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Dit jaar
waarschijnlijk
de OV-chipkaart
in gebruik

Warm feest
Us Stek in koude
nieuwjaarsnacht

Volleybal Makkum
Dames 1 geheel in
het nieuw gestoken

O.V.M. tevreden over Decemberaktie 2007
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Makkum - Het is elk jaar weer afwachten wat de
resultaten zullen zijn van de December-verkooopaktie georganiseerd door de O.V.M. (Ondernemers
Vereniging Makkum). De consument krijgt bij
aankoop van producten en artikelen een waardebon
waarop men een prijs kan winnen. De actie is
gestart op 17 november en duurde tot en met 27
december j.l. De trekking hiervan heeft plaatsgevonden op 27 december in de gelagkamer van
café- restaurant De Prins.
In de MB van vorige week heeft u al kunnen
lezen dat de familie Haagsma-Bruinsma wonend
op de Pleatsen in Makkum de hoofdprijs ter
waarde van 1100,- euro aan waardebonnen heeft
gewonnen. In totaal is er voor 3300,- euro aan
waardebonnen uitgeloofd. Voor de trekking van

de Decemberaktie bestond een flinke publieke
belangstelling en werd evenals voorgaande jaren
verricht door Johan Swieringa uit Allingawier.
De regie bij de trekking was in handen bij Theo
Adema van de O.V.M. De voorzitter van de O.V.M.
Marjo Roosenstein was verhinderd aanwezig te
zijn wegens andere verplichtingen. Er werden
ditmaal meer stempelkaarten uitgegeven dan het
jaar daarvoor. Ook de deelname aan de wekelijkse
puzzel was aanmerkelijk groter dan voorgaande
jaren met 1048 inzendingen/oplossingen die
ingestuurd waren. Onder de aanwezigen werd
een grote mand met levensmiddelen verloot.
Deze ging naar Anne Koekoek bekend van
marktmeester tijdens de zomeravondmarkten, etc.
Op pagina 8 en 9 de volledige uitslag trekking
van de O.V.M. Decemberaktie 2007.

Koninginnedag viering Makkum
Makkum - De besturen van Plaatselijk Belang,
van de Ondernemersvereniging en Vereniging
van Bedrijven te Makkum hebben enthousiast
gereageerd op de komst van Hare Majesteit en
de Koninklijke familie. Ook vele verenigingen en
particulieren hebben al mailtjes ingestuurd, en de
eerste ideeën en verzoeken zijn ook al binnen.
Om de voorbereiding in goede banen te leiden is
een projectorganisatie opgezet, die voor de
gehele gemeente werkt, omdat alle dorpen
gevraagd wordt koninginnedag in Makkum te
vieren. De projectorganisatie kent de eisen en de
beperkingen die gelden vanwege het koninklijk
bezoek, vanwege de mensenmassa op straat,

vanwege veiligheidsregels, vanwege de verkeersstromen etc. Alle organisaties in Makkum zijn
aangeschreven en op de hoogte gebracht van de
komende gang van zaken. Het koninklijk bezoek
en de televisie uitzending daarvan duurt tot
ongeveer 11.00 uur. Daarna wordt het feest in de
middag en avond op straat voortgezet. De ideeën
voor programma-invulling en voor versiering
worden eerst door de projectorganisatie beoordeeld, om een goede samenhang te krijgen in het
totaalbeeld. Het definitieve programma en de
definitieve route worden pas in april vastgesteld.
Nieuws over de voortgang zal in de Makkumer
Belboei komen en op de site worden gezet
(www.koninginnevereniging.nl)

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
Uw huis op Funda?
een begrip

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 13 januari
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur geen opgave
Baptisten Gemeente dienst te Workum geen dienst
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur zr. T. Nauta

Familieberichten
Zeg niet: 'Ik heb de waarheid gevonden,' maar
liever: 'ik heb een waarheid gevonden.' Zeg niet:
'ik heb het pad der ziel gevonden,' zeg liever:
'ik ben de ziel op mijn pad tegengekomen.' Want
de ziel gaat langs alle paden. De ziel wandelt
niet langs een lijn, noch groeit zij als een riet.
De ziel ontplooit zich als een lotus met talloze
bloembladen.

Ja het is echt waar
Rita is 50 jaar!
Joost Bijlsma
Remco en Bart
Marjan en Daisy
Klazien en Menno

Khalil Gibran

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum.
tel. 0515-231770
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
Tandartsenpraktijk De Witte Heren,
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. 0515-238980

Tsjerk Andringa
* 26 mei 1952
Wartena

6 januari 2008
Sneek

Asmahan Andringa - Dagher
Elisaar Andringa
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie
zal worden gehouden op vrijdag 11 januari om
14.00 uur in aula 1 van crematorium 'Goutum',
Yndijk 1 te Goutum.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangstruimte van het crematorium.

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Correspondentieadres: Vetsmelterstraat 9
8861 DW Harlingen

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Wanneer u geen rouwbrief hebt ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging
beschouwen.

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur

Geheel onverwacht is overleden onze buurtgenoot

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

Wij wensen de familie veel stekte toe.

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. 0517533336, 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

Tsjerk Andringa
De gezamenlijke buren:
Fam. Bijlsma
Fam. van der Bles
Fam. Posthuma de Boer
Fam. van Zeumeren
Fam. de Boer
Fam. Tichelaar
Fam. Poepjes
Fam. Cuperus
Fam. van der Ende
Mw. van der Werf - de Vries
Marcel Konst
Egbert Onrust
Makkum, 6 januari 2008

Dankbaar voor haar leven denken wij aan mijn
vrouw, ús mem, beppe en oerbeppe

Tiny Holwerda-Lutgendorff
Wij zijn getroffen door uw warme medeleven na
haar overlijden. Daarvoor heel hartelijk dank.
Klaas Holwerda,
kinderen en kleinkinderen

Lieve mama,
In alles wat je doet ben jij onze held,
zo’n moeder, kun je niet kopen voor geld.
Want jij bent onze mama en dat maakt ons blij,
jij zo mooi als een vlinder,
fladder je altijd aan onze zij.
Altijd voor ons het beste willen
ook al gaat dat ten koste van jezelf,
dit zonder moeite het gaat van gewoon vanzelf.
Eenvoudig, moedig en simpel,
eigenlijk verdien je een wimpel,
maar ook zonder,
lieve mama, noemen wij je een wonder!.
wij houden van je, liefs
Remco Bijlsma
Marjan Bijlsma
Klazien Bijlsma
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Familieberichten
Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele
kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen
voor ons 40-jarig huwelijk. Het is hartverwarmend
dat zoveel mensen aan ons gedacht hebben.
Dank je wel allemaal.
Gerrit en Tjammie de Lang
Makkum, januari 2008

Agenda

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Makkum - Voorverkoop toegangskaarten voor
het 32e Nieuwjaarsconcert van muziekvereniging
Hallelujah tot en met vrijdag 11 januari bij sponsor
Makelaardij Gros aan de Kerkstraat 9, tel. 0515232550 (tijdens kantooruren)

vrijdag 11 januari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

BEEF WELINGTON
biefstuk in bladerdeeg en kruidenboter

4 HALEN / 3 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST

ROOKWORST

VARKENS

2 stuks € 3.75
+ pakje zuurkool

500 gram

€ 2.50

RUNDER

woensdag 9 januari

DONDERDAG 10 JANUARI
T/M ZATERDAG 12 JANUARI

500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 10 JANUARI
T/M WOENSDAG 16 JANUARI
CORDON BLUE ROLLADE

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

€ 2.50

100 gram

€ 1.10

KLOOSTERHAM
100 gram

€ 1.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

Makkum - Extra voorverkoop toegangskaarten
32e Nieuwjaarsconcert van 18.30 tot 21.00 uur
in de Openbare Bibliotheek (Kerkstraat 14),
tel. 0515-231385

zaterdag 12 januari
Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur
competitie klaverjassen
Makkum - 32e Nieuwjaarsconcert
muziekvereniging Hallelujah o.l.v. dirigent Nynke
Jaarsma in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.00 uur
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Bingoavond, Buurtver. Trye yn ien

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Expositie ”More Work” Vanhoffontwerpen tot 31 januari 2008 bij Koninklijke
Tichelaar Makkum. Geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 5 maart
expositie van: aquarel en potloodtekeningen
(stillevens, landschappen, fantasie en abstract)
van Maaike Boonstra-Poog. Vrij te bezichtigen
tijdens kantooruren. Een aanrader! Voor meer
info: Maaike Boonstra-Poog, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

www.makkumerbelboei.nl

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Jonge Kaas, 500 gram........................................................4.25
Optimel Aardbei Yoghurt, 1 liter........................................1.39
Gebraden Kipfilet, per pakje.......................5

zegels extra

Dreft Afwas, 500 ml......................................................nu 1.49
Cup à Soup, pak à 3 zakjes....................................nu 79
Boerenkool, gesneden 250 gram................................79

cent
cent

Unox Rookworst, 275 gram.......................................2.29 1.79
Bildstar Aardappels, 3 kilo....................................nu 99

Aanbiedingen geldig van do. 10/1 t.e.m. wo. 16/1

cent
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Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Vrijdag 4 januari ± half één wordt de Makkumer
Belboei bij ons bezorgd. Als 1e lees ik dat Koningin
Beatrix 30 april in Makkum komt. Mijn eerste
gedachte is: Wat gaat dat kosten en wie zal dat
betalen? En daarna blader ik de Belboei verder
door en kom ik bij: Oudejaarsploeg ”Lucrativo
Positivo” kiest voor veiligheid. Na dit gelezen te
hebben kan ik maar één ding en dat is reageren!
Het dodelijk ongeval waar over werd geschreven
betreft m’n dochter Wietske en dat is 3 februari
4 jaar geleden. Wat is er in die bijna 4 jaar gebeurd?
Er zijn enige veranderingen aangebracht bij de
kruising Weersterweg. Er is heel veel gepraat,
regelmatig stukjes geschreven. En er is onderzoek
gedaan door 3VO. Een onderzoek die waarschijnlijk geld heeft gekost en die voor mijn
gevoel geen enkele nut had. Alles wat daaruit
kwam is al jaren bekend. Niet lang na Wietske

haar dood zijn bij ons twee heren van de gemeente
geweest om te praten. De oplossingen die toen
op de tafel lagen die heeft 3VO ook gegeven.
Waar het om gaat is geld.
Op zich heb ik hier begrip voor, maar er wordt
veel geld uitgegeven.Geld waar je soms ook
vraagtekens bij kunt zetten. Denk alleen maar
eens aan de 4 rotondes bij Makkum met hun
dure tegeltjes. Velen waren er tegen maar ze
kwamen! Hoeveel mensen zijn er tegen een
fietstunnel of fietsbrug. Ik kan me niet voorstellen
dat dat er veel zijn.
Wordt het niet hoog tijd dat er wat gebeurt?
Inwoners van Makkum het moet mogelijk zijn
om met z’n allen te zorgen dat er een fietstunnel of
fietsbrug komt! Laat het nu tijd worden voor actie!
Anke Stroband

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 . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

Allingawierster hobbyboer heeft vruchtbaar schaap

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
lamsvlees

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

Allingawier - Bij hobbyboer Gerrit Ringnalda
in Allingawier dient de lente zich wel heel vroeg
aan. Eén van zijn schapen kreeg binnen een jaar
tweemaal twee lammetjes. Op 29 januari 2007
werden twee geboren en vlak voor de kerst 24

december 2007 voor de tweede keer twee
lammetjes, een wit en een zwart/wit, moeder
schaap is er geweldig trots op, evenals de hobbyboer. Ik vind dit wel heel bijzonder zegt Gerrit
Ringnalda.
De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor JANUARI
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z 4 st. Pisang Goreng
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Levend kerstfeest op cbs De Ark

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete sappige perssinaasappels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.95
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Waar is het kindje Jezus? Dat was de vraag die
centraal stond tijdens de tocht door Makkum.
Met trompetgeschal werd door de heraut de start
van de optocht door het donker ingeluid. Met
lampionnetjes werd er bijgelicht om te zien of Hij
in de herberg was. Dat je bij de toskedokter ook
voor een slaapplek terecht kan was mij nog niet
bekend. De aanwezige herbergier met zijn gasten

hadden een enorme lol! Ook koning Herodes
werd bezocht in de kerk en die wilde maar al te
graag weten als we dat koningskindje hadden
gevonden. Er is immers maar een koning en dat
is hij. Ook de Hoeders, de drie Wijze en het
Engelenkoor (Forte) ontbraken niet. Halleluja
zorgde voor prachtige muziek. De tocht eindigde
uiteraard in de stal bij Jozef en Maria waar een
echt baby’tje en ezel volop bekijks kregen.
Iedereen heel erg bedankt voor uw persoonlijke
bijdrage om van dit kerstfeest een onvergetelijk
sfeervol feest te maken voor de kinderen!
Hilbert Molendijk (voorzitter schoolcommissie)

Muziekklas op het Marne College

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

Makkum - Geweldig! Gezellig! Wat ontzettend
leuk! De kinderen waren vol aandacht! Dit zijn
enkele reacties na afloop van de kerstviering
georganiseerd door CBS De Ark in Makkum. Na
afloop werd nog gezellig nagekletst met chocolademelk en koek.

(eigen foto)

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

Bolsward - In 2008 start de havo/vwo-afdeling
van het Marne College te Bolsward met een
muziekklas voor brugklassers. Leerlingen die
kiezen voor deze klas krijgen per week 21/2 uur
extra muziek (meestal in keuzewerktijd), waarin
aandacht is voor orkest, muziektheorie en zang.
De leerlingen volgen daarnaast het reguliere
programma van een havo/vwo-klas. Leerlingen
uit de muziekklas vormen een orkest dat zal gaan

optreden tijdens activiteiten binnen en buiten de
school. Rector Jurjen Hiemstra: ”Als we nu muziek
in de school nodig hebben, dan worden er gelegenheidsorkesten of -koren samengesteld (zie de foto
de zang tijdens de kerstmusical). In de toekomst
hebben we met de muziekklas een vaste groep van
muzikanten in de school die kan optreden.” In dit
voorjaar kan er voor het eerst worden ingeschreven
voor de havo/vwo muziekklas op het Marne!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Warm feest Us Stek in
koude nieuwjaarsnacht

(eigen foto)

Makkum - De oud en nieuw viering te Makkum is
voor het 5e jaar achtereen traditiegetrouw gevierd
bij Caravan Us Stek. In een warm feestpaviljoen
was jong en oud getuige van een gezellige en prima
feestnacht onder begeleiding van duo Arie en
Arjen. De sfeer was de gehele avond prima en er
hebben zich dan ook geen incidenten voorgedaan.
Us Stek begon oudjaarsdag met een rustig matinee
waar zo’n 30 man op afkwam. Familie Jaspers
zorgde hierbij voor de draaitafels met alle mogelijke muzikale stromingen. Dit jaar voor het eerst
geen carbidschieten op het grasveldje naast de keet.
Dit keer geen doffe carbidknallen nabij de IJsbaan
maar op het parkeerterrein bij het voetbalveld.
De jongere generatie heeft het carbidschieten
samen met 15 bussen overgenomen van Us Stek.
Wij gaan er dan ook vanuit dat deze traditie door
Keet Nico wordt voortgezet!
‘s Nachts barstte het Nieuwjaarsbal los nadat de
meeste jongeren het centrum van Makkum hadden
verlaten. Tussen 0.30 uur en 1.30 uur werd het
snel gezellig druk in de tent. Met een vrijwilligersmacht van ongeveer 25 man die continu rouleerden
hield Us Stek het prima onder controle. Tegen
half zes waren de laatste gasten de tent uit. De
volgende dag is alles opgeruimd en afgebroken
en kan Us Stek terug zien op een gezellig en
geslaagd oud en nieuw feest.
Zonder de steun van gratis soep, vuilcontainers,
verlichting, kabels, stromend water, grondverzet,
dranghekken en natuurlijk toestemming kan dit
leuke feest nooit doorgaan en daarom wil Us Stek
de volgende firma’s bedanken: de Houtmolen,
Inprotech, Pijpker bouwbedrijf, vd Meer Loonbedrijf, stichting SES, de IJsvereniging, restaurant
de Prins, KV Makkum, gemeente Wunseradiel
en natuurlijk alle aanwezigen op het feest.

Merk

Type

Model

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Renault

Megane

div. opties 7 pers

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en service
en graag tot volgend jaar!

Volkswagen Golf

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

Km/st.

Verk.pr.

11-2001 117969 8.520.00

scenic 1.6 15V Rood lpg 53 08-2000 151590 8.250.00
1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123 8.250.00

Mercedes

350 SLC Automaat Gr. Met

10-1977 160763 7.500.00

Opel

Corsa-8

X1.4XE grijs met.

03-2000

Volkswagen Vento

55 KW

01-1998 101818 5.250.00

Volkswagen Golf Cl

variant 85kw Aut E2

10-1997 184395 4.750.00

Toyota

1,3 16V HB G6 Zwart met. 07-1997 102047 4.250.00

Carolla

57130 5.750.00

Volkswagen Polo

1.4 44kw Blauw

01-1997

Opel

Tigra-A

X1.4XE Grijs met.

02-1996 106001 3.950.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

Peugeot

306XR

14 selection Rood met.

12-1996 140381 2.750.00

18186 3.950.00
94267 3.250.00

Volvo

240 Gl

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 287645 2.150.00

Opel

Corsa

CI.4NZ Rood

02-1995 257983 2.150.00

1.3 I Kat Rood

01-1991 168882

950.00

2000

350.00

Volkswagen Golf II

(eigen foto)

Bouwjr

Saxonette

Snorfiets Elektrisch startend
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Dit jaar waarschijnlijk de OV-chipkaart in gebruik

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Wûnseradiel - Eind november hebben inwoners
van Wûnseradiel kennis kunnen maken met de OVchipkaart. De demonstratiebus van Connexxion
kwam in verschillende dorpen in de gemeente langs.
Dit op initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB in Wûnseradiel,
in samenwerking met de gemeente Wûnseradiel
en Connexxion.
De OV-chipkaart wordt begin dit jaar is de
bedoeling in Fryslân ingevoerd. Nog niet alle
reizigers zullen dan al met een chipkaart reizen.
Connexxion begint met een speciaal daarvoor
geselecteerde groep. In de loop van 2008 zal heel

Fryslân overgaan op de OV-chipkaart. In de
demobus was de apparatuur aanwezig waarmee
straks met de OV-chipkaart gereisd kan worden.
De bezoekers kregen een demonstratie over de
werking ervan. In de bus kon men het voorlichtingsmateriaal van de OV-chipkaart rustig door te
nemen of een presentatie over de OV-chipkaart
volgen op een televisiescherm. Ook waren er
aan-vraagformulieren voor de OV-chipkaart
beschikbaar, zodat u meteen al uw OV-chipkaart
kon aanvragen. De OV-chipkaart voorlichter van
Connexxion gaf een uitgebreide informatie over
de OV-chipkaart en was er tevens om vragen te
beantwoorden.

Kerstmarkt en - feest te Ferwoude

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

(eigen foto)

Ferwoude - Op CBS ‘De Finne’ te Ferwoude is
op woensdag 19 december 2007 een Kerstmarkt
gehouden. De kinderen hadden veel artikelen
zelf gemaakt. Dit met behulp van ouders en leerkrachten. Ook waren er veel gratis goederen
ingebracht. Voor de inwendige verzorging was
een restaurant ingericht. Veel betalende klanten
werden voorzien van eigengemaakte etenswaren
en drankjes. Met trots kunnen we terugzien op een
geweldig ‘Komt allen tezamen’! De opbrengst
overtrof onze verwachtingen. Na veel telwerk

kwamen we uit op een bedrag van rond de 500
Euro. Dit bedrag gaat naar het Wereld Natuur
Fonds en de stichting Doe Een Wens.Buiten liepen
de schapen in de stal, vergezeld van een echte Jozef,
Maria en hun kindeke. Ook echt!! Zelfs na het
zingen van enkele Kerstliederen, onder begeleiding
van een riant orkest, bleef de ‘lytse poppe’ dromen
van vrede. Bijzonder was, dat Jozef in het orkest
meespeelde. Een uniek slotgebeuren, waaraan veel
mensen zingend deelnamen. Met recht mogen we
zeggen, dat de Kerstmarkt ook een Kerstfeest was.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Prijswinnaars van de OVM December
DecemberPuzzelActie;
1e Puzzel - Makkumer Belboei no.1212
€ 40,00
1e. Prijs-week
Petra van der Meijden - Miedema
It Stâlt 7
8701 LL BOLSWARD.

3e. Prijs-week
K. van der Heide
Polle 9
8822 VH ARUM.

€ 40,00

DecemberActie;
Hoofdprijs
Y. Haagsma
De Pleatsen 2
8754 KE MAKKUM.

2e. Prijs-week
R. Koopmans
Arumerstraat 29
8913 GE LEEUWARDEN.

€ 40,00

5e Puzzel - Makkumer Belboei no.1216
€ 40,00
1e. Prijs-week
W. Galema
De Houtmolen 15
8754 GJ MAKKUM.
€ 40,00

3e. Prijs-week
Hidde van Enkhuizen
De Pleatsen 9
8754 KE MAKKUM.

€ 40,00

2e. Prijs-week
A. Otter
Sielansreed 1
8757 JZ GAAST.

2e. Prijs
K. Visser
Ds.L.Touwenlaan 24
8754 BT MAKKUM.

3e. Prijs-week
G. Postma - Bremer
Avondrust kamer 206
MAKKUM.

€ 40,00

2e. Prijs
van der Ent
Lieuwkemastraat 21
8754 ED MAKKUM.

2e Puzzel - Makkumer Belboei no.1213
€ 40,00
1e. Prijs-week
T.F. van Son
De Houtmolen 23, 8754 GJ MAKKUM.

6e Puzzel - Makkumer Belboei no.1217
€ 40,00
1e. Prijs-week
R. Nooitgedacht
Panwerk 12
8754 BZ MAKKUM.

2e. Prijs-week
Linda Horjus - Mook
De Voorn 21
8754 BA MAKKUM.

€ 40,00

3e. Prijs-week
Arnolda Gerritsma
De Gearen 15
8754 KC MAKKUM.

€ 40,00

2e. Prijs-week
A. Koornstra
Trasmolen 31
8754 GL MAKKUM.

€ 40,00

3e Puzzel - Makkumer Belboei no.1214
€ 40,00
1e. Prijs-week
Berber Hoekstra
Gedempte Putten 8
8754 EH MAKKUM.

3e. Prijs-week
A. Tuinstra - de Jong
Partuurstraat 24
8608 AR SNEEK.

€ 40,00

2e. Prijs-week
H. Bootsma - Douna
Krommesloot 9
8754 GD MAKKUM.

€ 40,00

3e. Prijs-week
Rein - Jan van der Velde
De Voorn 18
8754 BB MAKKUM.

€ 40,00

4e Puzzel - Makkumer Belboei no.1215
€ 40,00
1e. Prijs-week
B.J. de Hoop
De Schar 33
8754 BK MAKKUM.
2e. Prijs-week
T. Postma
Cyntia Lenigestraat 10 B
8754 CD MAKKUM.

€ 40,00

Alle inzendigen, 6 puzzels:
1e. Prijs
E. Koornstra - van der Woude
Slotmakerstraat 36
8754 EM MAKKUM.

€ 440,00

2e. Prijs
Sharon Koornstra
Brouwerssteeg 5
8754 GB MAKKUM.

€ 220,00

3e. Prijs
A. Otter
Sielansreed 1
8757 JZ GAAST.

€ 100,00

1e. Prijs
J. de Vries
Trasmolen 33
8754 GL MAKKUM.

3e. Prijs
S. de Vries
Dorpsweg 14
8753 JC CORNWERD.
3e. Prijs
R.T. Rotsma
Holle Poarte 2 V8
8754 HC MAKKUM.
3e. Prijs
E.E. Tuinier
P.Groeniastraat 30
8754 EW MAKKUM.
3e. Prijs
Koornstra
Voorstraat 11
8754 EV MAKKUM.
4e. Prijs
S. Post
De Finne 15
8754 GT MAKKUM.
4e. Prijs
N. Nieuwland
De Houtmolen 9
8754 GJ MAKKUM.
4e. Prijs
L. Jorritsma
De Jister 14
8754 GN MAKKUM.
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Actie’s 2007
4e. Prijs
F. Ruiter
Ds.L.Touwenlaan 39
8754 BR MAKKUM.

€ 20,00

€ 1.100,00

4e. Prijs
H.J. Rinia
Gedempte Putten 13
8754 EG MAKKUM.

€ 20,00

€ 160,00

4e. Prijs
G.J. Jousma
Pastorijelân 10
8754 NP WONS.

€ 20,00

€ 80,00

€ 20,00

€ 80,00

4e. Prijs
y. Talsma
U.P. Draismastraat 25
8806 KK ACHLUM.

€ 20,00

€ 40,00

4e. Prijs
W.G. Jansen
Vallaat 8
8754 EW MAKKUM.

€ 40,00

De hierboven genoemde prijzen zijn
waardebonnen welke kunnen worden
ingeleverd bij de op de voorzijde en of
achterzijde vermelde ondernemers van
de O.V.M.

€ 40,00

€ 40,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Tevens werden de werden de aanwezigen in
lokaal de Prins enigszins in spanning gehouden
om dat de emmer met ping pong balletjes in
orde werd gemaakt om de trekking te kunnen
verrichten van alle inzendingen DecemberPuzzelActie welke 6 weken in de belboei
heeft gestaan, die door Daan van der Velde
eerst in woord en rijm, voor de goede inzendingen wordt voorgelezen: hierbij de juiste tekst;

De O.V.M. heeft de zaken op orde.
Er kan weer volop gewinkeld worden
Voorzien van de nieuwe plattegrond
Kunt u strand en dorp in het rond.
Zo vindt u gegarandeerd uw draai
Ook op sint - Krystwilledeï.
U kunt uw geld weer goed besteden
Aan dagelijks spul en bijzonderheden.
Zo gaat men allen, vlak bij de deur,
In eigen omgeving te kust en te keur.
Koop in de buurt dan bent u wijs.
Met heel veel kans op een mooie prijs
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Doedel Agenturen draagt
Handelsactiviteiten over

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Na ruim 18 succesvolle jaren worden de
handelsactiviteiten in tuinmaterialen van Doedel
Agenturen te Makkum per 21 januari 2008 voortgezet door Mark Buurman en Mandy Epping. Zij
zullen deze activiteiten voortzetten onder de naam
Buurman Tuintrend.
In 1989 zijn Paul en Fré Doedel van start gegaan
met de verkoop van tuinhout en sierbestrating. Mede
door de komst van de Camping de Holle Poarte,
Villa Park én de diverse nieuwbouwplannen in
Makkum en omgeving, groeide het bedrijf geleidelijk
verder uit. Het assortiment in tuinmaterialen is ook
door toedoen van televisie-programma’s en andere
media de laatste jaren flink uitgebreid. Deze ontwikkelingen, samen met de huidige tuinwensen,
maakten binnen Doedel Agenturen zowel ruimtelijke
als personele uitbreiding noodzakelijk. Ruim zes
jaar geleden kwam Arjen Doedel versterking bieden,
hoewel dit in eerste instantie een tijdelijke oplossing
van een jaar zou zijn bleef hij door zijn inzet en grote
enthousiasme meer dan zes jaar binnen het bedrijf
actief. Arjen bleef studeren en heeft begin 2007 te
kennen gegeven een andere richting te ambiëren.
Dit was mede een reden voor Paul en Fré om over
hun toekomst na te denken en besloten de handelsactiviteiten in tuinmaterialen over te dragen aan
Buurman Tuintrend. Mark Buurman heeft sinds
enkele jaren een bedrijf in Emst op het gebied van
grondbewerking, cultuurtechniek en het verhuren
van kranen en tuinbouwmachines. Mark en Mandy
willen de activiteiten van Doedel Agenturen in
Makkum voortzetten en wellicht uitbreiden.

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

benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm

2005

€

15950,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd

2005

€

15900,-

Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst

2003

€

14900,-

€

Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
Wij, Doedel Agenturen, willen u bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen de afgelopen 18 jaar.
Zonder dit vertrouwen was het niet mogelijk
geweest ons bedrijf te laten groeien tot wat het nu
is! Onze hartelijke dank daar voor. Wij wensen
Mark en Mandy heel veel succes!
Paul en Fré blijven ondernemers onder de naam
Doedel Agenturen. Het tijdelijke bedrijfsadres is
Menziessingel 2, 8754 LD te Makkum. U kunt ons
bereiken op telefoon 06-22214402 of e-mail
info@doedelagenturen.nl.

Het doek is gevallen

voor het 80 jaar oude
Christelijk Gemengd Koor Makkum
Makkum - Met pijn in het hart heeft het Christelijk
Gemengd Koor Makkum moeten besluiten zichzelf
per 31 december j.l. op te heffen. Een tekort aan
tenoren en bassen kon niet opgevangen worden en
ook de vergrijzing is een van de redenen die geleid
heeft tot dit besluit. Kwaliteit en muzikaliteit waren
het handelsmerk waarop het koor dreef en bij optredens en concerten ging de roem het koor vooruit.
Door de jaren heen zijn er prachtige optredens
geweest en menige prijs werd gewonnen. Graag wilde
het koor dit hoge niveau behouden, maar door het
wegvallen van leden door overlijden, verhuizing en
om andere redenen kon dit niet gewaarborgd worden.
Het optreden op zondag 16 december j.l. tijdens
het concert van de vijf Makkumer koren, was de
laatste mogelijkheid het koor te zien en te horen.
Het koor bedankt de dirigent, de heer Sebastiaan
Schippers voor zijn enthousiaste leiding, de trouwe
donateurs, de vaste groep bezoekers en de mensen
die door de jaren heen de loten van de Grote
Clubactie kochten voor hun betrokkenheid.
Bestuur en leden C.G.K.M.

El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm

2002

Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm

2001

11950,verkocht!

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm

2005

€

9400,-

Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh

2001

€

8950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm

2003

€

7950,-

Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm

2000

€

6500,-

diesel
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm

2003

€

13450,-

Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c

2003

€

11950,-

Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh

2004

€

11650,-

Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm

2005

€

11600,-

Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd

2003

€

VW Passat Var.110PK,a/c-ecc,cr.contr,trekh,lm.velgen

2000

9950,verkocht!

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Inprotech heeft open huis
zaterdag 19 januari
Makkum - Sinds vorig jaar is het bedrijf Inprotech
in Makkum aan de Houtmolen 3a te Makkum
gevestigd. Keimpe en Kees Jaspers zijn ooit
begonnen bij een firma in Drachten en toen het
bedrijf problemen kreeg besloten Keimpe en
Kees samen met nog twee aandeelhouders in
2004 het bedrijf over te nemen. Helaas is één van
deze mannen bij een bedrijfsongeval overleden
en nu zijn de mannen Jaspers en Jacob van der
Weerdt nog over.
Ze begonnen hun bedrijf in 2002 in Bolsward,
omdat Wûnseradiel geen geschikte bedrijfsruimte
kon bieden. Toen de kans zich voor deed om in
Makkum aan de Houtmolen en bedrijfspand te
kopen besloten de mannen toch naar Makkum te
verhuizen. Het bedrijf heeft 15 man in vaste dienst
en werkt verder met 15 á 20 gespecialiseerde
inhuur krachten. Het werk wat door het bedrijf
gedaan wordt is over heel de wereld. Ze zijn
gespecialiseerd in werken binnen de zuivelindustrie, de farmacie en de voeding industrie.
Ze installeren en stellen de productielijn in bedrijf.
Tevens is het tegenwoordig met de fusiegolf
in de zuivel niet ongebruikelijk dat een fabriek
ontmanteld moet worden en elders weer opgebouwd gaat worden. Ze zijn dus goed in
industriële montage. Alle materiaal welke binnen
deze sector gebruikt wordt is roestvrij staal. De
meest moderne middelen worden gebruikt, zoals
orbitale lassystemen en endoscopische inspecties.
Er wordt veel samen gewerkt met partners en om
eens te laten zien wat er zoal gebeurt in dit bedrijf
heeft men besloten om zaterdag 19 januari van
10.00 tot 15.00 uur demonstratie te gaan geven.
Een ieder die interesse heeft in het werk van de
mannen van Inprotech, is van harte welkom. Het
is heel moeilijk om goed personeel te krijgen.
Jongeren die geïnteresseerd zijn in het werken
op werktuigbouwkundig gebied zijn van harte
welkom. Ook voor alle andere belangstellenden
is de open dag georganiseerd. Dus kom zaterdag
19 januari naar Inprotech aan de Houtmolen 3a
te Makkum.

Tien verdachten aangehouden
voor vernielingen
Arum - De politie heeft tot op heden 10 verdachten
gehoord voor het plegen van openlijk geweld op de
Nieuwjaarsavond in Arum. Een aantal verdachten
heeft reeds een bekennende verklaring afgelegd.
De verdachten zijn voornamelijk minderjarig - de
jongste is 13 jaar - en allen woonachtig in Arum.
De politie werkt met vier rechercheurs aan de zaak.
Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er is
een bushokje totaal vernield aan de Sytzamaweg,
met name door vlinderbommen. Ook diverse verkeersborden en een raam van een woning zijn
door dit vuurwerk vernield. Er is een brandbult
gemaakt, bestaande uit schuttingen van bewoonde
huizen. Ook is een boomhut op het vuur gegooid,
die uit een tuin zonder schutting werd gehaald.
Deze zijn op de bult gegooid. De meeste dorpsbewoners spreken schande over het gedrag van
de jeugd.
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Nieuwjaars receptie
Wûnseradiel
Witmarsum - Enkele uren voordat de nieuwjaars
receptie van de gemeente Wûnseradiel plaats
zou vinden werd bekend dat de Koningin haar
verjaardag in Makkum en Franeker gaat vieren.
Dit was het item wat op de receptie de boventoon
voerde. De vlag van de Makkumer Koninginnevereniging hing in het gemeentehuis. Heel leuk
is dat deze vereniging dit jaar 110 jaar bestaat.
Nu is het niet zo dat je twee weken geleden een
berichtje naar Den Haag stuurt met de mededeling,
”wij willen de koningin wel ontvangen”.
Hiervoor wordt jarenlang op de juiste manier
goodwill gekweekt. Toen de aardewerk rotondes
geopend werden, was al eens een uitnodiging
naar Den Haag gegaan zonder resultaat. In 2004
werd weer een poging gedaan en ook in 2005.
Samen met Klaas Groeneveld werd een werkgroep
in het leven geroepen en deze had de code naam
KGB (Klaas Groeneveld en Burgemeester).
Niemand wist wat deze geheime werkgroep nu
deed. Ze gingen naar Zeewolde om te kijken hoe
de Koningin daar ontvangen werd. Het viel tegen
dat 2007 niet in de prijzen viel. Toch werkten de
mannen stug door en 14 dagen geleden moesten
ze bij de CdK komen en werd meegedeeld dat
Koninginnedag 2008 in Makkum gevierd gaat
worden. De officiële mededeling moest vanuit
Den Haag komen. Binnen het gemeentehuis
wist alleen de secretaris van het alles af en Klaas
Groeneveld kon het in de laatste week meedelen
aan de secretaresse van de Koninginnevereniging
van Makkum. Er was een strikte geheimhouding.
Het is de bedoeling dat de Koninklijke familie van
10.00 tot 11.00 uur Makkum bezoekt en daarna
naar Franeker gaat. Alle dorpen in de gemeente
zullen uitgenodigd worden om ook mee te doen
en voor de gemeente en de verenigingen gaat het
echte werk nu beginnen. De enkeling die in het
verleden het bezoek van Prinses Margriet bij de
Postkoetsen race meegemaakt heeft, weet wat
hen te wachten staat. Een dan te bedenken dat de
veiligheids voorschriften de laatste jaren behoorlijk aangescherpt zijn. Maar dat het een feest
wordt in Makkum is duidelijk en het normale
programma waar Makkum zo bekend door
geworden is, zal nu moeten wijken voor het
bezoek van de Koninklijke familie.

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick

Cursus stoelmassage
Cornwerd - In het weekend van 18 en 19 januari,
starten wij op veel verzoek weer de cursus Stoelmassage. In deze basis cursus maak je kennis met het
geven en ontvangen van een goede Stoelmassage.
Hierbij ligt de nadruk op het behandelen van de
rug, nek, schouders, armen, handen en het hoofd.

Preventief Ouderen Spreekuur

Deze preventieve behandeling bevordert de soepelheid van spieren, verminderd stres en vermoeidheid,
geeft ontspanning maar ook nieuwe energie. Deze
cursus is leuk en leerzaam voor een ieder die iets met
massage wil doen die snel en gemakkelijk toe te passen is, omdat het door de kleding heen gegeven wordt.
Het zijn gemakkelijk te leren massage grepen en
technieken om een goede en complete behandeling te
geven. De cursus wordt gegeven door Karin Koornstra
en Marjan Adema.

De huisartsen in de gemeente Wûnseradiel vinden dit erg belangrijk.
Daarom nodigen wij alle personen tussen de 60 en de 80 jaar uit voor het Preventief
Ouderen Spreekuur.
De bedoeling van het spreekuur is om door middel van een vragenlijst, een klein bloedonderzoek en een kort lichamelijk onderzoek de meest voorkomende aandoeningen bij
ouderen in kaart te brengen.

Voorkomen is beter dan genezen!
Dit geldt met name voor de iets oudere personen. Het is belangrijk op tijd ziekten en klachten
op te sporen zodat op lange termijn problemen voorkomen of uitgesteld kunnen worden.

Mensen tussen de 60 en 80 jaar krijgen vanzelf een uitnodiging via de post.
U hoeft dus niet van te voren te bellen.
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EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

E
I
CT

Ten Cate
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

A

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 11 januari
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
21.30 uur
21.30 uur
21.30 uur

D
D
H
D
D
D

vc Bolsward
vc Bolsward
Makkum 2
Makkum 3
vc Bolsward
Opslach

- Hielpen
- HVV
- Punt Ut
- Thuishotel/DBS 3
- Heecherop 3
- vc Bolsward

Wist u dat...
* de Lijmpot Makkum in oprichting is ....
* de Lijmpot voor alle inwoners van Makkum
belangrijk kan zijn ....
* er een voorlichtingsavond op 28 januari
gepland is ....
* hiervoor diverse verenigingen en organisaties
zijn uitgenodigd, later meer ....
* er een leuke link fan in reportaazje fan Omrop
Fryslân oer dat de Keninginne yn Makkum komt!
* dit op makkum.nl staat?

22e Open Makkumer
Wintertrimloop
Makkum - De jeugdafdeling van de Voetbalvereniging Makkum organiseert op 19 januari voor
de 22e maal de Wintertrimloop. De Trimloop is
voor iedereen toegankelijk! Het gevarieerde
parkoers voert ondermeer over de Zuidwaard en
het strand. Start en finish vinden traditioneel plaats
bij de kantine van de Voetbalvereniging Makkum.
Afstanden:
Meisjes
Meisjes
F + E pupillen
D + C pupillen
A + B junioren
Senioren

7-11 jaar 1.200 meter,
12-16 jaar 2.550 meter,
1.200 meter,
2.550 meter,
5.000 meter
5.000 meter of 10.000 meter.

Voetbalvereniging Makkum stelt haar kleed- en
douche accommodatie beschikbaar.
Inschrijving:
Voor alle categoriën: vanaf 9.30 uur in de kantine
van de V.V. Makkum, (aan de Rondweg)
Start 11.00 uur (voor alle deelnemers !!!)
Inleg Senioren 3,50 euro, Junioren 1,50 euro.
Jeugdleden van de V.V. Makkum kunnen kosteloos deelnemen.
Prijzen voor de eerste drie aankomenden van alle
categoriën zijn medailles en leuke prijzen beschikbaar. Bovendien ontvangt iedere deelnemer na
afloop een herinnering plus een kop warme
chocolademelk. Bij de senioren zijn de startnummers tevens lotnummer!
Voor informatie:
S. Rolsma, tel. 0515 231365
K. Kooistra, tel. 0515 232772
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Volleybal Makkum Dames 1 geheel in het nieuw gestoken
LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Tip voor de feestdagen:
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

(eigen foto)

Makkum - Het eerste damesteam van Volleybal
Vereniging Makkum heeft een nieuwe sponsor.
Hannes Vermaning, handelaar in oud ijzer en metaal,
uit Sneek heeft de volleybalsters in het nieuw
gestoken. Het team beschikt voortaan weer over
nieuwe wedstrijdshirts, trainingspakken en tassen.

volleybal -

Op de foto v.l.n.r. boven: Bouwen Bouma
(coach), Susanne Hellendoorn, Els Vermaning,
Eva Lantinga, Vollie Oostenveld en sponsor Hannes
Vermaning. Voor gehurkt Hilde Lutgendorff,
Francis Koornstra en Martine Roorda en liggend
Mirjam Adema.

Winst voor volleybal Makkum Dames 1

Makkum - De dames van Makkum hadden
hun eerste thuiswedstrijd van 2008 tegen VC
Leeuwarden. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen.
Helaas was Martine afwezig, maar gelukkig hadden
wij versterking gekregen van Baukje Hoekstra.
Ook was Francis Koornstra afwezig vanwege haar
operatie. Ons eerste wedstrijd van dit seizoen
zonder een libero. We waren dus met 7 dames
sterk en waren gemotiveerd om deze wedstrijd
te winnen, omdat we tegen de koploper moesten.
De punten waren dus belangrijk!
In de basis begon Mirjam Adema, Suzanne
Hellendoorn, Vollie Oostenveld, Hilde Lutgendorff,
Elske Yntema en Eva Lantinga. De eerste set verliep aardig vlot, de dames moesten wel knokken.
Aan het einde van de set werd Baukje gewisseld
voor Mirjam. Makkum won deze set met 25-21.
In de tweede set begonnen we weer met de
beginopstelling. Er zaten mooie en lange rally’s
tussen en er werd goed geserveerd bij Makkum,
waardoor we een grote voorsprong maakten.

Daarna lieten we het wat afweten, maar klommen
toch weer terug en wonnen ook deze set met 25-22.
In de derde set begon de vermoeidheid bij sommigen wat toe te slaan, verkouden mensen en
misschien nog oud en nieuw perikelen? Ondanks
de goede pass van Makkum, begon Leeuwarden
met een fikse voorsprong. Door de time outs
werden de dames even goed wakker geschud
door de coach en haalden weer flink in. Weer
goede series met de serve werden gemaakt en
uiteindelijk won Makkum ook deze set met 25-20.
De wedstrijd hadden de dames dus al in de pocket,
maar wilden er graag een einduitslag van 4-0
maken. Bij het net werd veel gepriegeld en er
ontstonden domme fouten van Makkum. Wel gaven
we alles wat we hadden, maar helaas het mocht
niet baten. VC Leeuwarden won toch de laatste
set met 22-25. De eerst volgende thuiswedstrijd
is 19 januari om 17.00 uur.
een speelster

Frisse start Team Twirre op Nieuwjaarsdag
Makkum - Daar waar anderen het nieuwe jaar
goed beginnen met een duik in het ijskoude water
kozen de leden van de roeivereniging Makkum
voor een andere start. Op de eerste januari staken
zij evenals vorig jaar om 15.00 uur van wal met
de Twirre. Na een rondje in de gemeentehaven
- met de nodige verbaasde gezichten op kade werd de Belboei op het IJsselmeer gerond. Daar
ging het team de strijd met overige watersporters

aan; verbaasde zeilers moesten gas bijgeven om de
roeiers voor te blijven. Het team zich liet daarna
verleidden tot de eerste ‘4 om 4’ van het jaar, een
trainingsvorm die je na enkele minuten helemaal
sloopt. Na afloop lieten de warme chocomel en
oliebollen zich tijdens de nieuwjaarsreceptie bij
Romano dan ook bijzonder smaken. Het team
prepareert zich vanaf eind februari voor de eerste
wedstrijd in Grou op 12 april.
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Informatie over het
projectkoor 2008
Makkum - Het is de bedoeling dat op Goede
Vrijdag 21 maart 2008 een gedeelte van het
oratorium ”Als de graankorrel valt” uitgevoerd
wordt met het projektkoor. Tevens zal op 9 maart
om 16.00 uur een passieconcert zijn waarin de
Mattheus Passie van Anne Kalkman wordt
uitgevoerd. De repetitie van dit projectkoor zal
in Ons Gebouw worden gehouden meestal op
zondagavond om 19.30 uur. De eerste repetitie
is op 13 januari. De mogelijkheid bestaat om
alleen deel te nemen aan het oratorium op Goede
Vrijdag. Deze mogelijkheid geeft aan nieuwe
koorleden de ruimte toch mee te doen ondanks
dat ze nog nooit De Mattheus Passie hebben
meegezongen.
Het eerste gedeelte van de repetitie zal aan het
oratorium besteed worden en het tweede gedeelte
aan het passieconcert met o.a de Mattheus Passie.
Of dit werkt moet in de praktijk blijken. De
bedoeling is dat meer mensen mee kunnen doen
op Goede Vrijdag. Iemand van de voorbereidingscommissie noemde voorzichtig het getal 50. Is dat
in Makkum haalbaar? Natuurlijk wel. Er zijn zoveel
mensen die graag zingen. We zijn benieuwd.
Deelname is nog altijd gratis. Wel wordt er deze
keer een bijdrage voor de muziek verwacht. Als
u vorig jaar meegezongen heeft wordt u gebeld.

TE KOOP

U kunt u opgeven bij:
Jan van Dongen - tel: 233087,
Astrid de Jong - tel: 231053
Ank Reijns - tel: 231709.

Kapelstrjitte 2
BURGWERD
Charmant woonhuis
(voormalige kerk) met
grote tuin en ruime
berging/garage

Inleveren kopij
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag de
tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Vraagprijs:
€ 435.000,00 k.k.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
De nieuwe zomergidsen zijn uit!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, 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

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

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

Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP

Boottrailer, nieuwe wielen, banden en lagers
€ 300.-, tel. 06-28102390
2 Gebruikte Laptops, 1 met kapotte batterij
€ 200.-, tel. 06-12290207
Kaatswant jongens/heren maat, kleur blauw,
1 seizoen gebruikt i.z.g.st. € 90.-,
tel. 0517-579215
Pakjes hooi à € 2.25 per pakje,
H. Drayer te Ferwoude, tel. 0515-542616

www
.
makkumerbelboei
.
nl

Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

