grond een woonkeuken en toilet. Op de 1e
verd. is de woonkamer met pantry en berging.
Op de 2e verd. is een badkamer met douche
en toilet, 2 slaap- kamers, dakterras en een
kleine vliering. Opp.vlakte is ca. 85 m². 
Huurind. € 650,00 per maand (excl. g/w/e).

Info: tel.020-5210630 of 
info@hendrickdekeyser.nl

Vereniging 
Hendrick de Keyser

Tot behoud van historisch en architectonisch
waardevolle huizen in Nederland

Te Huur woning Turfmarkt 7A Makkum

Aan de achterzijde van het pand is deze
3 kamerwoning. Op de beg. grond is een
woonkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken
en tuin. Op de 1e verd. is 1 slaapkamer
en een badkamer met toilet.

Info: tel.020-5210630 of 
info@hendrickdekeyser.nl

Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 11 september 
start voor de kabouters

weer het kaboutervoetbal. 
Er wordt wekelijks getraind 

van 16.30 - 17.15 uur 
op het trainingsveld. 

Kaboutervoetbal is er alleen
voor kinderen tot en met 6 jaar.

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 Harmen van der Wal, tel. 0515-232854www.nieuwbouwinmakkum.nl

Plaatselijk Belang vergadert voor de 98e keer
Makkum - Voor een plaats als Makkum kan
een Plaatselijk Belang heel belangrijk zijn. Zij
kunnen vanuit de burgers allerlei klachten en
opmerkingen meenemen naar de gemeente.
Dit gebeurt dan ook regelmatig en het zou toch
heel gebruikelijk zijn als op een jaarvergadering
veel inwoners de vergadering zouden bezoeken.
Dit is niet het geval. Het zijn meestal dezelfde
personen die een vergadering bezoeken en ieder
jaar zijn er weer de gebruikelijke opmerkingen.
Toch probeert Plaatselijk Belang veel voor het
dorp te betekenen. Het is een gezonde vereniging
met een redelijk banksaldo. 

Aan het begin van de vergadering werd vermeldt
wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Klaas de
Boer vertrekt als penningmeester en wordt
hartelijk bedankt voor zijn werk en Alie
Postma-Kooistra wordt in het bestuur gekozen
en krijgt gelijk bij het aantreden in haar nieuwe
functie een mooi boeket bloemen. 

Daarna kwam Libbe Terpstra uitleg geven over
de ontwikkelingen met betrekking tot het Multi
Functioneel centrum. Het is  nu 7 jaar geleden
dat een initiatief groep startte met de plannen.
Het lijkt er op dat de realisatie nabij is. Er zijn
verschillende subsidiebronnen aangeboord en
de plannen zijn klaar. Het wordt wel kleiner
dan in eerste instantie de bedoeling was maar
zo het nu staat kan de aan besteding 14 april
plaats vinden. Dan is het heel belangrijk wat
voor prijs de aannemers aan bieden. Eigenlijk
zou het geheel 15 november 2007 klaar moeten
zijn in verband met de eisen van een subsidie-

verstrekker. Dit lijkt niet haalbaar en er is
hoop dat deze datum naar een later tijdstip
verschoven kan worden. Er is nog een klein
hobbeltje in het geheel, de bewoners van de flat
boven de Jumbo hebben bezwaar gemaakt.
Zij denken dat er een groot parkeer probleem
zal ontstaan als er geen extra maatregels
genomen worden. Er zal van de Makkumer
bevolking een bepaalde inspanning gevraagd
worden en denk hierbij dan maar aan een
financiële steun. 

Tijdens de rondvraag werden weer eens de
lantaarn palen die in Makkum te kort staan en
op de boulevard dag en nacht branden aan de
orde gesteld. Tevens werd aandacht besteed
aan de opknap beurt van de haven. Hier zullen
twintig boxen komen voor vergunninghouders
en de prijs van deze boxen wordt ongeveer
gelijk aan de prijs die in de jachthavens betaald
wordt. Langs het Vallaat wil men graag een stang
aan de waterzijde zodat er enige beveiliging is
tussen het water en de parkeervakken. Het
onderwerp drugs komt ook ter sprake en de
aanwezige politie agent van der Wouw vertelt
dat het drugsprobleem in de Zuidwest hoek
zeer ernstig is. Hij heeft het dan over speed
XTC en GHB. Ze doen er alles aan om het te
verminderen maar het gaat moeizaam. 

Na de officiële vergadering vertelt Otto Gielstra
nog het een en ander over Makkum van vroeger
en het ontstaan van de Afsluitdijk. En het bestuur
van Plaatselijk belang Makkum gaat weer met
heel wat huiswerk naar huis. 

Makkum - De stichting met de lange naam is er.
Tijdens de tweede vergadering was de officiële
oprichting een feit. Helaas was er niet het aantal
bezoekers aanwezig wat de eerste avond wel
belangstellend was. Een klein groepje mensen
was in Restaurant/Yachtclub Marina Makkum
aanwezig om de laatste nieuwtjes te horen. 

Tijdens de vergadering kwam vanuit Witmarsum,
waar de raadsvergadering was, de mededeling
dat de stichting € 26.000,- van de gemeente
krijgt. Voordat dit zover was had men tijdens
de raadsvergadering vijf keer een schorsing
nodig om tot een eensluidend standpunt te
komen. Wel is een belangrijke voorwaarde dat
de stichting een uitgebreid financieel plaatje
bij de raad op tafel legt. Voor enkele aanwezigen

tijdens de oprichtingsvergadering was dit een
logische vraag, omdat ook zij enige hiaten in
het kostenplaatje dachten te ontdekken. De
website werd vertoond en het lijkt ook logisch
dat hier eens goed naar gekeken wordt. De
grammatica en de spelling laten zo hier en
daar wel enkele onregelmatigheden zien. Op
het aanbod van een van de aanwezigen om
zijn diensten hiervoor aan te bieden werd
geen gebruik gemaakt. Zo het nu lijkt zullen
de ondernemersverenigingen in Makkum,
Witmarsum en Arum een informatiezuil voor
hun rekening nemen. Waar de zuilen geplaatst
zullen worden en wanneer het waaggebouw weer
bemand wordt is nog niet helemaal duidelijk.
Wel graag zo snel mogelijk omdat het toeristen
seizoen weer begonnen is. 

Stichting ter Bevordering van Recreatie en Toerisme
in Wûnseradiel

Bedenk een passende en pakkende slogan voor
de nieuwe toeristen informatie. Stuur de slogan
voorzien van naam, adres en telefoonnummer
naar prijsvraag@allemooiste plekje.nl of fax

het naar 0517-531810. 

De bedenker van de mooiste slogan ont-
vangt het boek Bloedmooi Wûnseradiel.

Prijsvraag



pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 4 april 2007

Leuke, goed onderhouden halfvrijstaande
woning met aangebouwde bijkeuken/
berging. Grotendeels betegelde tuin (ZW),
totaal 165 m² eigen grond. Uitzicht over
weilanden richting IJsselmeerdijk,
ca. 1,5 km vanaf Makkum. Indeling:
entree/gang, woonkamer, woonkeuken
v.v. inbouwapp., middenhal, toilet,
bijkeuken, badkamer met douche en
wastafel. 1e Verd.: overloop, 
3 slaapkamers. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs €€ 129.000,-- k.k.

Vrijstaande, vrijwel geheel verbouwde 
en verrassend ruime gezellige woning,
gelegen in de dorpskern met diepe tuin
(ZO). Goed onderhouden, totaal 345 m²
eigen grond. Ind.: entree/gang,
keuken v.v. inbouwapp., woonkamer 
met eethoek en zitgedeelte, hal met
buitendeur en toilet. 1e Verd.: overloop,
badkamer v.v. 2e toilet, wastafel en
douche, slaapkamer en grote bergruimte
(2e slaapkamer mogelijk).

Vraagprijs €€ 178.500,-- k.k.

Schitterend en zeer ruim opgezet 
vrijstaand landhuis met inpandige 
geïsoleerde garage, gelegen tussen de
landerijen met wijds uitzicht. Fraai 
aangelegde tuin met diverse terrassen,
1.385 m² eigen grond. Indeling o.a.:
grote woonkamer met vide en tuindeuren
(ZO), luxe open keuken v.v. inbouwapp.,
bijkeuken, slaapkamer en badkamer. 
1e Verd.: overloop/vide met kantoor, 
2 slaapkamers en 2e badkamer.

Vraagprijs €€ 475.000,-- k.k.

Karakteristiek, vrijwel geheel nieuw in
oude stijl opgetrokken herenhuis, 
met veel authentieke Makkumer tegels.
Gelegen aan vaarwater, in het centrum
op 115 m² eigen grond. Een woning 
voor de ware liefhebber! Indeling o.a.:
voorkamer, grote kelder, bijkeuken, 
woonkamer met karakteristieke schouw
en tuindeuren, luxe keuken v.v. inbouwapp. 
en buitendeur, 4 slaapkamers, luxe 
complete badkamer.

Vraagprijs €€ 365.000,-- k.k.

Mooie, grote, sfeervolle en goed 
onderhouden eindwoning met fraai 
aangelegde tuin (Z, W en N). Beschut
gelegen aan een rustige weg in een 
woonwijk op 265 m² eigen grond. 
Indeling: entree/hal, toilet met fonteintje,
woonkamer met houten vloer, mooie
grote woonkeuken met houten vloer en
v.v. apparatuur, bijkeuken/berging. 
1e Verd.: overloop, 4 grote slaapkamers 
en badkamer. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs €€ 187.000,-- k.k.

Goed onderhouden herenhuis met o.a.
4 slaapkamers en garage. Deze ruime,
geschakelde woning met een fraaie tuin
(W) ligt in een rustige woonwijk. 
Eigen grond 268 m². Ind. o.a.: ruime
woonkamer met schuifpui, open keuken,
bijkeuken met buitendeur en deur naar
de garage. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers, complete badkamer. 
Vaste trap naar 2e verd.: overloop,
bergruimte, slaapkamer en hobbyruimte.

Vraagprijs €€ 245.000,-- k.k.

Timmerbedrijf R. de Vries uit Makkum
realiseert 4 nieuwbouw koopappartementen
in de "Altena & Krooyenga State" in het
centrum. Waarvan nog te koop zijn 2
appartementen op de begane grond. 
Deze appartementen hebben een 
woonoppervlakte van ± 95 m² en een 
terras van circa 10 m². Indeling:
entree/hal, toilet, grote woonkamer, open
keuken, gang met buitendeur, badkamer,
bijkeuken en 2 slaapkamers.

Koopsom €€ 145.000,-- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

Idsegahuizum, DDorpsweg 117 Gaast, BBuren 221 Witmarsum, VV. AAylvaweg 779

Makkum, DDe GGearen 22aMakkum, DDe WWijting 11

Goed onderhouden grote tussenwoning
met vrijstaande stenen schuur en
beschutte tuin (ZW). Rustig gelegen, 
in Stadsfenne op 177 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, trapkast,
doorzonkamer met schouw, open keuken
v.v. inbouwapp. en buitendeur. 1e Verd.:
overloop, 4 slaapkamers, badkamer v.v.
ligbad, separate douche en wastafel. 
Vaste trap naar 2e verd.: overloop, 
5e slaapkamer, bergruimte.

Vraagprijs €€ 198.500,-- k.k.

Makkum, VVallaat 338

Makkum, BBleekstraat 222-224Sneek, BBottinge 774
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Gerard Mensonides damkampioen van Makkum
Makkum - In de zomer wordt er niet gedamd,
daarom heeft OKK dinsdag het seizoen afgesloten
met de jaarvergadering. Daarin werd terug-
gekeken op het afgelopen seizoen. En er is
veel gebeurd op damgebied deze winter.
Allereerst was er de onderlinge competitie.
Dat is altijd het belangrijkste gebeuren in
onze vereniging. We hebben gespeeld in twee
klassen. In de eerste klas staat bovenaan
Gerard Mensonides. Hij is dus damkampioen
van Makkum. Nummer twee is Sikke Tilstra
en op de derde plaats komt Henk van As. In de
tweede klas staat Abe Wiersma bovenaan en
zijn Ike Werkhoven en Otte van Kalsbeek
respectievelijk nummer twee en drie. De beste
sneldammer was Sikke Tilstra die tevens in de
wedstrijden tegen andere clubs het best
gescoord heeft. Maar in die wedstrijden tegen
andere clubs heeft Makkum slecht gepresteerd.

We speelden in een poule van zes clubs daar zijn
we onderaan geëindigd. Dat was een tegenvaller
voor Makkum. Er is echt niet slecht gespeeld,
maar veel, veel partijen gingen op het eind
onnodig verloren. Waarschijnlijk zal Makkum
1 moeten degraderen naar de derde klas en
daar horen wij niet thuis. Makkum 2 is in de
Bond in de middenmoot geëindigd. Dat was
een mooie prestatie. Een heel bijzondere wed-
strijd was die tussen de Makkumer spelers en
de spelers uit Wons die ook bij Makkum spelen.
Vorig jaar werd deze wedstrijd, die in Wons
gespeeld werd, door de Wonsers gewonnen,
maar dit jaar was de stand gelijk 7 tegen 7.

De tweede dinsdag in september begint het
nieuwe seizoen weer. We spelen in de bovenzaal
van hotel “De Prins” en er kunnen nog wat
nieuwe spelers bij.

Te Koop
Gebruikte Dames/Heren fietsen. 

Geheel nagezien. 
Geschikt voor werk en school.

Van € 75.- tot € 150.- p/st.
tel. 0517-579383

Damuitslagen O.K.K.
13 februari
S. Tilstra   - G. Zijlstra  1-1
A.J. van Schaick - H. van As    2-0
B. Tilstra      - H. Koops      0-2
A. Wiersma       - Joh. Rinia      1-1
I. werkhoven     - Sj. Mensonides   2-0

20 februari
A.J. van Schaick - H. Koops        2-0
G. Mensonides    - G. Zijlstra     2-0
S. Tilstra       - O. van Kalsbeek 2-0
Joh. Rinia       - Joh. Tjeerdema  2-0
C.E. Kooistra    - I. Werkhoven    0-2

27 februari
A.J. van Schaick - Joh. Rinia      1-1
H. van As        - G. Zijlstra     1-1
C.E. Kooistra    - B. Tilstra      0-2
S. Tilstra       - H. van As      1-1
O. van Kalsbeek  - Sj. Mensonides  1-1
I. Werkhoven     - Joh. Tjeerdema   1-1

6 maart
H. van As        - G. Mensonides   0-2
Joh. Rinia       - O. van Kalsbeek  0-2
A.J. van Schaick - I. Werkhoven    1-1
G. Mensonides    - H. Koops       2-0

Volgende week is de laatste avond van ons
damseizoen. Dan zal er bekend zijn wie dit jaar
de beste dammer van OKK is. Ook zal er dan
besloten worden of we het volgende seizoen
weer in de Provinciale Dambond zullen spelen.

Opgeruimd staat netjes
Het blijft triest, maar mijn uitzicht is geschoond.

Makkum - In de Makkumer Belboei van 28
februari melde ik mijn ergernis over het half
gezonken scheepje, de Sea Ray. De eigenaar
heeft zich daar kennelijk niets van aangetrokken
en het gelaten voor wat het was. Gelukkig heeft
de gemeente de zaak wel serieus genomen, en
heeft groot materiaal ingezet om te voorkomen
dat de Kleine Zijlroede geen vrije doorgang
zou hebben voor het recreatievaren. Het mooie
weer van de afgelopen dagen is uitnodigend
om te genieten, toch? Trasmolen 8.

Op woensdag 11 april is er een kunstverkoop
op CBS “De Ark”. De opbrengst van deze
verkoop is voor nieuwe speeltoestellen op de
pleinen van de onlangs verbouwde school.

De kunst is door de leerlingen zelf gemaakt.
Iedereen mag deze kunst komen bekijken en
natuurlijk ook kopen. Vanaf half 5 tot half 6
bent u van harte uitgenodigd.

Kunstverkoop op CBS “De Ark”

Op zaterdag 17 maart jl. hebben deze twee Makkumse toppers, een gouden medaillle gewonnen
bij de Friese kampioenschappen turnen! Op de foto Rick Couperus en rechts Xek Breed.
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U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

Verwijdering bootjes 
in plantsoenen 
en bermen Makkum

Op verschillende plekken in de plantsoenen en bermen in heel Makkum liggen roei-
bootjes op de oeverwal. Deze bootjes leveren grote problemen op bij het maaien van de
bermen. Daarom vraagt de gemeente aan de eigenaren van deze bootjes deze zo
spoedig mogelijk weg te halen. 
Daarvoor krijgen de eigenaren één week de gelegenheid na het verschijnen van deze
advertentie. 

Wanneer de bootjes dan niet verwijderd zijn zal de gemeente de bootjes zelf verwijderen.
De bootjes worden vervolgens afgevoerd naar de opslag van Gemeentewerken aan
de Waardwei in Makkum. Tegen betaling van de verwijderingskosten, welke € 50,-
bedragen, kan de eigenaar daar de boot weer ophalen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter van de buitendienst, de heer
Hotze Attema, telefoon 06 - 51 37 94 00.

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel

.

..

. Pingjummer Biljarters
te sterk voor Zurich
Pingjum - In Café de Halsbân te Pingjum is
de een ronde voor het Dorpentoernooi 2007
(Pizzabartoernooi) gespeeld. Met maar liefst
3 jeugdspelers ging de strijd los. 

Steven Nesse (16 jaar) beet de spits af tegen
Pedro Stam uit Zurich. Met o.a. een serie van
4 ging hij er als een speer van door, hij bleek
echter toch een maatje te klein voor Pedro en
de stand werd 0-2 voor Zurich. 

Frank Scheffer (Pingjum) startte tegen Robert
Outhuijse, 2 talenten van 13 jaar, beide veel-
belovende spelers. Boven hun macht spelend
moest Robert het toch afleggen. Met o.a. 2 maal
een serie van 5 maakte Frank het al in de 14e
beurt uit, dit zou tot nu toe de kortste partij
van het toernooi zijn. (2-2) 

Michel Nesse (16) bond de strijd aan tegen
Cas Pijper uit Zurich en wist met 1 carambole
verschil 2 punten binnen te halen, 4-2 voor
Pingjum. 

De 4e partij zou gaan tussen Maaike en Dennis
waarbij de gehele partij om 1 car. verschil zou
draaien tot aan de laatste beurt. Dennis bleek
over de sterkste zenuwen te beschikken en
won de partij, wederom stond het gelijk 4-4. 

Laurens Koster (Pingjum) wist wat moest
gebeuren tegen Jaap Faber maar liet dit in de
eerst helft van de partij na, waar Jaap rustig zijn
car. maakte. Zo gedreven als hij is, herstelde
Laurens zich knap en maakte remise in de  27ebrt. 

En zo stond het 5-5 met nog 1 partij te gaan lag
er een grote druk bij beide heren. Fokke Flapper
maakte de partij los tegen Tjitte Bergsma,
zowel Fokke als Tjitte gingen goed van start
maar al snel bleek dat Fokke het niet aan het
toeval zou overlaten. Hij wist al in de 20e brt
het tot een goed einde voor Pingjum te brengen. 

Met een einduitslag van 7-5 en een kortste partij
van 14 brt is er wederom een goede prestatie
geleverd.

Geslaagde Paasmarkt
in Avondrust
Makkum - Vrijdag 30 maart vond er een paas-
markt plaats in Zorgcentrum Avondrust. Deze
markt was een groot succes en werd druk
bezocht. Naast allerlei kraampjes was er ook
een draaiend rad aanwezig, waarmee prachtige
prijzen te winnen waren. Deze prijzen waren
allen beschikbaar gesteld door de middenstand
van Makkum. Wij willen daarom dan ook alle
sponsors die hebben meegewerkt heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage. De organisatie.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003  € 16.900,- 
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14.450,-
VW golf VARIANT 1.6-16V,zilver,airco,radio-cd,cruisecontrol,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bediening,64 dkm 2003 € 14.450,-
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm 2001 € 13.900,-
Peugeot 307 SW 2.0Hdi,airco,r-cd,cruisecontr,100dkm  2003 € 13.900,-
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 € 13.445,-
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm 2003 € 13.250,-
Peugeot 406 Break Hdi 110pk,zilver,airco-ecc,cruisecontrol
Lm.velgen,radio-cd/navigatie,trekh,el.rmn/spiegels 2004 € 11.900,-
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm 2002 € 11.400,-
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd    2002 € 11.400,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002 € 7.900,-
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm 2004 € 7.250,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm 2002 € 7.250,-
Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh  1998 € 3.950,-

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
VW Passat Variant2.0i,
nw type,bl.metairco-ecc,
cr.controltrekhaak,el.rmn,
nwstcpv+af.st bediening 
81 dkm  bj 2001    
€ 13.900,-

Opel Agila 1.2-16v
Elegance,zilvermet
Airco,el.rmn,cpv
Radio-cd,mistl.voor 
56 dkm  bj 2002     
€ 7.900,-

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 

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 7 april     

senioren
Makkum 1 - Bant 1 14.30 uur
Makkum 2 - IJVC 2 12.30 uur
TOP’63 2   - Makkum 3 12.30 uur   

junioren
Gorredijk A1 - Makkum A1 14.30 uur
Urk B2  - Makkum B1 12.30 uur
Makkum C1 - Sneek WitZw. C2 12.00 uur
Rijperk. MC1 - Makkum MC1  10.30 uur

pupillen
Makkum D1 - GAVC D1      9.30 uur
Makkum D2 - Zeerobben D3  11.00 uur
Makkum E1 - Oudega E1    10.00 uur
Joure SC E5  - Makkum E2    10.15 uur
Makkum E3  - Walde De E1   11.00 uur
Makkum F1 - Stormv.’64 F1 10.00 uur
Heeg F2    - Makkum F2     9.00 uur
LSC 1890 F4 - Makkum F3     9.00 uur
JVC Nylan F2 - Makkum F4    9.30 uur
Makkum F5 - AVC F3        11.00 uur

KNKB-competitie
dinsdag 10 april
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Workum 1           

NeVoBo-competitie
vrijdag 13 april
20.15 uur RMBH Makkum 7 - Basautowas/W 2
20.15 uur D 3B Opslach 1 - Delphion/DBS 6
21.25 uur D 3A Hanzestad 2 - Staveren 1
20.15 uur D 4A Set Up 4 - SVW 4
21.25 uur H 3A Makkum 2 - HVV 1

Sporthal

De Waardruiters
Hippolytushoef - Zondag 18 maart reisde
Krista Koomen over de Afsluitdijk naar
Hippolytushoef om daar deel te nemen aan
een dressuurwedstrijd. Zij reed met Watou
Mon Ami 181 punten bij elkaar in de klasse
B-dressuur, wat goed was voor een 2e prijs en
een winstpunt.
Marijke Bonthuis kwam op donderdag 22 maart
in actie op de springwedstrijd in het groningse
Tolbert. Met Maxima reed ze in het L-springen
een foutloos parcours en een zeer snelle barrage,
resulterend in de eerste prijs. Tevens legde ze
met Wild Lady een foutloos parcours af in de
klasse BB-springen.
Esmé Mesken ging zondag 25 maart voor het
eerst op wedstrijd met haar nieuwe pony Quissie.
De combinatie behaalde in Leeuwarden maar
liefst 191 punten in de klasse B-dressuur en
kon hiermee de eerste prijs en een winstpunt
mee naar huis nemen
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Bar Café Restaurant

RRuuuurrdd MMeennaaggee
Arumerweg 13

8745 AA Witmarsum
tel. 0517-531768
fax. 0517-532527

Nieuwe modellen 2007

* Motormaaiers
* Electromaaiers
* Zitmaaiers
Merken: Wolf

Castelgarden 
met Honda motoren

Reparatie en 
onderhoudsbeurten

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport
voetbal - Enerverende 0-0 in de polder! 
Luttelgeest - Zaterdagmiddag 31 maart stond
voor Makkum de uitwedstrijd tegen Tonego
op het programma. Deze wedstrijd moest nog
worden ingehaald en telde mee voor de tweede
periode, waar Makkum theoretisch nog aanspraak
op maakte. Saillant detail was het feit dat de
huidige trainer van Tonego vanaf volgend jaar
hoofdtrainer bij de Makkumers zal zijn. 

Makkum begon de wedstrijd in een ongebruike-
lijke 4-4-2 opstelling, wat met name in het
begin voor onderlinge onduidelijkheid zorgde.
Ook voor het selecte gezelschap van het gedeukte
eitje, die als trouwe supporters het team stad en
land volgen, was deze speelwijze even wennen.
De meningen over het geven van de juiste
tactische aanwijzingen binnen deze delegatie
waren nogal verdeeld. Na deze eerste perikelen
begon Makkum het spel meer en meer naar
zich toe te trekken. In deze fase volgde corner
op corner en waren er een aantal mogelijkheden
de score te openen. Wat in positieve zin opviel
was het feit dat in dit eerste kwartier meer
onderling werd gecoacht dan alle voorafgaande
wedstrijden bij elkaar (hou dit vol!). Toch was
het na een half uur spelen bijna Tonego die door
een communicatiestoring in de Makkumer
defensie op voorsprong wist te komen. Maar
doelman Simon Adema was heer en meester
in de ontstane 1 tegen 1 situatie. 

In de tweede helft stortte Makkum zich
meteen weer op de aanval en in de 48ste
minuut was het Yme de Jong die een vrij trap
van Reimo Tjeerdema met zijn kruintje wist te
verlengen, maar zijn inzet kuste de bovenkant

van de lat. Dit leek Tonego enigszins wakker
te schudden, want direct erna ontstonden er
een aantal hachelijke moment voor het doel
van Makkum, maar de bal wilde er voor
Tonego maar niet in. In het laatste kwartier
bracht de technische leiding coryfee van het
derde en “oud” spits Jasper van Dijk binnen
de gelederen. Koud vijf minuten in het veld
werd Van Dijk met een afgemeten voorzet al
in stelling gebracht door Johan Boonstra,
maar zijn zweefkopbal werd knap gered. De
druk op het doel van Tonego bleef groot. In de
85ste minuut was het Gjalt Roorda die van
een meter of 18 een streep van zijn slof liet
vertrekken, maar ook nu bleek de keeper een
bekwame sta in de weg door de bal uit de
kruising te ronselen. In de laatste minuten
waren er nog een aantal mogelijkheden, maar
elke keer had Makkum de pech dat de inzet
door een been of ander lichaamsdeel van een
Tonego speler werd gekraakt. Ondanks dat de
supporters deze middag geen doelpunten konden
bewonderen, was het vertoonde spel zeker de
moeite waard. Als Makkum dit niveau weet
vast te houden, hoeft men voor handhaving in
deze klasse niet op problemen te stuiten.  

Aanstaande dinsdagavond (3 april) speelt
Makkum een inhaalwedstrijd in en tegen
Heeg en aankomende zaterdag staat de eerder
aangekondigde thuiswedstrijd tegen Bant op
het programma. Makkum kan met een over-
winning niet alleen een grote stap zetten naar
eigen handhaving, maar ook de competitie voor
wat betreft het kampioenschap nog spannend
maken. 

volleybal - Heren Makkum 1 wint bekerwedstrijd in Bakhuizen
Bakhuizen - Zaterdag was het dan zover, het
Heren 1 team stond voor de zoveelste maal in
de beker finale die sinds jaren niet gewonnen
werd. Bij aankomst in Bakhuizen was dan
ook de spanning van de gezichten af te lezen.
De vaste trouwe supporters waren natuurlijk
van de partij en nog enkele Makkumers waren
hen gevolgd. (hartelijk dank voor jullie steun!).
De heren staan boven aan in de competitie maar
nu een finale spelen is toch anders. Er moest
gespeeld worden tegen Oeverzwaluwen, waar
in de competitie al 2 keer van werd gewonnen.
Dus kun je denken “kat in het bakkie”, maar
het moet wel even gebeuren. De druk lag bij
Makkum en dat was tijdens het spel ook duidelijk
te zien. Maar Makkum 1 liet al verschillende
keren tijdens de competitie zien dat zij
gegroeid zijn, zo wel mentaal als fysiek. 

De eerste set wel gewonnen met 25-20. 
De tweede set verliep wat stroef, de stand was
20-23 en er moest dus wel wat gebeuren, na
een wissel, moest er anders gespeeld worden,

de aanval van de drie meter lijn ging goed en
dan laten de heren van Makkum zien dat ze
nog wat meer in huis hebben en wordt de
tweede set gewonnen met 26-24. 
De derde set verliep vrij vlot en werd dan ook
gewonnen door Makkum met 25-17.  Mensen
wat een blijdschap, wat een ontlading.
Eindelijk gewonnen.

Na een biertje en een warme douche gingen
we met de beker naar Makkum, op naar de
sporthal, waar Dames 1 nog aan het spelen
was. Wij hadden verwacht dat het bestuur ons
zou opwachten, maar  dat viel tegen, zijn zij
dan niet blij met onze prestaties? Later kregen
we nog een roos aangeboden namens het bestuur. 

Vrijdag 13 april 2007 gaan we voor het
kampioenschap. Wij spelen dan tegen Votes 1
in het sportcomplex Schuttersveld te Sneek.
Wie zin heeft wordt hierbij uitgenodigd om
met ons mee te gaan ook wij kunnen wel wat
supporters gebruiken.
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Resultaten Meldpunt huishoudelijke verzorging:
geen chaos, veel onduidelijkheid
Leeuwarden - Het Meldpunt huishoudelijke
verzorging van de Zorgbelangorganisaties,
waaronder Zorgbelang Fryslân, is niet massaal
overspoeld met opmerkingen en klachten rondom
de invoering van de Wmo. De binnengekomen
meldingen gaan voornamelijk over onduidelijk-
heid of onvrede over de indicatiestelling, de
gevolgen van de Wmo op de persoonlijke situatie,
de verandering van zorgaanbieder en bureaucratie
bij de uitvoer van de Wmo. De situatie rondom
de thuiszorg is nog niet stabiel en in sommige
gemeenten moeten de veranderingen nog gaan
plaatsvinden. Het Meldpunt huishoudelijke
verzorging blijft daarom voorlopig open en is
in Friesland bereikbaar via 058-2 137 138.

Resultaten tot nu toe
Er zijn tot nu toe landelijk 235 en in Friesland
20 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt
huishoudelijke verzorging. Dit aantal is geen
basis voor representatieve conclusies. Toch viel
een aantal zaken op. Zo geeft 59% van de respon-
denten aan voldoende geïnformeerd te zijn en
vond 64% dat dit op tijd gebeurde. Als er echter
vragen gesteld worden over de gevolgen van
de Wmo op de persoonlijke situatie blijkt dat
er nog veel onduidelijkheid is. Zo geeft bijna
40% aan niet te weten wat de gevolgen voor
hem of haar zijn als het over indicatiestelling
gaat, 52% heeft geen idee wat de gevolgen zijn
voor het Persoonsgebonden budget en 56% weet
niet of de Wmo iets veranderd in zijn of haar
eigen bijdrage. Voor de Zorgbelangorganisaties
zijn ook alle individuele reacties belangrijk,
aangezien zij belangenbehartiger zijn voor
iedereen die gebruik maakt van zorg en welzijn.
De persoonlijke reacties van mensen komen
voor een groot deel overeen met de gegevens
zoals hierboven beschreven. Verder blijkt dat
mensen zich zorgen maken over het behouden
van de eigen hulp en thuiszorgorganisatie, de

uitslag van de indicatiestelling en eventueel
vermindering van het zorgaanbod. Ook geeft men
aan bang te zijn dat de huishoudelijke verzorging
wordt overgenomen door een schoonmaakbedrijf
waarbij de persoonlijke verzorging dan komt
te vervallen. Ten slotte worden de bureaucratie
bij de indicatiestelling en de uitvoering van de
wet in het algemeen genoemd. 

Verwachting
De verwachting is dat er in de nabije toekomst
nog meer meldingen binnenkomen. Redenen
hiervoor zijn dat de situatie in de thuiszorg
nog niet stabiel is, dat in sommige gemeenten
de veranderingen nog moeten plaatsvinden en dat
veel mensen nog niet weten wat de veranderingen
in de Wmo voor hen persoonlijk betekenen.
De effecten van de veranderingen in de huis-
houdelijke zorg zijn daarom wellicht pas op
langere termijn echt goed zichtbaar.

Bereikbaarheid Meldpunt
Het Meldpunt huishoudelijke verzorging is te
bereiken via de afdeling Informatie en
Klachtenopvang van Zorgbelang Fryslân,
telefoon 058-2 127 138. Op dit nummer kan
men naast meldingen ook terecht voor vragen
over en problemen met de Wmo. 

Over Zorgbelang Fryslân  
Zorgbelang Fryslân, het Friese patiëntenplatform,
behartigt de belangen van mensen die gebruik
maken van de zorg. Het doel is hun inbreng te
vergroten en hun positie te versterken, bij
voorbeeld door  beleidsbeïnvloeding, overleg
met organisaties in de zorg en het ondersteunen
van de aangesloten patiëntenverenigingen. Naast
het behartigen van de belangen van de Friese
zorggebruiker als groep biedt Zorgbelang Fryslân
ook informatie, advies en klachtenopvang aan
individuele zorggebruikers. 

Frysk 
yn soarchynstellings
Foarlêze is wichtich. Elk wit dat dat foar
jonge bern jildt. Want sa leare se in taal, de
wurdskat wurdt grutter, de kreativiteit en it
foarstellingsfermogen wurde befoardere en
ferhalen meitsje de belibbingswrâld grutter.
Foar âlden is lêzen likegoed wichtich, it wurket
mei oan it totale wolwêzen. Fia ferhalen komme
eigen aventoeren en de ferhalen dy’t derby
hearre wer nei foaren. Sa kinne de senioaren
wer meiprate. Ferhalen bringe harren wer ‘by
de tiid’, de belibbingswrâld fan de âlderein
wurdt troch de ferhalen grutter as it libben yn
it soarchsintrum! 

Dêrom is der yn it  ‘Fertel en foarslês festival’
fan 1 - 15 juny ek oandacht foar de âlderein.
De Afûk jout spesjaal foar dy doelgroep in
nije rige út, dy’t de namme Beltsjeblom krigen
hat. It earste boek komt ynkoarten út. It hjit
‘Skoalle’en is skreaun troch Baukje Wytsma en
Akky van der Veer. Yn it boek steane ferhalen oer
de skoalle fan earder, dy’t de âlderein oansette
ta meidwaan en jonge aktiviteitebegelieders
ynformaasje jouwe oer de tiid fan doe.

Yn ‘t foar binne der ynformaasjegearkomsten
foar aktiviteitebegelieders, foarlêzers, bibleteek-
meiwurkers en oare belangstellenden. It nije
boek wurdt presintearre en yn masterklassen
wurdt oanjûn hoe’t jo it boek brûke kinne en
hoe wichtich oft foarlêzen is. Rients Gratama
wurket ek mei en sil de oanwêzigen op boartlike
wize ûnderfine litte hoe’t foarlêzen wurde kin.
Belangstellenden kinne har foar 5 april opjaan. 

De programma’s binne fan 13.30 - 16.00 oere
yn de folgjende plakken: 
freed 20 april Soarchsintrum 
Prinses Margrietstrjitte 1, 9251 HA Burgum: 

moandei 23 april: Soarchsintrum De Finke,
Tjalke van der Walstrj. 26, 8723 CC Koudum; 

tiisdei 24 april: Soarchsintrum Nij Bethanië,
Nij Bethanië 1, 8851 EJ Tsjummearum; 

freed 27 april: Soarchsintrum De Miente, 
De Hoop 2, 8401 AG De Gordyk. 

Opjaan kin fia i.heddema@afuk.nl.
Mear ynformaasje: Afûk: Alian Akkermans,
058-2343073, a.akkermans@afuk.nl
Bibliotheekservice Fryslân: Siets Ypenga,
058-2847784, s.ypenga@bfrl.nl

Hippolytushoef - De Afsluitdijk bestaat dit jaar
driekwart eeuw. Bij deze mijlpaal zal uitgebreid
stil worden gestaan: aan de Noordhollandse,
zowel als aan de Friese kant van de dijk. Ook
de Werkgroep Exposities Hippolytuskerk wil dat
doen. Ze is van plan een expositie in te richten
in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef op
Wieringen met persoonlijke voorwerpen uit
de tijd van de aanleg van de Afsluitdijk,
afkomstig van degenen, die deze enorme klus
hebben geklaard. De werkgroep is op zoek naar
persoonlijke voorwerpen, zoals bijvoorbeeld
brillen, brieven, foto`s, ansichtkaarten, horloges,

kleding, scheerdozen, slaapspullen, werkmans-
kist, drink- en eetgerei, ( kaart) spelen; kortom
alles behalve gereedschap. Onder de titel Stille
Getuigen wil de werkgroep het persoonlijke en
het emotionele aspect van de mensen belichten,
waarvan er velen huis en haard verlieten om
aan het grote project te werken.

Wie iets heeft, of denkt te hebben en het in
bruikleen aan de werkgroep wil geven, kan
contact opnemen met Gerdien Ottens-Osinga,
tel 0227 593348 of agnisog@quicknet.nl. Zie
ook www.hippolytuskerk.nl

“Stille getuigen” gezocht van aanleg Afsluitdijk

www.nieuwbouwinmakkum.nl
www.makkumerbelboei.nl
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TE KKOOP

De Zalm 37
MAKKUM

Mooie SPLIT LEVEL
woning met o.a. 

carport en zonnige tuin.

Vraagprijs:
€€ 175.000,-- k.k

Geberit wc-stortbak, kleur Camee i.pr.st. € 10.-,
tel. 0515-231940 

Rubberboot 2.85 + 4 pk bb motor vier tact alles
nieuw € 1100.-, tel. 0515-542954

Grote gele Jumbo skelter € 75.-; Groot model
autoped € 50.-. tel. 0517-579215

Koffiezetapp. (nieuw) 500 watt geschikt voor
caravan € 5.-; Grote vuilniszak vol knuffels € 4.50;
Ikea cd rekjes € 3.-; Kinderschoolbord, je kunt aan
beide zijden tekenen (opklapbaar) € 7.50, 
tel. 06-21403801

Bosch droger; 4 Pits gasstel + pannenset en keuken-
gerei, tel. 06-21811031

Diaprojectiescherm van 1.30m op een standaard en
nog een kleinere erbij € 10.-, tel. 0517-642655 (Arum)

Boxerpups geb. 22 maart jl., 2 teefjes , 2 reutjes 3x
geel en 1x spierwit, groeien op in huis en rondom
boerderij, ze worden ontwormd, ingeënt en krijgen
een paspoort. Voor meer info tel. 06-41525837 of
06-25454803

60 Grindtegels 60x40 cm, tel. 0517-531453

Monitor € 15.-, tel. 0515-231940

Man voor tuinwerk etc., tel. 06-49827051

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298 / 06-30383436

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

Zoekertje

TE KOOP

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen

Wilgenteen, riet, bamboe, 
dopheide en boomschorsmatten. 

Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week: 
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!

www.makkumerbelboei.nl

AANGEBODEN



Werkzaamheden door man o.a. voor schilderwerk,
tuinieren, etc., tel. 06-13377981

Grote stacaravan op de camping, tel. 06-18164520

Hogedruk reiniger 220V 160 bar, ideaal voor
woning, terras, boot en ook voor verstopte riool,
tel. 0515-231012

Oppas adres voor meisje van 14 jaar, tel. 0515-232431

Wie heeft 17/3 zijn sportjack vergeten bij NOMI,
vragen bij tel. 0515-232642

Oorbel, ronde koperen ring + 5 bewerkte kettinkjes
+ 6 zwarte kralen + 4 grijze hangertjes, tel. 0515-231940

Wie heeft ons ex-katertje gezien, hij is grijs met wit
befje en witte achterpoot rechts. Omgeving Pingjum,
gouden tip wordt beloond, tel. 0517-579055 
of 06-13235530

Kinderkleding verkoop vanavond van 19.30 tot
21.00 uur in de Peuterspeelzaal

pag. 20 MAKKUMER BELBOEI - 4 april 2007

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

AANGEBODEN

GEZOCHT

TE HUUR

PEUTERSPEELZAAL

GEVONDEN

VERMIST

VERGETEN


