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Makkum/Witmarsum - De bibliotheken in
Makkum en Witmarsum hebben voor de
kinderen van vijf tot 9 jaar aandacht besteed
aan de aspecten van het brandweerwerk. Er
werd vertelt hoe je brandweerman/vrouw
kunt worden, en wat doet de brandweer nog
meer dan een brand blussen. De kinderen

kregen tekst en uitleg over de brandweerauto.
En ze mochten een ritje meemaken in een echte
brandweerauto. Op foto in de bibliotheek in
Makkum luisterden zestig kinderen aandachtig
naar de verhalen van de brandweermannen
Piet Santema (links vooraan op de foto) en
naar zijn collega Klaas Poepjes.

5.99

diverse soorten
kilo naar keuze
10.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Foto-expositie zorgcentrum Avondrust
uit Jirnsum. Deze Uitleen bevat enkele honderden
fotowerken in verschillende categorieën. Alle
foto’s zijn te bezichtigen op de website:
www.az-fotografie.nl

Makkum - Vanaf 1 februari exposeert Anja
Zwanenburg een collectie fotowerken in zorgcentrum Avondrust te Makkum. De foto’s zijn
voornamelijk in Friesland gemaakt en tonen
vooral winterse beelden in landschap en detail.
De foto’s die geëxposeerd worden, zijn onderdeel
van de Foto-Art Uitleen van Anja Zwanenburg

Anja laat zich in haar foto’s graag inspireren
door de natuur. Ze zoekt daarbij altijd naar het
bijzondere in gewone dingen. Haar foto’s
stralen een bepaalde rust en eenvoud uit. In de
landschapsfoto’s is er zelfs sprake van leegte.
De detailopnames laten zien dat ook het
vanzelfsprekende ontroerend mooi kan zijn.
Ieder kwartaal zullen de foto’s in Avondrust
worden verwisseld. Daardoor komen ook de
andere seizoenen aan bod.

een greep uit ons aanbod,
zie pagina 13

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Wilt u de foto’s van Anja Zwanenburg komen
bekijken, dan bent u welkom in zorgcentrum
Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

maandag en dinsdag gesloten
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 5 februari
Kerkelijk Centrum “Het Anker” (v/h Geref. Kerk)
9.30 uur pastor G.H. Visser en Jeugdkerk
Piaam 11.00 uur pastor G.H. Visser
R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel + H.A.
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
F.C. Nijman, praktijk “De Tsjasker” 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11 uur en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk H. Lourens, Hammole 13, Workum.
tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

"Van het concert des levens
krijgt niemand een program."
Na een gelukkig huwelijk van ruim 41 jaar is,
na een kortstondige ziekte, plotseling van ons
heengegaan, mijn allerliefste schat, onze lieve
moeder, schoonmoeder en trotse oma

Johanna Lukkien-Elgersma
Hanneke
7 augustus 1944
te Wons

24 januari 2006
te Groningen

Voor uw blijken van medeleven, betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en pake

Johannes Koelmans
betuigen wij u onze oprechte dank. Het is fijn te
weten dat hij niet alleen voor ons maar ook voor
velen iets heeft betekend.
Helena Koelmans-Lolkema
kinderen en kleinkinderen
Makkum, februari 2006

Piet
John en Annie
Mark, Niels
Klaas en Petra
Esther, Marleen
Peter en Anita
Manon, Esmee
Het zal leeg zijn zonder jou.
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
P.J. Lukkien, Zwichtstelling 2,
9617 BZ Harkstede
Tige oandien binne wy troch it ûnferwachte
ferstjerren fan myn leave dochter, ús suster
en skoansuster

Hanneke Lukkien-Elgersma
* Wûns
7 augustus 1944

Grins
24 jannewaris 2006

Foargoed út ús fermidden mar net út ús hert.
Heit en mem
Otto en Siepie
Siepie en Klaas
Hiltje en Hille
Berber
Anna en Mohammed
Klaasje en Fred
Rients en Anneke
Pier en Thong
Nico en Aaltje
Cor
en tantesizzers
Wy winskje Piet, de bern en de beppesizzers in
soad sterkte ta.
Na een korte ziekte, is plotseling overleden
mijn lieve schoondochter, schoonzus en tante

Hanneke Lukkien-Elgersma
Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Farmsum: J. Lukkien-Venema
J. Lukkien
Makkum: Gerrie en Sietze
Roden: Koos en Akkie
Groningen: Johan en Antonino
en neven en nichten
Groningen, 24 januari 2006

Deze knappe jonge man
van Horeca-friek tot AOW-er
die 3 februari jarig is!
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Familieberichten
Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

MAANDAG T/M ZATERDAG

VLUG KLAAR

ROOKVLEES

5 HALEN / 4 BETALEN

uit eigen rokerij
100 gram

€ 1.89

DINSDAG VERSE WORST
GEROOKTE KIPFILET

VARKENS VERSE WORST
500 gram

eigen gemaakt

€ 2.50

100 gram

€ 1.25

RUNDER VERSE WORST
500 gram

€ 2.75

VARKENS ROLLADE
eigen gemaakt
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

€ 1.09

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

DONDERDAG T/M ZATERDAG

RUNDER GEHAKT
500 gram

* Gratis FrashPoint-kaart
It is in famke!

ITALIAANSE KOTELETTE

€ 2.75

bij aankoop van 1 kg H.O.H. Gehakt
of 1 kg Runder Gehakt

per stuk

€ 0.90

AMBACHTELIJKE ROOKWORST

3 HALEN / 2 BETALEN
hierbij gratis ijskrabber

We noemen haar

telefoon 0515-231488 of 232547
Geboren op 23 januari 2006
om 12.25 uur te Sneek
Eric en Yvonne van Loeren-van Gent
Anne en Daan
De Greiden 11 8754 KG Makkum
tel. 0515 - 233 952

Oude Kaas, 500 gram....................................................nu 3.99
Boterhamworst, 100 gram..................................................0.69
Prei, hele kilo.........................................................slechts 0.89
Lassi Toverrijst, 400 gram.................................................0.89
Honig Mie Nestjes.............................................................0.79

Ha lieve kleine man,
daar ben je dan

Niels-Cas
geboren op 23 januari 2006
zoon van Cor Jorna
Cindy Smid - Jorna
Lijnbaansgracht 153-hs
1016 VW Amsterdam
tel. 020-7711969

Unox Knaks, blikje à 10 stuks..........................................1.09
van de Warme Bakker:

Witte Broodjes....................................................5+1

Gratis

Peynenburg Gesneden Ontbijtkoek, 400 gram..................1.15
Abee Huzarensalade’s à 150 gram............................3 voor 1.Aanbiedingen geldig van do. 2/2 t.e.m. wo. 8/2

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 1 februari 2006

Sible en Minke blij met adoptiekind Yuwei uit China

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

* Het gezelschap nog even op de foto voordat het vanuit Makkum naar Schiphol vertrekt

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

Makkum - Blij en trots kwamen Sible Lootsma
en zijn partner Minke Tiemersma vorige week
op de luchthaven Schiphol aan, met hun
adoptie kind Yuwei uit China. Des te groter
was de verrassing toen een veertigtal familieleden, waaronder pake's en beppe's, kunde uit
de vriendenkring en buurtbewoners hen
kwamen afhalen. Sible en Minke zijn in
gezelschap van hun eerdere buurvrouw
Alinda Hoogeveen op 10 januari jl. afgereisd
naar China, en keerden veertien dagen later
naar huis terug.

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

Minke zegt de taal is natuurlijk een probleem
je kunt niet met de mensen daar communiceren.
Hun kind draagt de naam Yuwei, vertaald is
dat eigenlijk vondeling. Het meisje is in het
jaar van de haan geboren zegt Sible, elk jaar
kent China een andere naam. Op de dag van
haar geboorte 26 februari 2005, is de baby in
schamele kleding in een doos op straat als
vondeling aangetroffen. Zij is opgevangen in
een kindertehuis en kreeg daar een liefdevolle
verzorging. Yuwei had ook een pleegmoeder
die in het kindertehuis werkt.

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 Foe Yong Hai
z Kipfilet in Sojabonensaus
z Miniloepmpia’s
z Witte Rijst

www.leugenbolle.nl

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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JA N Z I J P
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Turbana bananan
1kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.00
Versgesneden boerenkool
2 zakken voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete mandarijnen
30 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s
nieuwe oogst aardappels
deze week 20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

ut res rt/Sauna
Bea

Een gezellig
dagje uit!!!

Dit is al mogelijk
voor slechts € 29.95
z
z
z
z
z
z
z

Ontvangst op De Leliehof om 10.00 uur
met koffie/thee en iets lekkers
Gebruik alle saunafacaliteiten
(o.a. verwarmd zwembad, whirlpool en diverse sauna’s)
Rondleiding en vrij gebruik van shampoo en scrubzout
Uitgebreide en gezonde lunch
Ontspannende rug- en nekmassage 15 minuten
op onze massagemat
Incl. vers fruit en vruchtenyoghurt
Leuke attentie na afloop arrangement
Deze aanbieding is geldig tot 1 mei 2006.
Reserveren is noodzakelijk en alleen telefonisch
op basis van beschikbaarheid.

Voor andere aantrekkelijke arrangementen
kijkt u op www.leliehof.nl

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Vervolg uitslagen 20e Makkumer wintertrimloop
Makkum - Jaarlijks organiseert de voetbalvereniging
Makkum tijdens de winterstop de wintertrimloop. De
organisatie verheugd zich in steeds grotere deelname.
Zoals wij vorige week al berichten waren er 172 deel-

nemers van senioren tot jongens en meisjes vanaf
zeven jaar. Vandaag de uitslagen van de deelnemers
binnen ons lezersgebied en van Makkumers óm
ùtens’ en de eerste drie van de categorie meisjes.

Uitslagen. Mannen 10 kilometer:
1. Erik Negerman, Groet
2. Jan Albert Veenema Bolsward,
3. Jan Boonstra, Sneek
4. Harry Wijnja, Joure
5. Hero Polet, Sneek
6. Ritske Flootman, Menaldum
7. Hein Keekstra, Bolsward
8. Beke Cnossen, Boazum
9. Jan Hartman, Makkum
10. Lars Wudich, Leeuwarden
17. Klaas Kooistra, Makkum
18. Aise J. Bouma, Kimswerd
26. Jaap Ypma, Hartwerd
27. Cor de Witte, Makkum
31. Peter Balk, Bolsward
33. Joost Bijlsma, Makkum
34. Jetze Genee, Makkum
36. Piet Bijlsma, Makkum
37. Klaas Halma, Gaast
40. Gerben Kooistra, Wons
41. Andre Lindeboom, Makkum
42. Jouke Abe Tilstra, Wons
43. Hans Hoekstra, Makkum
45. Daniel Kleiterp, Makkum
46. Teake Elgersma, Makkum
47. Lennart Adema, Makkum
51. Christiaan Kooistra, Makkum
52. Rinze Steneker, Wons
53. Jan Hiemstra, Makkum
55. Broer Sjoerd de Boer, Wons
57. Ruben van der Velde, Makkum
58. Reimo Tjeerdema, Makkum
59. Gjalt Roorda, Makkum
60. Dooitsen van der Berg, Wons
63. Ernst van der Ent, Makkum
65. Anne de Boer, Makkum
67. David Visser, Makkum
69. Harry Stoelinga, Makkum
71. Johan Dijkstra, Bolsward
72. Durk Ozinga, Makkum
73. Willem de Boer, Waddinxveen
76. Erik Feenstra, Makkum
77. Niels de Boer, Makkum
78. Redmer de Boer, Makkum
79. Willem Wesselius, Witmarsum
81. Feddy de Boer, Makkum
82. Jesse Adema, Makkum
83. Stefan Kooistra, Makkum
84. Jelle van der Velde, Makkum

Dames 5 kilometer:
1. Roelie de Jong, Voorhout
2. Jose Faber, Workum
5. Ineke Hiemstra, Makkum
7. Geeske Roosma, Oudemirdum
9. Monique Katsburg, Makkum

38.82;
38.82;
43.22;
46.35;
50.11.

A-junioren 5000 meter:
1. Rintje Melchers, Wons
2. Sietse de Vries, Makkum

44.30;
44.30.

B-junioren 5000 meter:
1. Ewold Kooistra, Makkum
2. Gerlof Smit, Makkum

33.02;
44.30.

33.50;
36.45;
36.58;
37.39;
37.57;
38.44;
39.42;
39.58;
40.29;
41.09;
41.59;
42.45;
45.50;
45.59;
46.48;
46.56;
47.14;
47.23;
47.28;
48.16;
48.42;
49.17;
49.24;
49.42;
49.59;
50.02;
51.29;
51.48;
52.15;
52.33;
52.48;
52.49;
52.49;
53.10;
53.52;
54.42;
54.58;
56.40;
56.49;
57.06;
58.06;
58.43;
58.44;
58.50;
59.09;
1.02.30;
1.13.00;
1.13.00;
1.13.00.

10 kilometers dames:
1. Inge van Schaick, Leeuwarden
2. Liesbeth Steenbergen, Sneek
3. Janet Tromp, Sneek
4. Anneke de Boer, Nijland
5. Caroline Huitema, Bolsward
16. Fokje Lutgendorff, Makkum
17. Tineke Algra, Makkum
18. Willy Wesslius, Oudehaske

43.34;
44.32;
48.49;
49.02;
51.30;
58.15;
58.15;
58.22.

Heren 5 kilometer:
1. Klaas Jan Dijkstra, Makkum
2. Sikke Roosma, Oudemirdum
3. Jaap Haan, Bolsward

31.36;
41.01;
41.30.

C-junioren 2200 meter:
1.Sander Pijpker, Makkum
2. Yoran van der Ent, Makkum

9.34;
9.49.

D-pupillen 2200 meter:
1. Patrick Sinnema, Leeuwarden
2. Mattis de Boer, Hommerts
3. Thomas Baljet, Oosthem
4. Vilmar Hartman, Makkum
5. Tjitte Folkertsma, Wons
6. Sander van der Wal, Makkum

9.45;
10.04;
11.31;
11.46;
13.13;
13.33.

E-pupillen 1200 meter:
1. Evert Bruinsma, Makkum
2. Jelle Attema, Idsegahuizum
3. Daniel van Mourik, Makkum
4. Niek Lutgendorff, Makkum
5. Michel Zondervan, Makkum
6. Nico Katsburg, Makkum
7. Jesper Dijkstra, Makkum
8. Thomas Oostenveld, Makkum
9. Rik Blanksma, Makkum
10. Age Poog, Makkum
11. Jorn Hartman, Makkum
12. Thomas Baljet, Oosthem
13. Tjitte Folkertsma, Wons

4.55;
5.26;
6.17;
6.22;
6.37;
6.47;
7.02;
7.18;
7.20;
7.37;
7.37;
11.31;
13.13.

F-pupillen 1200 meter:
1. Jarno van de Weg, Ouwsterhaule
2. Pascal Sinnema, Leeuwarden
3. Erik Pijpker, Makkum
4. Klaas Folkertsma, Wons
5. Tom Algra, Makkum
6. Arjen Dolman, Makkum
7. Jesse Rinia, Makkum
8. Eelke Reinsma, Makkum
9. Jouke Vlasbloem, Idsegahuizum
11. Symen Bootsma, Makkum
12. Alwin van der Weerd, Makkum
13. Loes Attema, Makkum
14. Milan van der Velde, Makkum

5.43;
5.54;
6.06;
6.11;
6.12;
6.35;
6.45;
7.04;
7.13;
7.15;
7.18;
8.01;
8.45.

Meisjes 12-16 jaar 2200 meter:
1. Elsa Mulder, Leeuwarden
2. Juliette Oden, Sneek
3. Andrea van der Velde, Makkum

10.24;
10.55;
14.37.

Meisjes 7-11 jaar 1200 meter:
1. Denise Sinnema, Leeuwarden
2. Fleur Baljet, Oosthem
3. Pieternel Oden, Sneek

5.01;
5.05;
5.06.
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Agenda

OPRUIMING!!!

woensdag 1 februari
Makkum - Ons gebouw 20.00 uur
Vogelwacht Makkum e.o. vertoning van 2
prachtige natuurfilms, entree gratis

vrijdag 3 februari
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 4 februari
Makkum - Hotel De Prins 20.30 uur
Stand up comedian “Duo Koster”, met o.a.
oude hits van circus Custers, org. NUTDepartement Makkum, entree leden 5 euro /
niet-leden 8 euro
Makkum - Ons Gebouw 14.00-17.00 uur
viering 20-jarig bestaan van de Speel-o-theek

Handoek 70x130
Handoek 50x70
Gastendoekje
Washandje
Kussenslopen 2 voor
Dekbedovertrekken
Linette jersey hoeslakens

€ 7.50*
€ 5.00*
€ 2.95*
€ 1.50*
€ 7.50
50% korting
50% korting

Baby/kinderpyama’s
Kinderondergoed

v.a. € 5.00
2 st. voor € 3.00

Setje hemdje+string
Bh’s en slips
Lingerie
Gaastra jacks en fleece

€ 5.00
v.a. € 5.00
20% korting
20% korting

Op onze gehele najaar/wintercollectie

20 tot 50% korting

P.S. Deze aanbiedingen gelden voor artikelen met een rood label.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

zondag 5 februari
Makkum - Sporthal 13.30 uur
Dameszaalvoetbaltoernooi z.v.v. Ny Engwier

maandag 6 februari
Makkum - Openbare Bibliotheek 19.30 uur
Liu Han, woonde voorheen in Peking nu in
Leeuwarden- in haar lezing laat ze ons o.m.
kennismaken met de Chinese karakters

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u

Merk

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Citroen

Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

04-2001

139210 9.750.00

Volkswagen Golf IV

1.9 TDI 66KW Comfortline

Volkswagen Golf IV

1.9 TDI 66KW Trendline

Renault

coupe 1.6 16_V sport geel

5-drs Bl. Met.
Bl. Met.
Megane I

Volkswagen Polo

04-2001
01-2001

Verk.pr.

134625 9.250.00
147287 8.750.00

div. opt LPG G 3

03-2001

159043 7.250.00

1.4I 60 kat Blauw

04-1998

172715 4.250.00

Nico Morien v.o.f.

Opel

1.5D Swing Blauw

01-1995

134883 3.250.00

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

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594 2.500.00

Suziki

Swift

1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995

73066 2.450.00

Peugeot

106

1.1 accent Groen met 08-1994

Peugeot

106

1.0 XW Rood

10-1993

133667 1.950.00

Audi

80

1.8 66KW inj.zwart

05-1991

320123 1.250.00

Corsa

98123 2.250.00

Grijs kenteken incl. BTW
Opel

Combo

1.7 D Rood

10-1999

100146 3.500.00

Opel

Combo

1.7 D Rood

10-1999

105825 3.500.00

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 1 februari 2006

Week van de éénheid gezamenlijke kerken Makkum

Bar Café Restaurant

Makkum - Jaarlijks wordt er door het Oecumene
Overleg Makkum de week van de éénheid
georganiseerd, met als thema dit jaar 'ben ik in
hun midden'. Vier avonden is er in de verschillende kerkgebouwen een korte overdenking

gehouden over de Avondmaal gebruiken. Het
was een zinvolle week, met als afsluiting een
gezamenlijke maaltijd in de Vermaning
(Doopsgezinde kerk).

Nu ook Fresh Points klantenkaart bij Slagerij Brattinga
Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

Makkum - Alweer enige maanden runnen
Johan en Sjoerd Brattinga de ambachtelijke
slagerij Brattinga aan de Kerkstraat 24 te
Makkum.Veel klanten komen naar deze
ambachtelijke slagerij om dagelijks te kunnen
genieten van een (h)eerlijk stukje vlees. Ook
de zelfgemaakte specialiteiten vinden gretig
aftrek. Slager Johan en Sjoerd: “Bij ons is de
klant koning, wij bieden kwaliteit, service en
advies tegen een betaalbare prijs. Vanaf
1 februari gaan wij zelfs nog een stukje verder
in onze service. Consumenten kunnen in onze
winkel gebruiken maken van de FreshPoints
klantenkaart.” De klantenkaart werkt op de
volgende manier: Per bestede euro kan voor 3
eurocent een FreshPoints spaarpunt worden
gekocht. De punten worden bijgeschreven op
de FreshPoints klantkaart. 1000 FreshPoints ofwel’ een inleg van € 30,00- hebben een

waarde van € 46,00. Tel uit uw gegarandeerde spaarwinst, deze is maar liefst 53%. Dat
doet geen enkele slagerij Brattinga na. Ook
zijn er wekelijkse aanbiedingen waarbij gratis
punten kunnen worden gespaard, (zie advertentie elders in deze Belboei) verder zijn er
voor verenigingen diverse mogelijkheden,
waarbij een extra bedrag kan worden gespaard.
Kom voor informatie naar de winkel van
Slagerij Gebr. Brattinga. Het verzilveren van
de punten kan door het bestellen van: Fraaie
met zorg geselecteerde producten uit de
FreshPoints Catalogus; Waardebonnen van
diverse landelijke ketens en Contanten. Slager
Sjoerd en Johan:”Natuurlijk kunt u met uw
FreshPoints ook afrekenen voor de heerlijke
producten uit onze winkel!
Verdere informatie kunt u vinden op de website
www.freshpoints.nl

* 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

Oude watersport foto’s WVM
Makkum - Op zondagmiddag februari zal
Simon Gielstra in het clubhuis van de WVM
een selectie van zijn verzameling foto’s laten
zien van de Makkumer Watersport van zo’n
30 jaar geleden. O.a. van de toertochten en
zeilwedstrijden enz. Dit is in eerste instantie
bedoeld voor leden van de Watersport
Vereniging Makkum maar omdat deze beelden

waarschijnlijk ook wel interessant zijn voor
oud leden en watersporters in Makkum zijn
zij hierbij ook van harte welkom. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd. Het clubhuis is vanaf
vier uur open en Simon begint ongeveer om
half vijf met zijn vertoning.
Bestuur van de WVM

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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CC-CCatering

zoekt voor het seizoen 2006 de volgende medewerkers:

* enthousiaste representatieve cateringmedewerkers
met zee- en/of landbenen
voor de weekenden, dagtochten en evenementen op de vaste wal.
Ben je representatief, creatief, flexibel, zelfstandig, verzorgend, hygiënisch, efficiënt
en een aan pakker en vind je het ook leuk om eens te zeilen? Mail, bel of schrijf ons!
* een vaste veelzijdige medewerkster op oproepbasis
voor magazijn, bevoorrading, inkoop en andere voorbereidende cateringwerkzaamheden.
Wij zoeken een vrouw die zelfstandig en zorgvuldig kan werken, flexibel in tijd oproepbaar
is en in het bezit van een rijbewijs.
* een medewerkster die ons in drukke tijden kan bijstaan met de invoer
van gegevens en overige administratieve werkzaamheden.
* jonge sterke aanpakkers die kunnen helpen met de bevoorrading
van de schepen op de vrijdag (na) middag.
Ons bedrijf verzorgt de catering voor bedrijven en particulieren
op de Friese vaste wal en aan boord van diverse charterzeilschepen.
Denk jij ons team te kunnen versterken, mail dan naar: Info@uwsmaak.nl
www.uwsmaak.nl
of bel tel.: 0515-233370 en vraag naar Cecilia Bosshardt.

CC-CCatering

Dorpsweg 4, 8755 JH Idsegahuizum

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

VAN DER BLES

Van der Bles biedt vele diensten.
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke adviesprijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

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

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

V
B
T

OPROEP
Wij zoeken een man die op 9 februari 2002 ons
heeft geholpen met het op vangen na een auto
ongeluk.En de politie en ambulance heeft
gebeld. Het ongeluk is gebeurd net buiten Wons
richting de weg naar Schraard. Wij zoeken al
lang naar deze man maar kunnen hem niet
vinden en nu dan maar via deze wijze.De man
die wij zoeken had toen een stationwagen en hij
heeft de politie gebeld en ons dekens gegeven
en gewacht tot de politie er was. We waren met
zijn vijven, 2 meiden en 3 jongens, de man die
dat nog kan herinneren zou die dan met ons
contacten willen zoeken. Tel. 06-30250714 of
via de email: jsandersleistra@home.nl

Bijeenkomst met vijf
politieke partijen
Makkum - Op donderdag 16 februari organiseert
Plaatselijk Belang Makkum een politieke
avond om 20.00 uur op de bovenzaal in hotel
De Prins. Deze bijeenkomst wordt belegd in
het kader van de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Deelnemende partijen met de
lijstaanvoerders zijn: CDA - Siebren Reitsma;
PvdA - Jan Lutgendorff; VVD -Hylke van der
Gaast; ProWûn - Tjeerd Lutgendorff en FNP Lucy Postmus. De regie is deze avond in handen
van Simone Scheffer van Omrop Fryslân.

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 4 februari wordt uw oud
papier weer opgehaald. Er wordt om 9.00 uur
gestart. Graag op tijd, uw papier, goed verpakt aan
de weg zetten. De papiercontainers staan
vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Muziekvereniging Hallelujah
en Mannenkoor De Flevosanghers.

Samen zingen
Vraag nu onze informatiepakket aan
en krijg de 1e rijles gratis.
Wij geven ook examengarantie (vraag naar de voorwaarden)
Doniastraat 28, 8754 EK MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl - www.berttamboer.nl

Makkum - De maandelijkse “Zing-meeavond” wordt gehouden op zondagavond 5
februari in de grote zaal van verzorgingscentra
“Avondrust”, Kerkeburen 66. Er worden
bekende geestelijke liederen gezongen begeleid door de heer G. Couperus. Het belooft
weer een fijne zangavond te worden, tot ziens
in “Avondrust”. De aanvang is 19.30 uur.
Kerkradioluisteraars kunnen de bandopname
beluisteren maandagavond 6 februari via
kanaal 1. Voor meer info: A. Otter tel. 0515542126 of D. Tamminga tel. 0515-231618
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Voetbalprogramma

www.nieuwbouwinmakkum.nl

VV Makkum
zaterdag 4 februari
Senioren
YVC 1
Meppel FC 4
Makkum 3

- Makkum 1
- Makkum 2
- Hielpen 2

Junioren
Makkum A1
St. Annapar.B1
Makkum C1

- Balk A1
14.30 uur
- Makkum B1
10.15 uur
- Rood Geel C2 11.00 uur

14.30 uur
14.30 uur
12.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 3 februari
20.15 uur M Makkum 5
20.15 uur J Makkum 6
21.25 uur D Set Up 2
20.25 uur J Makkum 7
21.35 uur H Makkum 2

- VVH 1
- SVW 5
- BEO 3
- Oeverzw. 9
- NOK 2

zaterdag 4 februari
17.00 uur D Makkum 1
17.00 uur D Makkum 2

- Leeuwarden 2
- DETO’82 1

KNVB-competitie
dinsdag 7 februari
20.00 uur D Ny Engwier 2 - WZS 2
21.00 uur H Ny Engwier 3 - Woudsend 3

Wist u dat...
* De Speel-o-theek 20 jaar bestaat en dit
gevierd wordt zaterdag 4 februari van
14.00-17.00 uur in Ons Gebouw voor alle
kinderen tot 13 jaar
* Er is o.a. een Diddle-ruilbeurs, een disco,
schminken, rad van fortuin, ballonnen vouwen,
etc. iedereen verkleed mag komen, en er is
nog veel meer te doen
* De Kerstnachtdienst collecte in de Hervormde
kerk op 24 december jl. voor “Kinderen in
de knel” van kerk in actie het mooie bedrag
van € 506,80 heeft opgebracht
* Dat de weer veel lezers van de Makkumer
Belboei een vrijwillige bijdrage hebben
gegeven voor instandhouding van de krant.
Namens redactie en medewerkers hartelijk
dank, het was weer geweldig!

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 Meriva 1.6-16v'Cosmo',a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.rmn
Mistl.voor,cpv+af.st.bed,grijsmet,radio-cd, 37 dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Peugeot 307 Break Hdi,zilver,airco-ecc,el.rmn,110dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm
Citroen C3 1.4i'ambiance',a/c,cruise,mistl,radio-cd
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part
Peugeot 306 Diesel,5drs,l.m velgen,el.rmn,stuurbekr.
Suzuki Swift 1.0 GL,3drs,blauw,keurige auto met apk
Opel astra station 1.6i,blauwmet,stuurbekr,apk
Hyundai Lantra 1.5i,4 drs,stuurbekr,apk gekeurd

2003

€

16400,-

2002
2003
2002
2003
2002
2001
2001
2002
2002
2002
2001
2000
1999
1998
1995
1994
1995
1991

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14400,14900,14650,13400,13650,13250,12900,11900,11200,10900,7900,7400,5750,4250,2250,1750,1750,750,-

Let op! Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u
Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.
Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 1 februari 2006

Zing mee...
samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 5 februari

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

Sport
Verlies voor volleybalsters Makkum met
2-3 in Scharnegoutum

volleybal -

Scharnegoutum - De dames van Makkum 1
speelden afgelopen zaterdag tegen de Swette
Switters in Scharnegoutum. De vorige wedstrijd
tegen dit team heeft Makkum met 3-1 gewonnen
en daar gingen ze deze wedstrijd ook weer
voor. De dames waren met 7 spelers, met hulp
van Boukje van der Werf uit het derde team en
ook was invalcoach Jan Lutgendorff weer van
de partij.
De eerste set stonden in de basis Eva Lantinga,
Marrit van Dijk, Elly Smink, Vollie Oostenveld,
Hilde en Rommy Lutgendorff. De dames
hadden in het begin moeite om in hun spel te
komen. Hierdoor hadden de dames snel te
kampen met een forse achterstand, dit was erg
moeilijk nog in te halen. Aan het einde van de
set waren de dames wel warm, maar dit kwam
helaas te laat. De set werd verloren met 25-9.
De tweede set begon Makkum veel beter te
spelen en stonden ze al snel voor. Er waren
veel spannende rally’s waardoor beide teams
toch wel gelijk op gingen. Met een paar goede
reddingen en een sterke service druk stond
Makkum zeer goed te spelen. Hierdoor wonnen de dames deze set met 21-25.
In de derde set zakten de dames weer snel in
en werd het weer een zeer spannende set. Er

werd niet meer zelf gescoord en de pass zakte
ook erg in. Vele ups and downs in deze set,
waardoor de Swette Switters uiteindelijk uitliepen en de set wonnen met 25-21.
In de vierde set speelde Makkum weer als
vanouds met een paar goede smashes en een
goede service. Het ging zeer gelijk op, vooral
de laatste paar puntjes werd het erg spannend.
Met lange rally’s kropen de dames langzamerhand naar de overwinning en de set
eindigde met 24-26 in het voordeel van
Makkum.
Ja... en dan komt de beruchte vijfde set die
maar tot 15 punten gaat. Scharnegoutum
begon met de service en dat bleef eerst zo door
de slechte pass van Makkum. Al snel stonden
de dames met 7-0 achter, en lastig om dan nog
in te halen. Makkum kwam niet meer in de
wedstrijd en verloor de laatste set met 15-4.
En zo verliest Makkum deze wedstrijd met 2-3,
helaas maar 2 puntjes voor de competitie
tussenstand. Aanstaande zaterdag spelen de
dames thuis in sp[orthal “Maggenheim” om
17.00 uur. De wedstrijd gaat tegen VC
Leeuwarden, dit belooft een spannende wedstrijd te worden dus supporters kom ons allen
aanmoedigen.

Lokale politiek in Wûnseradiel, Littenseradiel en Bolsward
SPEEL-O-THEEK MAKKUM
ORGANISEERT
WEGENS 20-JARIG BESTAAN

EEN GRATIS FEESTJE
VOOR ALLE KIDS T/M 12 JAAR
4 FEBRUARI 14.00 -17.00 UUR
IN ONS GEBOUW
DIDDLE RUILBEURS
DISCO FEEST
SPEKJES HAPPEN
SCHMINKEN
RAD VAN FORTUIN
SJOELEN
BALLONNEN VOUWEN

Bolsward - Donderdagavond 2 februari, ‘s
avonds om 20.00 uur in Hotel de Wijnberg in
Bolsward, wordt een openbare VVD bijeenkomst gehouden in het kader van de komende
gemeenteraadsverkiezing. Sprekers zijn de VVD
lijsttrekkers van de gemeenten Wûnseradiel,
Littenseradiel en Bolsward. Voor Wûnseradiel

zal Hielke van der Gaast uit Makkum zijn toekomstvisie geven voor de komende vier jaar.
Naast de lijsttrekkers zal Pieter Hofstra, lid
van de Tweede Kamer het woord voeren met
als motto: “Lokale politiek en Den Haag”.
Het is een open avond. Iedereen is welkom.

Autorijschool Hans van Schaick
feliciteert de kandidaten van de maand januari:
Mathijs, Radimir, Jiska, Jorrit en Douwe met het behalen van hun rijbewijs!
Er is weer plaats voor een spoedopleiding. Informeer naar deze voordelige mogelijkheid.

Binnenkort ook E achter B (aanhangwagen)
Meld je nu aan!
Krommesloot 25, 8754 GD Makkum
Tel. 0515 231 309 of 06 237 527 20
KLEINE KINDEREN
ONDER BEGELEIDING A.U.B.
SOT IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR
DE VEILIGHEID VAN UW KIND

Kwaliteit is het bewijs
want ruim 500 mensen haalden bij Hans hun rijbewijs!!
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www.makkum.nl
Het busje komt zo..... is nu verleden tijd

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

ZVV Nij Engwier
organiseert

Kingma & Walinga
* Deze dametjes speelden zo’n twintig jaar geleden met het speelgoed van de Speel-O-Theek
Makkum - Nu 22 jaar geleden deed de mobiele
Speel-O-Theek haar intrede in Makkum 1x in
de 3 weken. Op initiatief van de Stichting
Pedagogische Thuisbegeleiding te Balk reed
de bus door West-Friesland. Wegens te hoge
kosten aan de bus moest de mobiele Speel-OTheek op 31 december 1984 helaas stoppen.
Omdat er in Makkum nogal wat leden waren,
werd er op 1 januari 1985 een werkgroep
opgericht met het doel een permanente SpeelO-Theek in Makkum op te richten. Hiervoor
moest destijds het Nationaal Jeugdfonds
(Jantje Beton) haar toestemming geven,
omdat zij destijds subsidie had gegeven om de
mobiele Speel-O-Theek mogelijk te maken.
Op 9 december 1985 ontving de Speel-O-theek
een brief van de gemeente, waarin stond dat
een startersubsidie van hfl. 2.605,- was toegekend
en een jaarlijkse bijdrage van hfl. 650,- voor
huisvestingskosten. Het betekende dat het
speelgoed van de mobiele Speel-O-Theek
officieel in het bezit kwam van de Speel-OTheek. Het Nationaal Jeugdfonds stelde nl.
als voorwaarde dat de gemeente bijdroeg in
de exploitatiekosten. Na heel veel vergaderen,
overleg met de gemeente, actie voeren om aan
geld te komen, het sorteren van het speelgoed
van de bus en het opzetten van een administratie,

kon de Speel-O-Theek dan op 18 december
1985 van start gaan. De officiële opening
werd verricht door Gertje en Wendy Fris, en
de Speel-O-Theek in Makkum was geboren.
Dat is dus nu ruim 20 jaar geleden
De doelstelling van de Speel-O-Theek is nog
steeds dezelfde.Kinderen kennis te laten
maken met nieuw leerzaam en plezierig
speelgoed. Door de lage contributie is het
mogelijk voor ieder kind om in aanraking te
komen met allerlei soorten (duur) speelgoed.
Ook opa’s, oma’s en verzorgers kunnen een
abonnement afsluiten. De Speel-O-Theek is
20 jaar geleden opgezet door een aantal
enthousiaste dames en wordt nog steeds
voortgezet door een aantal vrijwilligers.De
moderne Speel-O-Theek is gevestigd in de
Openbare Bibliotheek aan de Kerkstraat 14 te
Makkum. Het busje is dus verleden tijd!
Vanwege het 20-jarig bestaan van de SpeelO-Theek wordt er een gratis kinderfeest met
bijzonder leuke activiteiten georganiseerd
voor alle kids t.e.m. 12 jaar op zaterdag 4
februari a.s. van 14.00 - 17.00 uur in Ons
Gebouw te Makkum.
(zie ook advertentie in deze Belboei)

De kaart is voor € 2,50 verkrijgbaar.
Deze is ter introductie gratis bij; 1 kg. H.O.H. of 1 kg. Rundergehakt,
in week 5 (30 jan. t/m. 4 feb.)

Dameszaalvoetbaltoernooi
Zondag 5 februari
Sporthal "Maggenheim"
Aanvang: 13:30 uur

30ste Nieuwjaarsconcert
Muziekvereniging Hallelujah bedankt de onderstaande
bedrijven, instellingen en personen voor hun financiële
steun en bereidwillige medewerking:
Makelaardij Gros Makkum (hoofdsponsor)
Bloemenmagazijn Albert en Meta van der Woude
Panwerk Koninklijke Tichelaar BV
Mode & Cadeau Boutique ‘t Pareltje
Tjeerd en Hieke Adema (Ons Gebouw)
Loonbedrijf Van der Meer
Feddie en Geertje de Boer Mode & Wonen
Chauffeur Fedde Wiersma
Openbare Bibliotheek Makkum
Sporthalbeheerders Sietske, Joke en Rein
Kaartverkopers Ineke, Alie en Sybren
Fokje Lutgendorff
Siepie en Mark de Witte
Café Restaurant De Zwaan
Brandwachten Willem en Willem
Tapijtroller Tom Otten
Al het barpersoneel
Alle majorettes van weleer
en natuurlijk al onze eigen leden en hun ouders
of aanhang (voor de nodige ondersteuning!)
Bestuur muziekvereniging Hallelujah Makkum
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Makkum, Bleekstraat

Makkum, De Wijting 36

Makkum, Engwierderlaan 7

Nog 2 te koop van de 4 nieuwe koopappartementen
die door Timmerbedrijf R. de Vries uit Makkum
worden gerealiseerd in het appartementen
complex Altena & Krooyenga State. Indeling:
entree/gang, deels betegeld toilet, grote
woonkamer, open keuken, gang met buitendeur
naar binnenplaats, geheel betegelde badkamer
v.v. 2e toilet, separate douche, wastafel en ligbad,
bijkeuken en 2 slaapkamers. De 2 appartementen
op de b.g.g. zijn nog te koop zijn en hebben een
kleine binnenplaats.

Verrassend grote 2/1-kapwoning met royale
garage, uitzicht over de weilanden en gelegen op
totaal 309 m² eigen grond. Indeling: entree/hal,
toilet, grote woonkamer (circa 57 m²) met erker,
dichte keuken met buitendeur en v.v.
inbouwapparatuur. 1e Verdieping: ruime
overloop, 4 zeer ruime slaapkamers en badkamer
v.v. douche, ligbad, 2e toilet en wastafel.
Luik met vlizotrap naar zolderberging. De nog
aan te leggen achtertuin is gelegen op het oosten,
grote oprit aan de voorzijde.

Schitterende vrijstaande villa (bouwjaar 2001)
met een dubbele inpandige garage en een fraai
aangelegde tuin. Gelegen aan (vaar)water, aan
de rand van het dorp op 678 m² eigen grond.
De woning is luxe afgewerkt, van alle moderne
gemakken voorzien en derhalve zo te betrekken.
O.a. een royale woonkamer (± 55 m²) met erker
en openslaande tuindeuren, luxe half-open
keuken v.v. inbouwapp., 3 slaapkamers
(4e eenvoudig mogelijk) en 2 badkamers.
Inhoud ca. 760 m³, woonopp. ± 200 m².

Koopsom € 165.000,-- v.o.n.

Vraagprijs € 215.000,-- k.k.

Vraagprijs € 525.000,-- k.k.

Makkum, Grote Zijlroede 16

Makkum, Lieuwkemastr 3-5
5-7
7

Fantastisch vrij uitzicht over doorgaand vaarwater
vanuit deze goed onderhouden vrijstaande
woning. In ± 1990 gebouwd, volledig geïsoleerd
en ligt aan rand van het centrum. Kleine tuin op
het zuiden en totaal 148 m² eigen grond.
Ind.: entree/hal, toilet met fonteintje, L-vormige
woonkamer, keuken v.v. inbouwapp., grote
bijkeuken met buitendeur. 1e Verd.: overloop,
inloopkast, 3 slaapkamers, badkamer met
dakkapel en v.v. wastafel, 2e toilet en douche.
2e Verd.: zolderberging.

Op de begane grond van het appartementen- en
winkelcomplex aan de Lieuwkemastraat zijn door
Welkom uit Bolsward 4 nieuwe koopappartementen
gerealiseerd. Deze appartementen (woonoppervlak
circa 100 m²) hebben voor de woning een eigen
tuin. Indeling: entree/hal, toilet met fonteintje,
slaapkamer, badkamer v.v. wastafel en douche,
royale woonkamer met open keuken,
2e slaapkamer en bijkeuken met buitendeur.
De gemakken van een appartement
en toch een eigen tuin.

Uw bedrijf op een A1 zichtlocatie te Makkum!

Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Prijzen vanaf € 167.500,-- v.o.n.

Prijzen nog niet bekend

Makkum, Voorstraat 1-3
3

Piaam, Buren 19

Makkum, Strânwei 1-3
3

Op een steenworp afstand van de gemeentelijke
jachthaven en het centrum van Makkum wordt
de locatie van transportbedrijf Fa. De Vries
herontwikkeld door bouwbedrijf Buwalda
uit Schettens. De locatie ligt aan één van de
invalswegen van Makkum aan de weg naar
het recreatiegebied De Holle Poarte.
Totaal meer dan 1 hectare eigen grond
beschikbaar.

Makkum, Voorstraat 13

U heeft toch ook liever
een makelaar die u op
de juiste koers zet...?!

In het centrum van Makkum met uitzicht
over sluis en haven wordt een kleinschalig
appartementencomplex met lift gerealiseerd.
Op de begane grond komen 3 winkels/kantoren.
Verder bestaat het complex uit 2 zeer royale
maisonnettes met dakterras en op de begane
grond een berging, één groot appartement op
de 1e verdieping met eigen garage op de begane
grond en 2 kleinere appartementen op de 2e
verdieping met een gezamenlijke berging op de
begane grond.

Verrassend grote vrijstaande woning met
aangebouwde stenen berging/garage en
vrijstaande houten schuur, gelegen op totaal
650 m² eigen grond en op loopafstand van
Makkum. Indeling: entree/hal, ruime woonkamer
met houtenvloer, schuifpui en houtkachel met
schouw, woonkeuken v.v. inbouwapp., kelder,
bijkeuken met buitendeur, badkamer, toilet
met fonteintje, tussenhal, berging/garage met
wasruimte en zolderberging. 1e Verd.: overloop,
4 slaapkamers en hobbykamer.

Prijzen nog niet bekend

Vraagprijs € 258.000,-- k.k.

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
CDA Wûnseradiel en zorg;
Iedereen is maat in de maatschappij
2e kamerlid Rendert Algra komt voor openbare themadiscussie W.M.O.
Makkum - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO), waarover de Tweede Kamer
deze maand beslist, betekent een ingrijpende
verandering. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals wij die nu kennen verdwijnt,
evenals de Wet Voorzieningen Gehandicapten en
een aantal andere kleine wetten. Verpleeghuizen,
de thuiszorg en de gehandicaptenzorg zullen niet
meer uit de AWBZ betaald worden. Deze pot met
geld zal naar de gemeenten gaan. Met het doel dat
de zorg beter op maat afgestemd kan worden, vooral
daar waar mantelzorg (zorg door vrijwilligers en
familie) niet beschikbaar is.
Het CDA Wûnseradiel ziet de regierol en zorgplicht
die op de gemeente afkomt als een grote verantwoordelijkheid. Het is een grote uitdaging om
nieuwe vormen van samen- werken te stimuleren
op het terrein van werken, wonen, zorg en welzijn.
Het wijkgericht werken en luisteren naar wat mensen
willen, om zorg op maat te realiseren, is voor het
CDA Wûnseradiel in de uitvoering van WMO een
speerpunt. Concreet denkt zij daarbij aan een zorg-

loket dicht bij de mensen, levensloopbestendig
bouwen, georganiseerde mantelzorg, een ouderen
adviseur, etc. Over dit belangrijke thema wil het
CDA Wûnseradiel graag met u in gesprek. Daarom
organiseert zij op dinsdag 14 februari om 20.00 uur
in ‘Ons Gebouw’, Markt 17 te Makkum een openbare bijeenkomst over De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
De volgende personen zullen op deze avond kort
iets over de WMO vertellen en hun rol daarin.
2e kamerlid Rendert Algra van het CDA; Manager
Astrid Cramer van Thuiszorg Zuidwest Friesland;
Job Postma, lid van de kopgroep Zuidwest
Friesland (samenwerking van verschillende cliëntenen belangenorganisaties); Helen Oudenhooven,
voorzitter van het Platvorm Wvg/gehandicaptenbeleid
en wonen in Wûnseradiel; Wethouder Rein
Boersma van het CDA Wûnseradiel.
Vervolgens zal ruim de tijd genomen worden om met
elkaar in gesprek te gaan over o.a. de WMO in relatie
met mantelzorg en andere vragen die u en wij hebben.

ArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk
voor o.a.
z Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea

De cultuurschok van Liu Han
Makkum - Vanuit het drukke Bejing ( Peking) naar
het bedaarde Leeuwarden was voor Liu Han een
hele overgang. Over de grote verschillen tussen het
leven in China en Nederland vertelt ze op een lezing
op maandag 6 februari in de bibliotheek Makkum.
In 2000 kwam Liu Han naar Nederland om aan de
Hogere Hotelschool in Leeuwarden te gaan studeren.
In China was ze als lerares verbonden aan een
centrum voor buitenlandse ondernemingen. Ze gaf
Chinese les aan medewerkers van verschillende
internationale bedrijven en instellingen, die voor
hun werk in China de taal wilden leren.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

z Bedrijfspresentaties

Na een aantal jaren wilde Liu Han de wereld
verkennen en mensen in andere werelddelen ontmoeten. Ze koos voor een opleiding aan de hoger
hotelschool en kwam aan de CHN in Leeuwarden
terecht. En zoals wel vaker gaat, kwam de liefde
in het spel en bleef Liu Han in Friesland wonen. In
haar lezing laat ze ons ook kennismaken met de
Chinese karakters en vertelt ze over de taal die
voor een westerling in eerste oogopslag onleesbaar is.
De lezing in de bibliotheek begint om 19.30 uur.
Inlichtingen en kaarten reserveren kan op telefoonnummer 0515-231385.
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100 sh pak HP printp
f gratis
inclusie
15,95

Euro

Wist u dat ?

Uw lege inktcartridge van de printer geld waard is.
Bij aankoop van een nieuwe inktcartridge
in de boekhandel krijgt u een vergoeding voor de lege. Pak uw voordeel.
Tevens 30% korting op Kalenders en Agenda’s 2006
(met uitzondering van de Makkum Kalender)

z Naamborden/Gevelletters
z Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
z Industriële toepassingen
z Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl
Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra
Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
Een goede nachtrust is gezond
Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Commodore-64 computer +
bijbehorende monitor, billijke prijs;
Packard Bell 17 inch monitor, scherp en
helder beeld € 60.-, tel. 0515-231940
TE KOOP Houten box beuken met la
€ 50.-; Wandelwagen duo merk Adventure
incl. babynestje kleur zwart/grijs € 75.-,
tel. 0515-411610
TE KOOP Konijnenhok € 20.-,
tel. 0515-579312
TE KOOP Zandstra Easy glijders mt. L.
€ 14.-; Loeky meisjesfiets z.g.a.n. 3 à 4
jaar € 80.-; Jongensfiets 7 à 9 jaar € 30.Babybag z.g.a.n. € 25.-; Buikdrager € 25.tel. 0515-576451
TE KOOP Wegens sterfgeval scoutmobiel Bec sterling i.g.st. ± 6 jaar oud,
tel. 06-29383609
TE KOOP Zwarte leren laarzen lamsvacht gevoerd, rits opzij € 10.-,
tel. 0517-641624
TE KOOP Thermopane voorzetdeur,
2.00 x 0.90 m. Links en/of rechts draaiend
€ 75.-; Spelcomputer voor de jonge
kinderen (één van de eersten) € 15.00
tel. 0515-231940

Biertje?
Bij besteding van € 250 of meer
gratis een 6-p
pack met origineel

DOEDEL GLAS!

DOEDEL BIER!
Nu op voorraad: 1000 m²
Chinese Hardsteen Tegels
Uiteraard tegen scherpe prijzen!
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Zoekertje

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

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
GEVRAAGD Jongeman van ± 16 jaar voor
de zaterdagmorgen, tel. 06-20352171

VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

BIED ZICH AAN Klusjesman voor behang,
saus, schilderwerk en tegelwerk,
tel. 06-50587683
PRIVE GITAAR/BAS Zangles van zingende
badmeester in de studio de Musikant te IJlst
of aan huis. Nog enkele plaatsen vrij.
Voor info 06-20139195
AANGELOPEN in Cornwerd jong poesje
zwart met wit. Info 06-50837937
VAN WIE Gevangen een grijs konijntje in
onze tuin aan de ds.L.Touwenlaan 13a,
tel. 0515-232028
TE HUUR Ruime zitkamer met aparte slaapkamer, liefst werkende persoon boven 30 jaar.
tel. 06-50587683
VERMIST Zwart/witte poes, witte ring in
de staart met daarin een zwarte stip. Voor het
laatst gezien op de Ds. Touwenlaan.
tel. 06-29285363

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

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

