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Makkum - De caravangroepen en jeugdsozen
van de gemeente Wûnseradiel hebben afgelopen
weekend een sportief zaalvoetbaltoernooi gespeeld
in sporthal Maggenheim te Makkum. Vanwege
grote belangstelling vanuit de caravangroepen is
het toernooi over twee dagen verspreid. Vrijwel
alle caravangroepen hebben deelgenomen aan het
toernooi, waaronder zelfs een aantal caravans met
meerdere teams. Door de grote belangstelling
bleek al snel dat het toernooi niet op één avond
gespeeld kon worden, waardoor het toernooi over
twee dagen is verspreid. Uiteindelijk hebben
daarom jeugdsoos de Raat uit Arum, jeugdsoos
Swinx uit Makkum en Us Jister uit Parrega ook nog
deelgenomen. De teams bestonden voor een deel
uit jongeren die niet lid zijn van een voetbalclub.
Op deze manier werden jongeren gestimuleerd om
te sporten. Ook de dames waren goed vertegenwoordigd.
21 teams hebben zaterdagavond 9 februari en
zondagmiddag 10 februari tegen elkaar gestreden.
Op zondagmiddag was de grote finale, waarbij de
twee beste teams van zaterdag tegen de winnaars
van zondag hebben gespeeld. Uiteindelijk draaide
het in de finale om Ald Haven, Keet Nico en Us
Stek. Ald Haven en Us Stek speelden om de 3e
en 4e plaats, waarbij Us Stek met 3-0 gewonnen
heeft. Keet Nico, die met twee teams aan het
toernooi deelnam, moesten het in de finale tegen

hun eigen keetgenoten opnemen. Keet Nico 2 is
de uiteindelijke winnaar van het toernooi en
hebben met 2-0 hun Keetgenoten verslagen.
De jongeren van jeugdsoos de Raat uit Arum in
de leeftijdsgroep van 12 t.e.m. 15 speelden in een
aparte poule. Zij speelden met drie gemengde
teams, waarbij de onderlinge speelsterkte weinig
verschilde. Zelfs in de finale werd er gelijk
gespeeld. Uiteindelijk heeft team 3 gewonnen.
Als het toernooi weer georganiseerd wordt, kan
er wellicht voor deze leeftijdscategorie een
eigen dag georganiseerd worden. Ook werden er
door de caravangroepen ideeën geopperd om
een ander jaar een veldvoetbal-, kaats- of fierljeptoernooi te organiseren.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

een greep uit ons aanbod?
zie pagina 13

We kunnen terugkijken naar een sportief en
gezellig toernooi zegt Lemke Statema, Jongerenopbouwwerker Timpaan Welzijn. Onder auspiciën
van Lemke Statema is dit toernooi opgezet.
Leer-lingen van Sport, Dienstverlening en
Veiligheid van het Marne College in Bolsward
hebben een bijdrage geleverd in de organisatie
van het toernooi. Het toernooi is voor de eerste
maal georganiseerd in de gemeente Wûnseradiel.
In Nijefurd is het al voor de vijfde maal met succes
georganiseerd. Het webteam van gemeente
Wûnseradiel was aanwezig om foto’s te maken.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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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Familieberichten
”Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd”
Jesaja 49:16
Gegraveerd in uw handpalmen Heer
ben ik onuitwisbaar Uw eigendom
met Uw naam op mijn voorhoofd
en mijn naam in Uw handen.
Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, beppe en oer-beppe

Anna van der Hoop - van der Meer
gehuwd geweest met Albert van der Hoop
* Hijlaard, 29 september 1931

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het Licht, zijn vrij.
Hanna Lam

Met verdriet, maar dankbaar voor haar liefde en
zorg, laten wij u weten dat van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, ús mem en beppe

Geertje de Jong - Ferbeek
* 20 juni 1938
Idzega

7 februari 2008
Makkum
45 jaar

Almere, 11 februari 2008
Jelle de Jong

Peter en Joke
Charlotte en Elia, Jona, Ravi
Mirjam en Wesley
David en Hestia
Geert en Haidy
Naomi
Eva
Simon

Cornelis

Vrij plotseling is onze buurvrouw

Geertje de Jong

Correspondentie-adres: Postbus 70457, 1007 KL Amsterdam
Anna is thuis.
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden in de Van Doniakerk aan de
Kerkeburen te Makkum, op vrijdag 15 februari om 11.00 uur, waarna wij haar zullen begraven
op het kerkhof aldaar.
Voor aanvang van de dienst is er van 10.30 tot 11.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren in de kerk.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
veel sterkte.

Op 7 februari is overleden mevrouw

G. de Jong-Ferbeek

overleden.
Zij was een lieve zorgzame buurvrouw en stond
voor iedereen altijd klaar. We zullen haar missen.
We wensen buurman, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
De buren van De Geep en De Schar.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze vrijwilliger van
woonzorgcentrum Avondrust, mevrouw

G. de Jong-Ferbeek

sinds 2005 lid van onze vereniging.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Fam. v.d.Hoop
Makkum, 11 februari 2008

Elly en Richard
Henk en Astrid
Charlotte
Sophie
Daniël
Pepijn

De Dankdienst voor haar leven en de begrafenis
hebben maandag 11 februari j.l. plaatsgevonden
te Makkum.

Froucke

Annie v.d. Hoop-v.d. Meer

Rika en Jolle
Max
Sven

Correspondentieadres: De Geep 28
8754 BJ Makkum

Willem en Schoutina
Anna Gerrie
Riemer Albert

Na een moeilijke tijd is van ons heengegaan,
onze lieve schoonzus

Auke en Diny
Tineke
Nynke
Jelien

Wij denken met respect aan haar terug en wensen
de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers

Bestuur en leden
H.V.G. Makkum

Makkum, 7 februari 2008

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 13 februari 2008

Familieberichten
Een woord
Een stille wenk
Elkaar zolang kennen
Is een geschenk

MAANDAG

55 jaar getrouwd!

5 HALEN / 4 BETALEN

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

DONDERDAG 14 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 16 FEBRUARI

VLUG KLAAR
SHOARMA
500 gram € 5.50
+ 4 broodjes + saus

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

18 februari
1953

18 februari
2008

€ 2.50

RUNDER
500 gram

BIEFSTUK

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.75

DONDERDAG 14 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 20 FEBRUARI
RUNDER ROOKVLEES
100 gram

Doeke de Boer

&
Pietie de Boer -v.d.Laan
Lieve Heit en Mem, Pake en Beppe, van
harte gefeliciteerd met deze dag en nog heel
veel jaren samen in gezondheid toegewenst!

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

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

€ 2.-

WIJNCERVELAAT
100 gram

€ 1.20

LIKKEPOT
100 gram

€ 0.90

Makkum: Harmen en Ytsje
Berber en Wido
Redmer en Anne
Assen:

Jannie en Klaas Jan
Jolanda
Erik

Makkum: Anne
Niels en Ilse
Lars
Gaast:

Annita en Marten
Petra
Margriet
Jochum Doeke

C. Lenigestraat 3, 875 CC Makkum

Wist u dat...
* het Friese Hart ook op makkum.nl klopt
* de belboei ook op makkum.nl kunt lezen
* de Koninginnevereniging ook op makkum.nl staat
* door het aangekondigde bezoek van de koningin
het internetverkeer naar makkum.nl is verdubbeld
* Plaatselijk Belang Allingawier al 50 jaar bestaat,
dit uitgebreid gevierd is met alle leden.
* Het niet zo is dat er jaarlijks grote feesten plaats
vinden, vooral de gezelligheid met een jaarlijkse
barbecue van groot belang is.
* Bijna alle inwoners van Allingawier lid zijn
van Plaatselijk Belang, het jubileum gevierd is
met een optreden van Teake van der Meer.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Chocolade Vla, 1 liter.........................................................1.39
Belegen Kaas, 500 gram....................................................4.50
Katenspek, per pakje...................................5

zegels extra

Vos Banket Boerencake, 450 gram....................................1.79
Honig Kippensoep, per pakje.............................................0.69
bakje Witte Druiven, 500 gram..........................................1.99
Broccoli, 500 gram.................................................................1.-

Aanbiedingen geldig van do. 14/2 t.e.m. wo. 20/2
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Wat lezers schrijven
Geachte heer Piersma, wethouders en raadsleden van Wûnseradiel.
In de Makkumer Belboei van woensdag 6 februari
2008 lees ik: Raad stelt € 350.000,- beschikbaar
voor ontvangst koningin. Dat het schaamrood u
niet naar de kaken stijgt, een dergelijk groot bedrag
voor 1 uur. Zou het nu niet eens apart en origineel
zijn, om de Koningin nu eens te ontvangen in
een entourage, die er gewoonlijk ook is?
Ik stel voor:
Ontvangst aan de haven, op zich al prachtig;
vertellen van het maken van de luxe jachten bij
scheepswerf de Vries, iets om trots op te zijn.
Dan wandelend naar Hotel de Prins, alwaar ze
kunnen genieten onder het genot van een kopje
koffie, van de prachtige antieke tegelwand en de
prinsen zullen deze entourage ook wel appreciëren,
denk ik. Er hoeft niet geschrobd, bestraat, gesopt
en gezeemd te worden, want laat Makkum zijn,
zoals het is. Waarom moet de koningin altijd een
vertekend beeld hebben, het zal haar aangenaam
verrassen als nu eindelijk een gemeente de durf
heeft zichzelf te zijn.
Enfin: Na het kopje koffie (met dûmpke, zoals
Sietze ze altijd serveert), loopt de koningin richting
aardewerkfabriek Tichelaar. Onderwijl kan ze nog
even genieten van het beachvolleybal op het plein/

de markt. Ze geniet van de prachtige historische
huizen, ziet de Waag en passant, misschien nog
even naar binnen voor het museum, dan het
unieke aardewerk van Tichelaar. Misschien mag
ze nog een schaaltje meenemen. Aldaar ook een
klein hapje, in de aanwezige lunchroom. Ze geniet
van deze kunstzinnige collectie en merkt tot haar
schrik, dat het uur alweer om is. Graag had ze
ook nog even naar de Holle Poarte gegaan, om
de prachtige boulevard te bekijken, de vele jachten
die aldaar in de haven liggen en de luxe villa’s.
Maar helaas, de tijd dringt. Ze verontschuldigt
zich, dat ze nu echt door moet naar Franeker. En
tot slot zegt ze nog: wat fijn dat de Makkumers
zichzelf zijn gebleven, dat doet me goed.
En de kosten bedragen niet € 350.000,- maar
hooguit € 100.000,- (nog ontzettend veel), en van
het overige geld kan er zowaar een fietsbrugje
gerealiseerd worden bij de oversteek aan de
Weersterweg, waar al 2 zeer ernstige ongelukken
zijn gebeurd, 1 met dodelijke afloop, en waar de
schoolkinderen nog steeds veel gevaar lopen bij
de oversteek.
H. Bonnema-Alkema

Raadsbrede discussie herindeling ja of nee
Witmarsum - Alle raadsleden in Wûnseradiel
hebben hun mening kunnen geven over een
eventuele herindeling van gemeenten. Een groot
aantal belangstellenden heeft deze discussie
gevolgd. Eén ding is in ieder geval duidelijk. De
FNP is absoluut tegen een herindeling en ziet
alleen maar nadelen. Zij lezen het rapport, wat
naar aanleiding van de discussie avonden met de
burgers uitgebracht is, anders dan andere raadsleden. Nog steeds is de FNP grote voorstander
voor een referendum. Met dreigende stem sprak
de FNP de andere raadsleden toe. Het mocht niet
baten. De andere leden van de raad zijn allemaal
voor een herindeling.
Niet iedereen zit wat de grootte van de herindeling betreft op dezelfde lijn. ProWûn wil liever
niet te groot, maar denkt dat er eerst maar eens
gepraat moet worden met omliggende gemeenten
en dan is het heel belangrijk dat er een eensluidend
voorstel komt. De PvdA denkt aan de Zuidwesthoek. Hans Waterlander PvdA is van mening dat er
gekeken moet worden naar Bolsward, Harlingen
en Wûnseradiel. En heeft dus een minderheids
standpunt binnen de partij. De VVD heeft een
voorkeur voor de Zuidwesthoek met 6 tot 8

gemeenten, maar denkt dat Lemsterland en
Littenseradiel niet logische partijen zijn. Binnen
het CDA zijn de meningen ook verdeeld
Kooistra, Galama en Haarsma zien meer in
een herindeling met Harlingen, Bolsward,
Wûnseradiel eventueel Nijefurd en een deel van
Littenseradiel. Andere CDA raadsleden kiezen
voor de Zuidwesthoek, inclusief Sneek.
Het is dus wel duidelijk dat de raad heel goed
ziet dat een herindeling niet meer te voorkomen
is en dat moet dan op 1 januari 2011 gerealiseerd
zijn. De burgemeester van Harlingen aanwezig
bij deze discussie heeft het allemaal aangehoord.
Nu wordt het tijd dat men eens met andere
gemeenten gaat praten en het duidelijk wordt
wat andere gemeenten eigenlijk willen.
Wûnseradiel kan wel heel veel willen maar zal
toch ook afhankelijk zijn van de hetgeen anderen
eigenlijk met een herindeling van plan zijn.
Duidelijk is al wel dat in omliggende gemeenten
soms heel andere prioriteiten gesteld worden
dan in Wûnseradiel. Vanuit alle partijen kwam
wel duidelijk op tafel dat de burgers goede voorlichting moeten krijgen over de ontwikkelingen
met betrekking tot de herindeling

Gevraagd speelgoed
Makkum - Op de St. Martinusschool zouden
wij heel graag wat meer speelgoed tijdens de
tussenschoolse opvang voor de overblijfkinderen
willen hebben. Wanneer u speelgoed heeft wat nog
heel en bruikbaar is kunt u dat tussen de middag

inleveren bij de overblijfkrachten op de St. Martinusschool aan de ds. Touwenlaan 3 te Makkum.
Namens de kinderen en de overblijfkrachten
alvast hartelijk dank!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
z Babi Pangang
z Droge Gebakken
Kip Kerrie met ui
z 2 st. Saté Ajam
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

Micro Magic vloot zeilt in Makkum

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
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 pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

1+1=1 !
gratis
2e kilo

Gekruid
SHOARMAVLEES
Kilo 8.49
2 kilo voor 16.98

8.49

deze aanbieding is geldig van donderdag
14 februari tot en met zaterdag 16 februari
alleen bij onderstaande Coop Supermarkt

voor al onze overige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum

Makkum - Vanuit heel Noord Nederland en
Noord-Holland kwamen zeilers afgelopen zondag
naar Makkum om hun eerste wedstrijden te zeilen
op IJsselmeer water. 42 zeilers/sters waren naar
Makkum gekomen en een ieder had op weg naar
Makkum overal belangstellend naar de rimpeling
van het water gekeken. Toen ze in de buurt van
Makkum kwamen werden enkele kleine golfjes
ontdekt en dat betekende dat er toch wel een
beetje wind stond. Van Makkum was bekend dat
zuidenwind een probleem zou zijn. En laat de
wind nu uitgerekend deze zondag uit het zuiden
komen. De start van de in twee groepen varende
boten was dan ook de haven en daarna het kanaal

op. Een prachtig gezicht de schepen in het
kanaal en de mooie geelbruine rietkraag op de
achtergrond. Voor de Makkumer zeilers was deze
keer maar één prijs te behalen. Tom Coufreur
werd in de silverfleet derde. De andere eventuele
Makkumer prijswinnaar moest helaas de twee
laatste van de 9 races laten schieten, omdat hij
op tijd naar Schiphol moest, voor een vlucht
naar Schotland. De hele winter varen deze
enthousiaste zeilers één keer in de veertien
dagen, verdeeld over verschillende plaatsen hun
wedstrijden. De volgende wedstrijden zijn over
veertien dagen in Grou. De wedstrijden in
Makkum tellen mee voor het kampioenschap.

It miel foar twa
Makkum - Oansteande freed is de premiêre fan
it stik ”TWA” spile troch Doarpskrite Makkum.
Nij is de ”stipe lotterij”, mei in haadpriis die der
wêze mei: In miel foar Twa (wearde fan € 75.-)
by Restaurant ”De Zwaan”.
Hoe giet dizze spesjale lotterij yn syn wurk: Der
binne lotsjes te keap bij de yngong fan ”De
Zwaan”. 1 lotsje foar € 1.- en foar € 5.- krije
jimme mar leafst 7 lotsjes. Yn it skoft fan it stik,
wurde de lotsjes lutsen. Hawwe jo gjin priis, gjin
need. Dan moat de namme en telefoannûmer
efkes op it lotsje skreaun wurde, en dan dogge jo
mei foar de haadpriis. De lotsjes wurde oan it
ein fan it skoft wer ophelle. Nei ôfrin fan it stik
wurd út dizze lotsjes, ien namme helle. Disse
persoan docht mei foar de haadpriis. Op de fiifde
en alderlêste jûn komt út wa fan de fiif, oft ”It Miel
Foar Twa” wûn hat.

Makkum - Aanstaande vrijdag is de première
van het toneelstuk ”TWA” gespeeld door Doarpskrite Makkum. Nieuw is de ”stipe loterij”, met
een hoofdprijs die er mag zijn. Een diner voor
twee ( t.w.v. € 75.-) bij Restaurant ”De Zwaan”.
Hoe gaat deze speciale loterij in zijn werk: Bij
de ingang van ”De Zwaan” kunt u loten kopen.
1 lot voor € 1.- en voor € 5.- krijgt u maar liefst
7 loten. In de pauze van het toneelstuk, worden
de loten getrokken. Heeft u geen prijs, geen nood.
Dan kunt u uw naam en telefoonnummer op het
lot schrijven en doet u mee voor de hoofdprijs.
De loten worden weer bij u opgehaald aan het eind
van de pauze. Na afloop van het toneelstuk wordt
er uit deze loten één naam gehaald, deze persoon
dingt mee voor de hoofdprijs. Op de vijfde en allerlaatste avond wordt bekend gemaakt wie van de
vijf, het ”Diner voor twee” heeft gewonnen.

Wy hoopje dat jimme de lotsjes massaal ôfnimme,
want de haadpriis is geweldich en jo stypje
Doarpskrite Makkum!

We hopen dat u onze loten massaal afneemt,
want de hoofdprijs is de moeite waard en u
steunt er Doarpskrite Makkum mee!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Binne Jansma en Cor v/d Meer winnen jubileum drive

(eigen foto)

Makkum - Binne Jansma en Cor van der Meer
zagen vier eerder pogingen mislukken, maar
sloegen toe op de jubileum drive. Voor de 5e
keer op rij werd afgelopen zondag 3 februari een
Kroegenbridgedrive georganiseerd. Aan de
Kroegenbridgedrive namen dit jaar 82 paar deel.
De drive werd gespeeld in diverse horeca gelegenheden. Dit jaar waren dat de Waag, Café Romano,
Feng Sheng, Milano, de Zwaan en de Prins.
Kenmerkend voor een Kroegendrive is, dat alle
paren tegelijkertijd dezelfde spellen spelen. Dit

betekent, dat er veel, zeg maar gerust héél veel,
organisatie aan vooraf gaat. Na de eerste vier
ronden wordt er een maaltijd geserveerd in de
horecagelegenheid waar het paar zich op dat
moment bevindt. Na deze ‘break’ kwam de drive
lichtelijk vertraagd weer op gang. Menigeen had
dermate genoten van de hem\haar aangeboden
maaltijd, dat velen liever even onder uitgezakt
voor de televisie waren gaan zitten, in plaats van
de drive voort te zetten.
In verband met het jubileum had de organisatie,
dankzij de sponsor bijdrage van de Activiteiten
Commissie van de Makkumer Ondernemersvereniging, voor elk paar een rood en wit flesje
wijn beschikbaar gesteld en dit werd bijzonder
gewaardeerd. Ondanks de wat onduidelijk prijsuitreiking konden er wel heel veel paren met
nóg een extraatje naar huis terug keren. En last
but not least, opnieuw waren de weergoden ons
weer zeer goed gezind. Bloemendaal en Hengelo
liggen nu niet direct om de hoek van de deur.

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

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

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

Saksisch Tafelen
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen.
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze.
Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren.
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.
Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd.

Vooraf
Warm brood
roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep

Garnituren
Warme groente van de dag
Salade
Gebakken aardappelen
Appelmoes
Patates frites

Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus
Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus
Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons
Stoofpotje van rundvlees

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

tro
Hotel Bis
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Avondrust toen en nu 75 jaar later

Toch één vergeten!
Makkum - Bij deze willen we alsnog Hotel
De Prins voor hun bijdrage aan de kerstmarkt 2007
bedanken ”De Waagdansers”.

Waar is mijn fiets?
Makkum - Blauwe Batavus jongensfiets, geparkeerd bij de sporthal, zaterdagavond 9 februari.
De fiets is van Jasper Visser, lid van het webteam
Wunseradiel. Hij moest een reportage maken over
het zaalvoetbaltoernooi. Toen hij weer naar huis
wilde was de fiets weg. Wie de fiets gevonden
heeft: wil je hem parkeren op het garagepad van
Ds. Touwenlaan 37.

Makkum - In juni 1933, hebben wij in het
archief kunnen lezen, is het oude Avondrust van
vroeger gebouwd (zie foto). Inmiddels, bijna 75
jaar later, staat er een heel ander gebouw langs
de zeedijk aan het begin van Makkum. In deze
75 jaar heeft er natuurlijk veel plaatsgevonden
en zijn vele veranderingen de revue gepasseerd.
Omdat 75 jaar natuurlijk een mijlpaal is, willen
wij daar graag wat extra aandacht aan besteden
dit jaar. Graag zouden wij een expositie van
oude foto’s en misschien leuke anekdotes willen

realiseren, we willen het zorgcentrum weer een
beetje in de vroegere tijd laten herleven. Nu ben
ik eigenlijk op zoek naar mensen die nog leuke
oude foto’s hebben liggen of misschien het een
en ander kunnen vertellen over hoe het vroeger
was, dan zou ik daar wellicht leuke verhalen van
kunnen maken. Heeft u misschien iets liggen en
zouden wij dat mogen lenen? Alle geschiedenis
is van harte welkom. U kunt hiervoor contact
opnemen met mevrouw A. Hilhorst, tel.0515 231655. Alvast bedankt.

Kindervoorstelling "Sporen in de sneeuw"
Welkom bij poppentheater Rozemarijn!
bibliotheken, theaters etc. Door haar gevarieerde
programma kan ze voor alle leeftijden iets leuks
bieden. Ze speelt in het Nederlands en op verzoek
ook in het Fries. Op de website www.popentheaterrozemarijn.nl kun je alvast een kijkje achter de
schermen.

Makkum - 't Nut in Makkum organiseert op
zondagmiddag 17 februari a.s. de kindervoorstelling
"Sporen in de sneeuw" van het poppentheater
Rozemarijn. Dit poppentheater heeft de laatste
jaren veel bekendheid gekregen in het Noorden
van Nederland. Van 1994 verzorgt poppenspeelster
Janny Wekema voorstellingen voor jong en oud
voor o.a. scholen, verenigingen, culturele centra,

"Sporen in de sneeuw"
In dit spannende verhaal word je meegenomen
naar het bos. Sietse en zijn oma willen de dieren
in het bos helpen om voedsel te vinden tijdens
deze strenge winter. Maar dat is niet zo eenvoudig.
Want wat doet Sjoerd de stroper daar in het bos?
En is de vos altijd zo slim en gemeen? En wat
zijn dat toch voor vreemde sporen in de sneeuw?
Deze familievoorstelling speelt zich af in een
winters decor met veel grappige dierenpoppen
en winterse muziek. De leeftijd is vanaf 4 jaar.
De voorstelling duurt ±45 minuten. Plaats: "Ons
Gebouw" Makkum. Tijd: 14.30 uur, entree: € 3,50

Open Dag Marne College
Bolsward - Woensdag 20 februari a.s. is de Open
Dag van het Marne College in het hoofdgebouw
aan de G. Japicxlaan 23 in Bolsward. Tussen 15.00
en 20.30 uur zijn leerlingen van de basisschool
en hun familie van harte welkom om een kijkje
te nemen in de school. Bezoekers kunnen op die
manier de sfeer op school proeven en een beeld
krijgen van het onderwijs op het Marne College:
tweetalig vwo, vwo, havo, vmbo en lwoo. Vanzelfsprekend is er op deze dag ook veel te horen en te

zien van de leerlingbegeleiding en de verschillende
buitenlesactiviteiten, zoals reizen, excursies, stages
etc. Nieuwe mogelijkheid is het komend schooljaar een ‘muziekklas’ voor brugklasleerlingen in
het havo en vwo. In het vmbo is er in de bovenbouw naast de bestaande richtingen ook een
nieuwe keuzemogelijkheid: ‘digitale dienstverlening’. Een opleiding die wordt aangeboden
in nauwe samenwerking met CSG Gaasterland
en het Bogerman.

Psssssst........blind date?
Makkum/Witmarsum - Volgende week is het
14 februari, valentijn! De dag dat je verrast wordt
door een geheime liefde. Alleen voor pubers?
Niks hoor! Kom naar bibliotheek Makkum op
13 of 15 februari, of bibliotheek Witmarsum op
14 februari en laat u verrassen. Maak een ”blind
date”, een afspraakje zonder te weten met wie
of wat. Ga naar huis met een vreemd pakketje,
geen idee wat er in zit. En dat is nou juist zo leuk.
Er zitten items in, die u anders niet zo snel zou
kiezen en wie weet, misschien bevalt dat juist
heel goed. In uw pakketje kan een DVD zitten,
maar voor de pakketjes wordt geen leengeld
gevraagd. Durft U? Kom naar de bibliotheek en
maak een ”blind date”.

Kledingverkoop
Peuterspeelzaal Krobbeguod
Makkum - Op woensdag 20 februari a.s. houdt
de Peuterspeelzaal in Makkum weer een kinderkledingverkoop. Tweedehands kleding is dan weer
aanwezig in de maten 50 t/m 176. De verkoop
begint om 19.30 uur en u kunt terecht tot 21.00
uur. Locatie: de peuterspeelzaal aan de
Gedempte Putten 24 in Makkum. 50% van de
omzet in ten bate van de Peuterspeelzaal, de andere helft is voor de inbrengers. U komt toch ook?
Wij hopen weer op een grote opkomst! Wilt u
ook eens kleding inbrengen? U kunt dit brengen
bij de peuterspeelzaal of bellen met Sylvia tel.
0515-425507 of Titia tel. 0515-232644. Graag
tot woensdag 20 februari.

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 13 februari 2008

Agenda
vrijdag 15 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655
freed 15- en sneon 16 febrewaris
Makkum - Café De Zwaan 20.00 oere
Doarpskrite Makkum spilet ”TWA”

zaterdag 16 februari
Makkum - Sporthal 18.30 uur voetbalwedstrijd
Groepo Sportivo
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Buurtver. Trye yn ien, Bingoavond
voor leden en niet-leden

zondag 17 februari
Makkum - Café De Zwaan 15.00 oere
Doarpskrite Makkum spilet ”TWA”
matinee foarstelling
Makkum - Ons Gebouw 14.30 uur
Poppentheater Rozemarijn familievoorstelling
”Sporen in de Sneeuw”, leeftijd vanaf 4 jaar

woensdag 20 februari
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
jaarvergadering Vogelwacht Makkum

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 - 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

Info

Koninklijke Tichelaar Makkum
Zoekt
Twee enthousiaste personen die vanaf 1 april 2008
samen in deeltijd De Bakkerswinkel in onze winkel
gaan runnen.
Waarom
Koninklijke Tichelaar Makkum heeft in haar winkel
De Bakkerswinkel waar lunches en koffie en thee
met zelfgebakken brood en taart worden geserveerd.
De Bakkerswinkel is een onderdeel van een
landelijke keten waar ambachtelijkheid, kwaliteit
en oorspronkelijkheid van het voedsel hoog in het
vaandel staan.
Wie
Wij zoeken twee representatieve mensen met een
open en enthousiaste werkhouding, die samen in
deeltijd De Bakkerswinkel gaan bemannen. De
Bakkerswinkel volgt globaal de openingstijden van
onze winkel van maandag tot en met zaterdag.
Wat
Voor het vervullen van deze functie zoeken wij
mensen met een bakkersvakopleiding, maar heb je
een grote affiniteit met het bakken van brood of
taarten, het maken van jam en het verzorgen van
heerlijke lunches dan kun je ook reageren.
Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je voor 25 februari
een brief met je achtergrond of CV sturen naar:
Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Willemijn Tichelaar
Postbus 11
8754 ZN Makkum
willemijn.tichelaar@tichelaar.nl
Telefoon: 0515-231341

Kerkdiensten
zondag 17 februari
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J.v.d. Burgh, Heerenveen
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
19.00 uur Oecumenische vesperdienst

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Weekenddiensten Wûnseradiel

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

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
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
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Koninginnedag 2008
Makkum -’Pas als je iets hebt weggegooid, heb
je het nodig’, is de wet van Murphy. Zo is het
ook een beetje met de Koninginnevereniging.
‘Pas als iets niet doorgaat, missen mensen het’.
Als Koninginnevereniging Makkum organiseren
wij rond Koninginnedag een aantal dagen met
activiteiten en festiviteiten voor alle doelgroepen.
Een belangrijk ontmoetingspunt is hierbij de
feesttent. Nu dit jaar alles op een dag wordt
georganiseerd, is er geen tent nodig. Dat ons jaarlijks programma bij Makkumers aanslaat, is goed
te merken aan de veelgestelde vraag: ”Waarom
geen tent?” Een toelichting hierop vinden we dan
ook op zijn plaats.
Het uitgangspunt van Koninginnedag 2008 is om
het Koninklijk bezoek te laten zien wat Makkum
én de dorpen van de gemeente Wûnseradiel zoal
organiseren rond Koninginnedag. Vanuit het
vaste programma van Makkum kunnen een paar
onderdelen niet door gaan zoals de kerkdienst in

de tent, de bingo en de band op de zaterdagavond.
De rest van de meeste activiteiten wordt wel
ingepast, mits het aansluit bij de rest van het programma. Uiteraard bestaat Koninginnedag niet
van 10.00 tot 11.00 uur als de Koningin en haar
familie er is. Tijdens het Koninklijk WON 27
overleg is verzocht aan de omringende dorpen
om het programma in zijn volledigheid te laten
doorlopen tot circa 14.00-15.00 uur. Daarna gaan
we door met een matinee muziekprogramma op een
open podium op straat en voor ieder toegankelijk.
Onder het genot van een drankje en/of hapje
kunnen we dan nog urenlang napraten en genieten.
Kortom: ons vaste programma kunt u die dag
grotendeels terugzien, alleen in een aangepaste
versie. Wij beloven u dat Koninginnedag 2009
weer in dezelfde vorm wordt gegoten als vanouds
en met de feesttent als ontmoetingspunt voor
jong en oud!
Koninginnevereniging Makkum

Bent u de Grootste Royaltykenner van Nederland?

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

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Prinses Máxima, Prins Willem-Alexander,
Koningin Beatrix; de leden van ons Koninklijk Huis
zijn razend populair. Van het verre verleden, het
protocol, de huwelijken, tot aan de meest actuele
gebeurtenissen, niets ontgaat de echte royaltyliefhebber. Veel mensen zijn zo geïnteresseerd dat
zij bijna net zo deskundig zijn als de ons bekende
royaltyexperts. Tijd om te ontdekken wie écht
”De grootste royaltykenner van Nederland” is!
Uit elke provincie zullen royaltykenners het tegen
elkaar opnemen in 6 spannende voorrondes. In de
grote live finaleshow op Koninginnedag strijden de
6 winnaars uit de voorrondes eerst tegen elkaar.
De winnaar speelt verder om de titel tegen de

winnaar die voortkomt uit de quiz-ronde met de
6 professionele royaltydeskundigen. In deze eindstrijd is het één tegen één! Bert van Leeuwen
(‘Het Familiediner’, ‘That’s the Question’) en
Jeroen Snel (‘Blauw Bloed’, het royaltyprogramma
van de EO) presenteren deze show voor de EO.
Vanaf 22 maart elke zaterdagavond op Nederland 2,
op 30 april de grote finale op Nederland 1.
Weet u veel van het koningshuis en wilt u meedoen?
Geef u dan op via het contactformulier op
www.skyhightv.nl , sms ROYALTY naar 7373,
of mail naar royaltykenner@eo.nl onder vermelding
van uw naam & uw telefoonnummer. Wij nemen
dan z.s.m. contact met u op.

Aankondiging jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.
Makkum - Woensdag 20 februari aanstaande om
20.00 uur houdt Vogelwacht Makkum e.o. haar
jaarlijkse ledenvergadering in hotel de Prins te
Makkum. Dit jaar op een woensdag in plaats van
de maandagavond. Tijdens deze vergadering wordt
o.a. de bestuursverkiezing gehouden. Deze krant
berichte al eerder over de zoektocht naar bestuursleden door Vogelwacht Makkum. Dit heeft
enkele aanmeldingen tot gevolg gehad. Tot een
half uur voor aanvang van de verkiezing in de
vergadering kunnen leden zich opgeven bij het
bestuur voor een functie. Tijdens de vergadering
worden de kandidaten middels een verkiezing al
dan niet tot het bestuur toegelaten. Hebt u de
vorige oproep gemist dan kunt u zich dus nog
steeds opgeven voor een bestuursfunctie!
De jaarvergadering is er voor de leden en voor

alle geïnteresseerden van de Vogelwacht. De lezing/
vertelling door Gjalt de Groot van afgelopen
maandag 4 februari trok jammer genoeg niet een
groot aantal bezoekers. Toch was de avond zeer
humoristisch en informatief en wist de Groot het
publiek te boeien met een verhaal over het zoeken
naar Kievitseieren en de nazorg die daarbij hoort.
Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van de
natuur en dan vooral de vogelwereld kom dan
gerust langs maandagavond tijdens de jaarvergadering van de plaatselijke Vogelwacht. Op de
agenda staat o.a. het uitreiken van de herinneringsprijzen voor de vinders van het eerste kievitsei, de bestuursverkiezing, het jaarverslag,
een verloting met prachtige prijzen en natuurlijk
het gezellige samenzijn en de sterke verhalen
met en door de aanwezigen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 13 februari 2008

Voetbalprogramma

www.nieuwbouwinmakkum.nl

VV Makkum
zaterdag 16 februari
senioren
Makkum 3
AVC 4

- Blauw Wit’34 5
- Makkum 4

pupillen
JV Bolsward C1 - Makkum C1

14.30 uur
12.45 uur
10.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 15 februari
20.15 uur D Makkum 5
20.15 uur J Makkum MB 2
20.30 uur H Makkum
21.30 uur D Makkum 4
20.30 uur H Makkum 2

- HVV
- S.V.W. MB 1
- Deto’82
- Heecherop 3
- Oeverzw. 3

zaterdag 16 februari
17.00 uur M Makkum
17.00 uur D Makkum
17.00 uur D Makkum 2

- S.V.I. 2
- VoVeSa
- HeVoc’89

”Lopen met stokken”
Demoles Nordic Walking
Makkum - Bij het NUT Makkum is het verzoek
binnen gekomen of wij ook Nordic Walking lessen
kunnen verzorgen. Anneke Holwerda en Truus
Mittendorff uit Joure willen wel een kennismaking
demonstratieles geven. Ze hebben de nodige ervaring.
Bij voldoende belangstelling wordt deze kennismaking- demonstratieles gegeven op zaterdag 1
maart 10.00 uur op het strand van Makkum. De
kosten zijn € 5.- per persoon. Voor Nordic Walking
stokken wordt gezorgd. U kunt zich nog opgeven bij:
Fennie v/d Belt, NUT Makkum, tel. 0515-231365
of mailen fvdbelt@hetnet.nl. (maximale deelname
20 personen). Bij voldoende deelname wordt er
daarna gestart met de vervolglessen.

Hallelujah in Avondrust
Makkum - Op uitnodiging van de ”Koffie Bar”
van ons plaatselijke zorgcentrum, zal maandag 18
februari a.s. het orkest van Hallelujah een concert
geven in het restaurant van Avondrust. Een ieder
die belangstelling heeft om dat ook mee te maken,
is van harte uitgenodigd. Voor de toegang van nietbewoners, dan wel -vrijwilligers/ medewerkers van AR,
vragen wij € 2.50 per persoon, als bijdrage in de
kosten voor koffie/ thee, een hapje en een drankje.
Het concert begint om 19.30 uur. Graag tot ziens
op de 18e. Marcel Knijff, voorzitter Koffie Bar AR.

Gevraagd in Makkum of omgeving
schone, droge opslagruimte voor meubelen

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
Opel Astra Automaat
1.6-16v,Easytronic, 5drs,
grijsmetallic, airco,
cruisecontrol,radio-cd,
el.ramen, cpv+afst.bed,nw st.
61 dkm bj 2005

VW Golf Variant 2.0i
Bleu antraciet,airco
Cruisecotrol,el.rmn
Trekhaak,boardcomp
Master.ed. nw staat
106dkm bj 2002

€ 15.750,-

€ 9.950,-

Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,5drs,airco,cruise,r-cd,nw.st,60dkm
Audi A4 2.0i'proline,Automaat,a/c-ecc,cruise,pdc,72dkm
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Golf Variant 2.0i,master.ed,a/c,cruise,el.rmn,nw.st
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
VW Caddy 1.9 SDI, el.ramen/spiegels,c.p.v, 96 dkm
Peugeot 306 1.6i,3drs,rood,lm.velgen,apk gekeurd
Ingeruild komt binnen
VW Caddy 1.9Sdi blauw 175 dkm 2001
Vw Bora 2.3 V5 tiptronic automaat highline 72dkm

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.950,15.750,verkocht!!
14.850,14.750,13.450,11.950,11.900,11.500,11.450,9.950,9.950,9.250,8.950,7.950,verkocht!!
verkocht!!

2003

Gaat U op wintersport? Heeft U nog geen winterbanden??
Vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis

en verhuisdozen voor langere termijn.
telefoon 0515-233320 of 0518-481098

2005
2005
2002
10-2005
2003
2003
2003
2002
2004
2005
2003
2002
2005
2001
2003
10-2003
1994

VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Burgerlijke stand
januari 2008
Geboren
Daan Marijn, zv Freerk P. Jaarsma
& Barbara Roorda te Makkum;
Ytsen Harm, zv Jelle M. Heeres
& Renske Koudenburg te Exmorra;
Marije, dv Nico Elgersma
& Nynke van der Heide te Makkum;
Ellyanna Richtje, dv Andries Buma
& Welmoed J. Boorsma te Witmarsum;
Niels, zv Alexander Stoker
& Andrea Huisman te Witmarsum;
Sofie Anna, dv Jannes C.F. Koops
& Andrea W. Kroes te Makkum.
Gehuwd
Jörg Bossack te Xanten (BRD)
& Paulien M. C. Stollmeijer te Makkum.
Overleden
Ruurd Rienstra te Witmarsum, 87 jaar,
wv Riemke Bergsma;
Houkje Buwalda te Witmarsum, 81 jaar,
wv Johannes Postma.

Nieuw in onze Bistro

Tafel-B
Barbecue
vanaf 2 personen, iedere dag mogelijk.
Ook voor feestjes en partijen

Geserveerd met diverse vlees-, en vissoorten,
sla, paptat, sauzen en stokbrood met kruidenboter

€ 18.50 p.p.
Aandieding van de maand
v.a. 4 personen; een fles witte-, rode- of roséwijn
naar keuze gratis bij uw barbeque

tro
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Aanbesteding voor fietstunnels Tjerkwerd- Parrega loopt
Tjerkwerd/Parrega - De aanbesteding voor het
ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden
rondom de N359 nabij Tjerkwerd en Parrega loopt.
Het project dat is opgestart om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te
verbeteren wordt door de provincie aanbesteed
volgens het principe van Design & Construct.
Dit betekent dat al na de planfase een aannemer
geselecteerd wordt die niet alleen de uitvoering
van het werk, maar ook de voorbereiding
(maken en uitwerken van het ontwerp) daarvan
zal doen.
Er worden maximaal vijf aannemers geselecteerd
die een voorontwerp voor het project indienen.
De aannemer met het best gewaardeerde voorontwerp mag dit uitwerken en uiteindelijk het werk
uitvoeren. In de N359 zullen drie fietstunnels
worden aangelegd in het wegvak Tjerkwerd Parrega. Ook zullen enkele verbindende paden
en een voorziening voor fietsverkeer bij de brug
over het Van Panhuyskanaal aangelegd worden.
Dit laatste onderdeel valt buiten de aanbesteding
voor Design & Construct. De uitvoering van deze

werkzaamheden zal naar verwachting begin 2010
starten en duren tot media 2011.
Bestemmingsplanprocedure
Voor de realisering van het project zal het
bestemmingsplan ter plaatse van de te realiseren
onderdelen vernieuwd moeten worden. Deze
procedure is recentelijk gestart en wordt getrokken
door de gemeente Wûnseradiel. In deze procedure
is op een aantal momenten gelegenheid tot
inspraak en het geven van reacties.
Fietsontsluiting Baburen en Jousterp
De gemeente Wûnseradiel heeft toegezegd initiatieven te ondernemen voor de aanleg van een
fietspad tussen Baburen en de bestaande parallelweg, zodat ook die bewoners gebruik kunnen maken
van de fietstunnel bij Tjerkwerd. Dit bevindt
zich momenteel in de planfase.
Daarnaast onderzoekt de gemeente de haalbaarheid
van een fietsverbinding naar de fietsbrug over
het Van Panhuyskanaal voor de bewoners van
Jousterp. Voor deze beide onderdelen is de
gemeente eindverantwoordelijke.

Joy for People Gospel Choir in de Zuiderkerk in Sneek
Sneek - Zondag 17 febrauri a.s. zal Joy for People
Gospel Choir uit Dokkum een avondvullend
concert verzorgen in de Zuiderkerk aan de Rienck
Bokkemakade in Sneek. Na een indrukwekkende
kersttour heeft het gospelkoor al weer nieuwe
nummers op het repertoire welke in Sneek uitgevoerd zullen worden. Het belooft dan ook een
bijzonder optreden te worden.
Joy for People Gospel Choir verzorgt al meer dan
35 jaar met groot succes concerten en kerkdiensten
in zowel binnen- als buitenland. De ongeveer 25
zangers en zangeressen worden vakkundig begeleid
door een zeer uitbegreide band, met blazerssectie,
wat een scala aan muziekstijlen mogelijk maakt:
van ingetogen ballads tot uitbundige gospelrock, van
acapella tot stevig begeleide gospel. Deskundige

licht- en geluidstechnici zorgen voor de ”finishing
touch”. Het koor streeft continue naar vernieuwing
wat garant staat voor verrassende performances.
Joy for People staat sinds 2001 onder leiding
van Wilco Kloosterman. Naast Joy for People en
The Young Christian Singers uit Leeuwarden is
hij sinds september 2007 ook de muzikaal leider
van Gospelkoor Signalen uit Sneek. Het merendeel
van de arrangementen die door koor en band
worden uitgevoerd, zijn van zijn hand.
De aanvang van het concert is 20.00 uur.
Kaarten zijn zowel aan de zaal als in de voorverkoop (tegen een gereduceerd tarief) te bestellen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website (www.joyforpeople.nl) of bij W. Weidenaar
tel. 06-12362259.

Poëziewedstrijd voor Leraren
De Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff organiseert
dit jaar een poëziewedstrijd voor leraren in het
Middelbaar Onderwijs en in het MBO in Fryslân.
Een brief met de oproep daartoe is begin februari
naar alle betreffende scholen gestuurd. De organisatoren van de wedstrijd hebben met Google
gezocht op de termen ”scholierenwedstrijd” en
”docentenwedstrijd”. Voor de eerste vonden ze
3600 hits, voor de tweede slechts 5. Voor de
Stichting een duidelijke aanwijzing dat docenten
hier onderbedeeld worden. Om de deelnemers te
stimuleren zijn er een aantal aantrekkelijke prijzen
in het vooruitzicht gesteld, waaronder een weekend
voor twee personen op Vlieland. Verder heeft
Rederij Doeksen voor de dichters van de twee
beste gedichten een speciaal eerbetoon in petto,
maar de inhoud daarvan blijft geheim tot de
prijsuitreiking op Vlieland op 31 mei. Het eiland
is gekozen omdat het een belangrijke rol speelde

in het leven van de dichter Slauerhoff. De Stichting
Herdenking J.J. Slauerhoff organiseert sinds
1998 om de twee jaar een grote poëziewedstrijd
voor leerlingen van het Middelbaar Onderwijs
en het MBO in de provincie Fryslân. Een
belangrijk onderdeel van het wedstrijdgebeuren
is de mogelijkheid voor scholen om tegen weinig
kosten gastdocenten uit te nodigen voor poëzielessen op school. Dat kan nog tot het eind van
deze maand. Het budget voor de activiteiten van
de Stichting wordt gedekt door subsidies uit
velerlei particuliere fondsen, de gemeente
Leeuwarden en de provincie Fryslân. Voor de
leerlingen is de grote dag op 11 juni, wanneer de
prijsuitreiking plaatsvindt in het ‘Tryatergebouw
in Leeuwarden. De jury bestaat uit de dichters
Lida Dykstra, Arjan Hut en Elmar Kuiper. Alle
verder informatie is te vinden op de website van
de poëziewedstrijd, www.slauerhoff.nl.

De
Binderij
bloemen & zo
Donderdag 14 februari,
Valentijnsdag
Een dag voor bloemen....
De Binderij is van maandag
25 februari tot en met zaterdag
1 maart gesloten.
Markt 27, 8754 CM Makkum
Telefoon 0515 233 266

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Exmorra, Dorpsstraat 68

Makkum, De Jister 6

Makkum, Kofstraat 14

BUITENKANS! Koop deze verrassend grote
woning tegen de WOZ-waarde van 2007
(peildatum 1-1-2005). Aanbieding geldt
totdat WOZ-waarde 2008 bekend is.
Ind. o.a.: entree/hal, grote woonkamer
met erker en houtkachel, woonkeuken
v.v. inbouwapp., kelderkast, bijkeuken,
schuur/garage. 1e Verd.: overloop,
4 slaapkamers, complete badkamer.
Houten trap naar 2e verd.: zolderberging.
Eigen grond 286 m².

Zeer goed onderhouden, halfvrijst. woning
op ruime kavel, 344 m² eigen grond,
gelegen in rustige woonwijk.
Ind.: entree/hal, toilet, Z-vormige
woonkamer met erker voorzijde en
schuifpui achterzijde, half open keuken
v.v. inbouwapp., aangebouwde bijkeuken
en garage. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers, complete badkamer.
Vaste trap naar 2e verd.: zolderruimte
(kamer mogelijk). V.v. vloerverwarming.

Uitstekend onderhouden tussenwoning
met houten berging en royale tuin (O),
gelegen in rustige straat nabij het
centrum op 174 m² eigen grond. De
woning is vrijwel geheel v.v. kunststof
kozijnen met dubbel glas. Indeling:
entree/gang, badkamer v.v. toilet,
wastafel en douche, doorzonkamer,
keuken met provisiekelder, bijkeuken met
c.v.-combiketel en buitendeur. 1e Verd.:
overloop en 4 slaapkamers.

Koopsom op aanvraag

Vraagprijs € 238.000,- k.k.

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 91

Witmarsum, Schoolstraat 9

Witmarsum, G. Japiksweg 5

Mooi gelegen, zeer grote vrijstaande
woning met grote garage en uitzicht op
doorgaand vaarwater. Hoekperceel, 517 m²
eigen grond. Ind. oa: grote woonkeuken
vv inbouwapp. en openslaande deuren,
woonkamer met houten vloer en gashaard,
bijkeuken met dubbele openslaande
deuren. 1e Verd.: overloop/gang,
4 slaapkamers (1 zeer groot, 1 met
Frans balkon), complete luxe badkamer.
2e Verd.: zolderberging.

Verrassend ruime vrijstaande woning
met slaapkamer en badkamer op b.g.g.,
in rustige straat gelegen met zonnige
tuin. Eigen grond 280 m². Ind. o.a.:
woonkamer met balken plafond, houten
vloer en erker met tuindeuren, open
keuken v.v. inbouwapp., badkamer,
slaapkamer, toilet, kleine bijkeuken,
royale schuur/berging met buitendeur.
1e Verd.: overloop met werkhoek,
3 slaapkamers. 2e Verd.: berging.

Aan rand van dorp met vrij uitzicht
over de landerijen gelegen uitstekend
onderhouden halfvrijstaande woning
met garage. Fraai aangelegde tuin (ZO),
285 m² eigen grond. Indeling: entree/gang,
toilet, kelderkast, doorzonkamer,
woonkeuken v.v. inbouwapp., bijkeuken
met buitendeur. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar
2e Verd.: overloop, zolderkamer met
dakkapel, bergruimte.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Vraagprijs € 210.000,- k.k.

Pingjum, Oorlogssteeg 2

Makkum, Workumerdijk 3

Zeer ruime vrijstaande woning met
berging en achtertuin gelegen in de oude
dorpskern. Indeling: zij-entree, centrale
hal, royale en sfeervolle woonkamer
(50 m²) met houtkachel, ruime gesloten
keuken (25 m²) met inbouwapp., hal,
badkamer met ligbad, douche en modern
toilet. 1e Verd.: overloop, 3 royale
slaapkamers (meerdere mogelijk).
Info: Eigen grond 169 m².
Recent gerenoveerd. Goed geïsoleerd.

Aan de haven en in het centrum gelegen
vrijstaande woning met aanbouw, bestraat
terras op het ZW en schitterend uitzicht
over de haven en het natuurgebied
"Noordwaard". Onderdeel beschermd
dorpsgezicht, totaal 88 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, woonkeuken
en woonkamer. 1e Verdieping: overloop,
2 slaapkamers, badkamer oa met douche.
V.v. C.V. Vergunning voor dakkapellen
aanwezig.

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Makkum, Voorstraat 1
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De Waardruiters
Cornwerd - Op vrijdag 25 januari startte j.l.
Karolien Nefkens met haar paard Melle in Koudum
in de B-dressuur. Ze behaalde een score van 188
punten wat goed was voor een winstpunt en de
2e prijs. Zaterdag 26 januari ging Maaike Tolsma
met haar paard Toscar naar Koudum. In de klasse
L-2 verdiende ze met 180 punten een winstpunt.
Jacob van der Heide startte hier met zijn paard
Renardeau in de klasse M-1. Ook hij scoorde
voldoende voor een winstpunt, met 182 punten
won hij tevens de 4e prijs. Voor de pony’s was
er de 26e een wedstrijd in Franeker. In de klasse
B-dressuur behaalde Iris van der Zee met Fidelia
met 184 punten een winstpunt. Daphne de Vries
startte met Speedy in de klass L-2. Met de fraai
score van 196 punten verdiende ze 2 winstpunten
en de 1e prijs. Hinke Politiek ging van start met
haar pony Sytse. Met 186 punten behaalde zij
een winstpunt en de 2e prijs in de klasse M-2.
Zaterdag 2 februari kon er door de ponyruiters
gestart worden in Koudum. In de klasse B-dressuur
startte Miriam Kadijk met Alaska. De score van
181 punten leverde haar een winstpunt op. Zondag
3 februari was er een thuiswedstrijd in Cornwerd
voor de dressuurklassen L en M. In de klasse L-1

dressuur behaalde Sabien Mollema met Jurjen B
185 punten wat goed was voor een winstpunt en
de 6e prijs. Ook een winstpunt was er voor
Nynke de Boer - Steigenga met Wancy, 183 punten
en Wietske Visser met Sylke, 180 punten. In de
klasse L-2 was er met 183 punten een winstpunt
weggelegd voor Maaike Tolsma met Toscar en
met hetzelfde puntenaantal voor Ingrid Wouters
met Rina. Jacob van der Heide startte met Sylke
in de klasse M-1. Met 186 punten behaalde ook
hij een winstpunt en won daarbij de 2e prijs.
Afgelopen weekend werd in Sneek het Indoorkampioenschap Regio Friesland dressuur 2008
verreden. Daphne de Vries startte met Speedy in
de klass L-2. De eerste proef scoorde ze 187
punten, de tweede proef 188 punten. Ze eindigde
hiermee op een fantastische 2e plaats. Daarbij
behaalde ze 2 winstpunten wat voor haar betekend
dat ze mag gaan startten in de klasse M. Hinke
Politiek startte met Sytse in de klasse M-2. Ook
deze combinatie zette een zeer verdienstelijke
prestatie neer. De eerste proef werd beloond met
186 punten, goed voor een winstpunt, de tweed
met 177 punten. Zij eindigde op de 4e plaats.

PSV Halsbanrûters
Pingjum - Zondag 3 februari werd er in Manege
Boeyenkamp te Cornwerd een dressuurwedstyrijd
gehouden voor paarden. In de klasse L2 kwam
Anna Goinga uit met Whisper er werd een winstpunt behaald met 187 punten. Ook Krista Koomen
scoorde een winstpunt in de klasse L1 met watou
Mon Amie. Juliën Beersma kwam uit in de klasse
M1 met Toledo. Hij behaalde een gedeelde 4e prijs
met 180 punten. Kirsten Koopmans ging zaterdag

Vergeten?
Je kunt nu niet zeggen dat je

26 januari naar St. Johannesga met Valentina om
daar uit te komen in de klasse L1. Zij ging met een
winstpunt met 183 punten naar huis. Zaterdag 9
februari werd er in de manege te Sneek de Friese
Regiokampioenschappen dressuur verreden.
Tineke Wietsma kwam uit in de klasse Z1 met
Red Pebbles Gorra met een score van 61,18 %
wat haar een 3e plaats opleverde. Dit was een
echte opsteker voor deze combinatie.

VALENTIJNSDAG
vergeten bent.
Je geliefde leest deze
advertentie namelijk ook.
Dus morgen (donderdag)

VALENTIJNSDAG

Deelnemers Exmorra winnaar Clubstriid 12 -16 jaar
Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Wûnseradiel - Clubstriid houdt in dat verschillende dorpen en steden tegen elkaar moeten
strijden om 1e te worden. Dit zijn de dorpen en
steden die mee hebben gedaan in de gemeente
Wûnseradiel: Makkum, Wûns, Exmorra, Schraad,
Arum, Parrega, Bolsward en Witmarrsum.
Misschien is er aan uw deur gebeld voor clubstriid
want ook dit jaar was er weer clubstriid van de
club van 12 tot 16 jaar. Dan strijden dorpen en
steden in een gemeente tegen elkaar om zoveel
mogelijk punten te halen. Er moesten van allerlei

opdrachten worden gevoerd die te maken hadden
met vogels op het platteland. Er moesten ook
veel pannenkoeken worden gebakken en zoveel
mogelijk overalls worden gezocht. Dan moest
iedereen een overall aandoen en een foto maken,
daar kreeg je ook punten voor. Welk dorp of stad
de meeste punten had was winnaar. De club van
Makkum had er veel plezier in en had veel verzameld. Maar dat was niet genoeg voor de 1e
plaats want Exmorra had de meeste punten en is
daarmee winnaar geworden.
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
50 Disney boeken € 5.-; 4 AVI leesboeken (2x AV14
en 2x AV13) samen € 10.- (gratis erbij een leesboek
in het Fries); Hoogslaper met glijbaan, kobaltblauw gebeitst € 80.- (1 m br., 1.05 m. h. en 2 m l.);
Grote kledingkast (60 cm d., bijna 2 m h. en 1 m br.)
voor kinderkamer met Mondriaan kleuren (op een
vak kan met krijt worden geschreven) vr.pr. € 130.tel. 0515-542617 of 06-50218087
1 Racefiets g.o.h. merk Batavus Course, frame h.
59 cm € 225.-; 1 Gazelle Champioen race frame h.
59 cm € 75.-; Elektrisch kacheltje beige 35 cm € 15.tel. 0515-575756
Eetkamertafel 160 x 80 cm, eiken donker gebeitst, is
als nieuw mankeert niets aan € 35.-, tel. 0515-232272
Nieuwe stoeptegels 30 x 30, 150 stuks € 40.-,
tel. 0515-232413

TE KOOP

In goede staat verkerende rode Peugeot 205 XE 1.1
benzine van 1990. APK gekeurd geldig tot 13-092006. Vr.pr. € 600.-; tel. 0515-573095
2 Gave hardhouten roeispanen € 50.-,
tel. 0517-531732
Gazelle semie racefiets, frame h. 54 cm, kleur zilvergrijs, champignmen mondial Rijnalst, 531 i.z.g.st.,
tel. 0517-573822

De Geep 16
MAKKUM
Keurig afgewerkte
tussenwoning,
met nette tuin.
Zo te betrekken!

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 170.000,-- k.k.

Grote
Schuurverkoop

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

8 maart 11.00 - 15.00 uur
Alde Haven 9, Pingjum

Gezocht
Jongeman

voor 2 á 3 dagen p.week
Voor onderhoud/ schoonmaken
van zeilboten.

Poule Yachting te Workum
tel. 06-53310637

Colofon
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
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
GEVRAAGD
Zwemvestjes in goede staat, liefst merk ”Baltic”.
1 exemplaar 0-15 kilo, 2 exemplaren 15-30 kilo,
tel. 0515-851791
Afwashulp voor weekenden, vakantietijd en in de
avonduren, tel. 0515-231772
GRATIS AF TE HALEN
Spectrum compact encyclopedie 20 delig; Winkler
Prins medische encyclopedie, 6m delig; Reader’s
Digest uw/lichaam-uw gezondheid 14 delig; Nursing
gebonden vakmagazine voor verpleegkunde de jaren
1995 t/m 1999, tel. 0515-231004
Medaillekast bij J. v.d. Heide, Tjalkstraat 18, Makkum,
tel. 0515-232107
2 pers. zit/slaapbankje, tel. 0515-231004
GEZOCHT
Ruimte (liefst afgesloten) van ca. 30m2 voor het
stallen van mijn Oldtimer (1951), onderdelen en
gereedschap en het regelmatig kunnen plegen van
onderhoud. Zo dicht mogelijk in de buurt van
Ferwoude. Huurprijs overleg. tel. 0515-795130
Woning in Makkum voor paar maanden, vanwege
verbouwing huis, tel. 06-15091663
GEVONDEN
Paar glacés, De Wijting 18
VERKOOP KINDERKLEDING
Peuterspeelzaal Makkum, Gedempte Putten 24,
woensdag 20 februari 19.30 uur

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

