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Makkum - De eigenaar van Gasterij “Hennie
fan Richt” op het Plein in Makkum, had
gehoord dat men in Amsterdam een bar van
ijs wilde bouwen. Hennie creativiteit kwaliteit
ten top, of het nu van zand, vet of van ijs is,
dat maakt allemaal niet uit. Eén ding wist ik wel
zegt Hennie, ik denk ik zal die Amsterdammers
een slag voor zijn. In Holland wilden ze deze
sculptuur binnen maken, ik heb hem buiten op
het terras neergezet. En als ik van al diegene

een euro had gekregen die een foto hiervan
hebben gemaakt, dan was ik nu al op vakantie
geweest.
Er kwam 1500 kg ijs aan te pas, of te wel tien
blokken van 150 kilogram. Vier jongens
sjouwden de blokken aan en Hennie maakt
het creatief ‘efkes yn 5 oeren’. Het was vorige
week krokusvakantie en aan belangstelling
heeft het niet ontbroken, ‘s avonds stond het
bouwwerk van ijs in de schijnwerpers.

2.99

kilo naar keuze
elders 5.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

een greep uit ons aanbod?
zie pagina 15

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
woensdag 1 maart

R.K. Kerk 19.00 uur pastor G. Kamsma

vrijdag 3 maart

Agenda
woensdag 1 maart

‘Veilig in Jezus armen’

Makkum - Van 10.00-20.00 uur
Open huis vernieuwde Bakkerij Kluft

Doopsgezinde kerk 19.00 uur Wereldgebedsdag

vrijdag 3 maart

zondag 5 maart

Makkum - Hotel/restaurant De Prins 20.00 oere
Doarpskrite Makkum spilet “Gewoan te gek”

Piaam 11.00 uur dhr. H. Gileam, Pingjum

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

Kerkelijk centrum “Het Anker”
9.30 uur dhr. H. Gileam, Pingjum

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur ds. F.R. Fennema, dienst te Bolsward
19.00 uur pastor Draisma, Oecumenische Versperdienst

Familieberichten

Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk 19.45 uur
klaverjassen

dinsdag 7 maart

Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
We konden niet zo goed meer met je praten,
Je was op een gegeven moment zo teer,
De vrouw van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen we: ”Dank je voor wat je hebt gedaan”.
In de gezegende leeftijd van 90 jaar is van ons
heengegaan onze lieve moeder, tante Wokke,
beppe en ‘grote beppe’

Wokke Amels - de Vos
Sinds 22 april 1984 weduwe van Wiebe Amels.

Makkum - Ons Gebouw Koffieochtend
C.P.B. Makkum

Uit naam van familie Van Houten
familie Amels

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker” 9 F.C. Nijman, 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.

klein- en achterkleinkinderen

Siebren en Dieuwke
4-3-1966

4-3-2006

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a Bolsward.
tel. 0515-238980

De eenheid die verbroken
was is nu weer hersteld
Heengegaan is onze lieve tante

Wokke

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

Balk
* 04-09-1915

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

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

Harlingen: Sjirkje en Piet Sinnema

heit en mem
van harte gefeliciteerd
met jullie 40-jarig huwelijk!
Maaike en Henk
Jan en Francisca
Susanna en Hidde

Sarnia (Can): Meindert en Sharon v.d.Weerd
Heteren: Wokke en Hans de Kleine
Kornwerderzand:Albert en Truida v.d.Weerd
Wognum: Wiebe en Anneke v.d.Weerd
Rust zacht
Op de leeftijd van 90 jaar is overleden ons
gezellig oud-lid van “Us Leane, mevrouw

W. Amels- de Vos
Wij wensen de familie sterkte.
Makkum, 24 februari 2006
Nei in koart siikbed is ferstoarn us meibewenner,
frou

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Makkum
24-02-2006

geliefde zuster van onze mem.

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

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

Correspondentieadressen:
fam. A.J. van Houten mevr. K. de Witte-Amels
Thijssestraat 72
Weersterweg 4a
1504 LK Zaandam
8754 JD Makkum
De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis
hebben dinsdag 28 februari plaatsgevonden te
Makkum.

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

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

Makkum, 24 februari 2006

W. Amels - de Vos
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.

Deze schoonheid wordt vandaag

60 jaar

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchsintrum Avondrust
Makkum, 24 februari 2006
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Familieberichten
Nooit klagend, nooit vragend,
je lasten in stilte dragend.
Jouw handen hebben voor ons gewerkt,
jouw hart heeft voor ons geklopt,
jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.
Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat na een
ongelijke strijd van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame heit en leave pake

Ruurd Cornelis van Bergen
* 19 juli 1941
Bolsward

21 februari 2006
Makkum
42 jaar

In deze donkere dagen,
Van pijn en verdriet.
Willen we jullie zeggen,
We vergeten jullie niet.
Na een zware strijd is de vader van onze
schoonzus, de schoonvader van onze broer en
zwager en de pake van onze nichtjes

Ruurd Cornelis van Bergen
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote
verlies.
Sijbren en Christel
Sven en Ilse
Simon-Jan en Cia
Klaas, Jelmer, Simon en Lars
Na een moedig gedragen ziekte is overleden

Peter
Ewan, Udo, Roan, Ariëtte

Wij herinneren ons Ruurd, die jarenlang meewerkte in ons bedrijf als iemand met hart voor
zijn werk.

Fons
Thimo

Wij wensen IJtje en de kinderen veel sterkte toe
in de komende tijd.

Harmina en Tom
Kim, Noa

familie Terpstra

Correspondentieadres: Tjalkstraat 20
8754 AP Makkum
De crematieplechtigheid heeft zaterdag 25 februari
plaatsgevonden in het crematorium te Goutum.
Jouw vogels fluiten gewoon door
En ik, ik snap het allemaal wel
Mijn verstand zegt; het is goed zo
Maar wat ik voel is anders,
Om wat er was en nooit meer terugkomt.......
Mijn vader.
Harmina
Lieve pake Ruurd
Altijd behulpzaam.......
Altijd dankbaar...........
Altijd zorgzaam..........
Altijd belangstellend....
Altijd......................

Van ons ging heen, na een vriendschap van 40 jaar,
onze buurman en ome

Ruurd van Bergen
Sieb, Baukje en kinderen
Ruurd in jouw kleine wereld was je een groot
Vakman en mens om ons heen, o ja, o ja!!!

De Volleybaldames
Dinsdagmorgen

Ruurd van Bergen
De heit en pake van onze vrienden Harmina & Tom,
Kim, Noa
Er is veel verdriet en leed maar wij zullen jullie
steunen met iets wat vriendschap heet

Ulbe & Jenny
Antoine & Alie
Jacob & Elisabeth
Gerwin & Fenny
Nei in swiere tiid is ferstoarn

Ruurd van Bergen
leave heit fan ús freonen Harmina en Tom en
pake fan Kim en Noa.
Wy winskje de famylje in protte sterkte ta.
Oege en Ans
Rinze en Aukje
Hennie en Jolanda
Wilko en Marijke
Hoe vaak kun je een mens sterkte wensen...?
Harmina, Tom, Kim, Noa en Ytsje en familie..

Wij wensen IJtje en de kinderen, kleinkinderen
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Nogmaals... sterkte!!!

Geale en Jantje Pieters
Karst en Hanneke
Tjebbe en Sabrina
Oege en Esther

Rene en Yvonne
Abe en Eelke
Marcel en Julia
Leroy
Jeffrey en Tineke
Mylène en Desi

Verdrietig en stil zijn wij door het overlijden van

Ruurd van Bergen
Wij wensen de familie veel sterkte toe in de
komenden tijd

Kim & Noa
Aan de donkere hemel staat een grote fonkelende ster
Nu staat hij nog heel ver
Maar hij komt dichterbij
Dat weten wij, want dat ben jij

Joke
Thimo

man van onze volleybalvriendin IJtje.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Na lang te hebben gestreden is heen gegaan

gestorven.

Ruurd van Bergen

Theo en Ilona

Ruurd

Ruurd van Bergen

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe.

Makkum: IJ. van Bergen-Feenstra

Rust zacht

Na een ernstige ziekte is overleden

Wessel en Nel
Henry
Joke
Thimo
De strijd was lang, nu hopelijk de rust
Veel te vroeg is overleden

Veel te vroeg overleden

Ruurd van Bergen
Wij hebben mooie jaren met elkaar gehad.
IJtje, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte
toegewenst. Wij zullen er voor jullie zijn.
Eeltje en Fokje Mollinga.
Makkum, 21 februari 2006
Op 21 februari is overleden

Ruurd van Bergen

Ruurd

vader van ons medespeelster Harmina, echtgenoot
van IJtje onze wasvrouw.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

man van IJtje van Bergen, trouwe bezorgster van
de Makkumer Belboei. Wij wensen IJtje en de
kinderen veel sterkte om het verlies te verwerken.

z.v.v. Dames Ny Engwier

Werkgroep Makkumer Belboei
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Veilig op de achterbank vanaf vandaag!

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

Nieuwe regels beschermen uw kind
Auto’s worden steeds veiliger. Met behulp
van kreukelzones, kooiconstructies en airbags
beschermen zij de inzittenden. De autogordels
vormen hierbij een onmisbare schakel. Maar
autogordels zijn ontworpen voor volwassenen.
Voor kinderen werken ze veel minder goed en
voor baby’s zijn ze totaal ongeschikt. Daarom
is in Europa afgesproken dat er strengere
regels nodig zijn voor het vervoer van kinderen
in de auto. Regels die maar een ding tot doel
hebben: uw kind beter beschermen.
Het meerijdende vriendje
Voor uw eigen kind heeft u natuurlijk een
kinderzitje, maar wat als er een vriendje of
vriendinnetje meerijdt? Of als u spelers van
een jeugdteam met de auto naar een sportwedstrijd brengt? Die mogen dan de gordel
gebruiken. Let op: dit mag alleen bij incidenteel vervoer over korte afstand. Dus niet over
lange afstanden zoals vakanties. En uw eigen
kind moet wel in een kinderzitje. Als dit soort
vervoer vaker voorkomt, is het beter om een
of meer extra kinderzitjes aan te schaffen.
Verplichte kinderzitjes
Op 1 maart 2006 gaan ze in: de nieuwe regels
voor kinderzitjes. Dan moeten kinderen kleiner
dan 1.35 meter in een kinderzitje met ECEkeurmerk 44/03 of 44/04. Dat is veiliger dan
alleen gordels. Die zijn gemaakt voor volwassenen. Een kinderzitje kan zijn een baby autostoeltje, een kinder autostoeltje of een zittingverhoger.
Uitzonderingen
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo is
op de achterbank vaak alleen maar plaats voor
twee zitjes. In dat geval mag een derde kind
vanaf 3 jaar van de gordel gebruik maken. En
wat bijvoorbeeld als er meer passagiers dan
gordels zijn? Dan mogen kinderen groter dan
1.35 meter en volwassenen zonder gordel op
de achterbank. Let op: kinderen jonger dan 3
jaar mogen uitsluitend vervoerd worden in
een kinderzitje, behalve in een taxi of bus.
Gebruik de autogordel op de juiste manier
Dus niet achterlangs of onder de arm. Zo

werk hij namelijk niet goed. Dit geldt ook
voor zwangere vrouwen: draag het heupgedeelte van de gordel zo laag mogelijk over
het bekken en het diagonale deel boven de
buik. Een gordelgeleider (gordelclip) mag
gebruikt worden door kinderen die geen kinderzitje hoeven te gebruiken (zie uitzonderingen)
en volwassenen. Maar voor kinderen is een
zittingverhoger veiliger. Gordelgeleiders mogen
alleen aan het diagonale deel van de gordel
bevestigd zijn (en mogen dus niet het heupdeel
met het diagonale deel verbinden). Kijk voor
meer informatie op www.kinderzitjes.nl.
Baby’s rijden tegen de rijrichting in
Babyautostoeltjes voor kinderen tot ca. 1 jaar
staan altijd tegen de rijrichting in. Zet deze
alleen op de voorbank als daar geen airbag zit of
als de airbag is uitgeschakeld. Het autostoeltje
kan namelijk door de airbag naar achteren
worden geslagen, iets wat de baby mogelijk
niet overleeft.
Welk kinderzitje voor welk kind?
Is uw kind groter of kleiner van 1.35 meter?
Kleiner dan 1.35 meter? - Hoe zwaar is uw
kind? Minder dan 13 kg: babystoeltje (groep 0
en 0+); Tussen 9 en 13 kg: Kinderautostoeltje
(groep 1); Tussen 15 en 36 kg: Zittingverhoger
(groep 2 en 3); Meer dan 36 kg: Autogordel,
eventueel met zittingverhoger of afzonderlijke
gordelgeleider (gordelclip/gordelklem). Groter
dan 1.35 meter: Uw kind moet de autogordel
gebruiken (voor zover beschikbaar). Als de
gordel over de hals loopt in plaats van over de
schouder, gebruik dan ook een zittingverhoger.
Meer informatie?
De nieuwe regels zijn duidelijk. Gebruik een
kinderzitje met ECE-keurmerk dat geschikt is
voor de lengte en het gewicht van het kind.
Zet het op de juiste manier vast. Lees de
gebruiksaanwijzing er nog eens op na of kijk
op: www.kinderzitjes.nl. Of bel en bestel de
brochure bij Postbus 51 via 0800-8051. Op de
sites en in de brochure vindt u de nieuwe
regels en tips voor het gebruik en de aankoop
van kinderzitjes.
Ook uw auto-dealer kan u van dienst zijn.

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

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 MAART
z Baby Pangang
z Koe Lu Kai
z Saté
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Boerenkool
2 zakken voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Mooie grote bossen Bospeen
2 bossen voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Grote zoete handsinasappels
10 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Sappige Doyene de Commies handperen
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
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

* Tijdens de krokusvakantie is er behoorlijk opruiming gehouden rond het schoolplein van c.b.s.
De Ark. Veel bomen zijn flink in gesnoeid. Zaterdag was het nog een grote takkenbos chaos op
de speellocatie. Maar toen maandagmorgen de scholen weer begonnen, zag het er allemaal weer
perfect uit. Binnenkort is ook de nieuw- c.q. verbouw gereed van het scholencomplex.

De CBB: een andere kijk op lezen
Makkum - Wie geen boeken en tijdschriften
in gewone druk (meer) kan lezen, mist veel.
Boeken en tijdschriften in aangepaste leesvorm zijn dan een uitkomst. De CBB, de
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden, zorgt voor aangepaste lectuur
voor iedereen die niet (meer) op de gebruikelijke manier kan lezen.
Bij de CBB kunt u voor de volgende zaken
terecht:
. Gesproken boeken op cd-rom, van streekromans tot thrillers. Ook in het Fries!
. Boeken in braille.
. Tijdschriften in grootletter, in braille en in
gesproken vorm.
. Bijbels in braille en in gesproken vorm.
. Teksten voor persoonlijk gebruik worden op
aanvraag omgezet in elke gewenste leesvorm.

Om u het een en ander te vertellen over het
werk van de CBB, zal de CBB een voorlichtingsbijeenkomst verzorgen in Zorgcentrum
Avondrust op donderdag 2 maart om 10.00
uur. De bijeenkomst vindt plaats in de grote
zaal op de 1e etage.
Wilt u meer weten over het werk van de
CBB? Dan bent u van harte welkom op deze
voorlichtingsbijeenkomst. Wij vragen echter
wel een kleine vergoeding van € 2.- wanneer
u van het aanbod gebruik maakt om te komen,
hopelijk uw begrip hiervoor. Gelieve dit
bedrag bij de receptie te betalen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: CBB,
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden, Paul Krugerweg 39, 3851 ZH
Ermelo. Postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel.
0341-565477, e-mail: klantenservice@cbb.nl
website: www.cbb.nl
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Jubileumconcert Con Amore Musica in Witmarsum
en Roodhuis

Witmarsum-Roodhuis - Aanstaande zondag
5 maart geeft het ensemble Con Amore
Misica met het Keamerkoar Lttenseradiel
twee feestelijke jubileumconcerten. Om 16.00
uur in de Koepelkerk te Witmarsum en om
20.00 uur in de RK kerk in Roodhuis. Beide

koren zingen van Mozart de “Missa Brevis”
en het fraaie “Alma Dei Creatoris”. Vier
Friese zangers verlenen hun medewerking aan
het concert, verder het Ensemble Conservatoire
uit Zwolle. Kaarten zijn te reserveren bij
mevrouw C. Hofstra, tel. 0515-579471.

Joehoe ben jij die toffe vrijwilliger!
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
TOF Vakanties is een Friese organisatie die al
42 jaar vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert. Voor de
zomer van 2006 worden er ook weer vele
vakanties georganiseerd in voornamelijk
Nederland, Duitsland, België en Spanje. Om
de vakanties tot een succes te maken zijn 300
vrijwilligers nodig die in de periode van 7 juli
tot 1 september 2006 tenminste één week
beschikbaar zijn. Mensen, die improviseren als
een uitdaging zien, de vakantiegasten willen

helpen daar waar nodig is, die er zin in hebben
om er een leuke vakantie van te maken, die de
handen uit de mouwen willen steken en 18 jaar
of ouder zijn, zien wij graag als vrijwilliger bij
TOF Vakanties!! “Dus: ben je spontaan, creatief, geduldig en beschik je over doorzettingsvermogen en organisatietalent, meld je dan aan!
Bel voor opgave of informatie elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur op telefoonnummer: 0513640490 of bezoek onze website www.tof.nl.

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

Medewerkers
gevraagd!!!
Voor het zomerseizoen zijn wij opzoek naar
enthousiaste medewerkers m/v
in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar
om ons team te versterken.
Ben je een aanpakker, klantvriendelijk
en op zoek naar werk in de horeca,
stuur dan je cv met recente pasfoto naar:
Hoek’s vis en snacks Makkum
De Skilbank 11-12
8754 HP Makkum
Wo t/m zo geopend van 11.00 - 19.00 uur
Ma + Di gesloten
Hoek’s vis en snacks Makkum
Boulevard Holle Poarte
Telefoon: (0515) 233037

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

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

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
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Wist u dat...
* U nog kunt bellen voor een toegangskaart
voor een van de voorstellingen van de
Doarpskrite, bel dan vanavond of morgenavond 06- 53 83 76 51 (zie voor een volledige
informatie de MB van vorige week pagina 14)
* Dat u op de website van
www.makkumerbelboei.nl politieke items
kunt lezen van de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op dinsdag 7 maart aanstaande

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Makkum - Zaterdag 4 maart 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.

ROEPIE ROEPIE
kipfilet met spek en peper
100 gram

DINSDAG VERSE WORST

Oud papier ophaaldag

DONDERDAG 2 MAART
T/M ZATERDAG 4 MAART

GEM. KIPFILET

VARKENS
500 gram

€ 1.00

+ 2 gratis FreshPoints/100 gram

€ 2.50

100 gram

€ 1.00

+ 2 gratis FreshPoints/100 gram
RUNDER
500 gram

€ 2.75

MAANDAG 6 MAART
T/M ZATERDAG 11 MAART

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

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

Voor het goede doel

RUNDERROLLADE
100 gram

€ 1.20

+ 5 gratis FreshPoints
PALINGWORST
100 gram

€ 1.05

+ 5 gratis FreshPoints
FILET AMERICAN
100 gram

De collecte van Amnesty International heeft
in de gemeente Wûnseradiel € 1732,95 opgebracht. In Makkum € 1106,62 / Witmarsum
€ 436, 09 en in Wons€ 196,24.

€ 1.20

+ 5 gratis FreshPoints

Alle collectanten en gevers hartelijk dank.

Openlijke geweldpleging
Workum - Zondag omstreeks 03.30 uur zag
de politie, dat een 19-jarige inwoner van
Parrega aan een markies hing boven een sportwinkel aan het Noard. Enkele andere markiezen hingen naar beneden. Bij de hangende man
stonden nog drie mannen. Toen de politie eraan
kwam, vluchtten de drie en de 19-jarige werd
aangehouden en overgebracht naar het bureau.
De politie zal een nader onderzoek instellen.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Uitslag kleurplaatwedstrijd!!
Voor de kinderen die hebben
meegedaan aan de kleurplaatwedstrijd
van de Echte Bakkerij Kluft, wordt in
de Belboei van 8 maart de uitslag van
de mooiste kleurplaat bekend gemaakt.
Verder vindt op 9 maart, om 17.00 uur,
bij de Echte Bakkerij Kluft.
de prijsuitreiking plaats van deze
kleurplaatwedstrijd

telefoon 0515-231488 of 232547

Jonge Komijnen Kaas, 500 gram.......................................2.99
Mineola’s (sinaasappel/mandarijn).........................5 voor 1.39
Ardenner Boterhamworst.......................nu 5

zegels extra
Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1.79
Becel Koffiemelk, fles 520 gram..................................nu 1.19
Wilhelmina Pepermunt, pak à 3 rol...................................0.99
Biotex Groen of Blauw, 550 gram....................................2.50
Kassa Koopje:
Pinda Rotsjes, melk of puur, 200 gram.........nu 0.89
op=op
Aanbiedingen geldig van do. 2/3 t.e.m. wo. 8/3
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Zetelverdeling levert
eeuwige roem op
Makkum - Wie het weet mag het zeggen. Tot
en met 7 maart 2006 worden alle inwoners
van de gemeente Bolsward, Littenseradiel en
Wûnseradiel uitgedaagd mee te doen aan de
prognose hoe de zetelverdeling na de
Gemeenteraadsverkiezingen in hun gemeenten
zal zijn. Wie het goed voorspellen kan ontvangt
de eeuwige roem. Het is altijd weer spannend
wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn.
Wat doen de partijen dit jaar? Welke invloed
hebben de gebeurtenissen in de afgelopen vier
jaar gehad? Wat doen partijen als PRO WUN
en Gemeentebelangen Bolsward?
Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kan ook dit jaar weer voorspeld worden
hoe de zetels in de gemeente verdeeld zullen
worden. Dit kan in de bibliotheken in
Bolsward, Makkum en Wommels door het
invullen van een prognoseformulier. Na de
verkiezingen op 7 maart is de uitslag van de
verkiezingen bekend en wordt gekeken wie
per gemeente de juiste uitslag heeft aangegeven.
Degenen die de juiste zetelverdeling heeft
voorspeld ontvangt de eeuwige roem. Eeuwig?
Nou ja, ten minste tot aan de volgende
verkiezingen. Ook maakt hij/zij kans op een
Boekenbon. Ter ondersteuning hebben verschillende politieke partijen informatie over hun
partijstandpunten in de bibliotheken liggen.
Een bezoekje aan de bibliotheek is dan ook de
moeite waard om een kansje te wagen, of ter
informatie als voorbereiding op de werkelijke
verkiezingen.

Onderling toernooi
Badminton vereniging
Makkum - Op 17 februari werd het onderling
toernooi gespeeld in de Sporthal te Makkum.
Met 36 deelnemers goed bezet. Er werd
gespeeld in en A en een B poule. De wedstrijden
duurden 15 min. en na 71/2 min. werd er van
baanvak gewisseld. Iedere deelnemer speelde 5
wedstrijden. Het begon om 7.15 uur en eindigde
om 9.30 uur. Een gezellige sfeer en gelukkig
geen blessures. In de kantine werden de prijzen
uitgereikt door de voorzitter, en die bestonden
uit kadobonnen.
De uitslagen waren als volgt:
A poule:
1. Gerard van Malsen 105 p. uit 5 wedstrijden.
2. Ieke Werkhoven 91 p. uit 5 wedstrijden.
3. Joop Borggreve 90 p. uit 4 wedstrijden.
B poule:
1. Sjoerd Heinsma 102 p. uit 5 wedstrijden.
2. Rianne Stellingwerf 102 p. uit 4 wedstrijden.
3. Hinke Wijbenga 106 p. uit 3 wedstrijden.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand maart
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Knoflook toast
met gebakken champignons

Hollandse biefstuk gevuld met
zalm en mosterd-dille saus

Coupe Juttertje

of

of

Uiensoep
gegratineerd met parmakaas

Stoofpotje
van diverse soorten vis

of

of

Koffie met Café Marakesh

Griekse salade

Kangeroe steak
met groentebuidel

€ 18,50

of
Koffie ijs
of

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 maart 2006
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De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Vereniging tot Behoud van Natuur en Landschap
Wûnseradiel
Blaast en brandt aanstaande vrijdag 3 maart 2006 voor haar leden
en belangstellenden Plan Noord af op de dijk tegenover Avondrust.
Daar waar de dijk doorgebroken zou worden wordt geblazen op
midwinterhoorns en viert men feest. Aanvang 16.30 uur
Ieder is van harte welkom.

Politieke jûn Makkum
De politieke jûn yn Makkum wie slagge, fansels
ek troch de soms aardiche en stikeljende fragen
fan Simone Scheffer, dat passe wol by
Makkum. De pers is der dan ek. Fansels wol
eltse partij dan graach dat har politieke ynhâld
sa goed mooglik derút komt. Wy as bestjoer
woene graach noch efkes reagearje op wat de
feslachjouwer fan de Belboei skriuwt oer dat
de FNP hast mient dat alle jeugd oan de drugs
en drank is. Dat is prefoarst net wier. Mei fierwei it grutste gedielte fan ús jongeren giet it
goed oant tige goed. Mar yn de sûnenssoarch
wurde sy dy’t de slach ferlernt ha steeds
jonger. Ek der sille wy as gemeente us soarch
oan bestede moatte. De gemeente is, tegelyk
mei de alders, sportferieningen en oaren, mei
ferantwurdelijk foar de oerlest dat feroarsake
wurdt troch it misbruk Wy as bestjoer en
fraksje woene dit graach efkes rjocht sette.
Lucy Postmus,
riidslid FNP
Maaike van Dijk- van der Gaast,
foarsitter FNP

www.makkumerbelboei.nl
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Leugenbollepop ‘warmingup’ zangtalent laat je zien
en vooral horen....
Makkum - Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Stichting Leugenbollepop Makkum een LBP
warming-up. Zaterdag 4 maart wordt dit feest in
café de Zwaan gehouden. Een feest is het want er
staat een nieuwe band klaar om deel te nemen aan
de LBP Superband. Zoals al jaren is dit de band die
de artiesten van LBP assisteert om te schitteren op
het podium. De bezetting van deze band is wisselend.
Nadat enkele leden van Wymaroo na een aantal
jaar trouwe dienst en inzet tijd vrij maken voor hun
band is er door de stichting gezocht naar nieuwe
leden voor de Superband. Er zijn nieuwe muzikanten
gevonden! De 4 heren zijn al jaren door de muzikale
wol geverfd. Zij stellen zich graag aan u voor op
zaterdag 4 maart. Onder de voorlopige werknaam
‘Gjin Arregewaasje’ hopen zij LBP 2006 samen
met leden van de ‘Sonnema Cowboys’ tot een goed
einde te maken.

Milieubelevingsonderzoek
De gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel hebben voor de
afgelopen periode 2002-2005 gezamenlijk een milieubeleidsplan opgesteld. Voor
de periode 2007-2010 willen wij dit weer gezamenlijk doen. Het milieubeleidsplan is
van belang voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van milieu.
Wij vinden het dan ook belangrijk om van bewoners en bedrijven te horen wat de
gemeente volgens hen moet doen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Om
hier achter te komen houden wij een milieubelevingsonderzoek. In totaal worden
hiervoor in de vier gemeenten 4.000 enquêtes verstuurd.
In de gemeente Wûnseradiel zijn bij de bewerking van de adressenbestanden de
heer en mevrouw in sommige gevallen omgedraaid. Hiervoor onze excuses.
De bewoners en bedrijven kunnen accenten leggen op milieuthema´s die zij belangrijk
vinden en waaraan zij vinden dat de gemeente extra aandacht moet besteden in de
periode 2007-2010. De nieuwe gemeenteraden zullen hier vervolgens mee aan de
slag gaan.
In week 8 zijn de enquêtes verstuurd. Er zullen waardebonnen worden verloot voor
de ingevulde enquêtes. Uw mening telt!

V
B
T

Meld je nu aan en krijg je RIJBEWIJS GRATIS
NU OOK RIJLES VOOR E achter B (aanhangwagenrijbewijs)
De eerste 5 aanmeldingen voor E achter B ontvangen een leuke verrassing
Mogelijkheid voor examengarantie. Vraag naar de voorwaarden
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van rijangst en rijexamenangst
Ook voor een geslaagde spoedopleiding

Zaterdag 4 maart zal Gjin Arregewaasje een optreden
verzorgen in de Zwaan. Dit optreden heeft als unieke
mogelijkheid voor de toeschouwer om de microfoon te pakken en een nummer mee te zingen.
Geheel spontaan en zonder voorwaarden mag jij
dus mee doen met dit optreden! Heb je een nummer
in gedachten voor LBP 2006 wat dit jaar 25
augustus gehouden wordt, kun je dat deze avond
uit proberen met de band. De bandleden hebben de
keuze uit een repertoire van vele nummers. Mocht
het nummer van je dromen er onverhoopt toch niet
tussen zitten dan is er altijd nog de ‘Amazing
Karaoke Set van DJ Case and Friends’. Kort gezegd
is er een karaoke set aanwezig met een nog breder
scala aan muziek. Deze unieke avond in de Zwaan
waar het publiek centraal staat geeft iedere potentiële
LBP-ster de kans in het klein te oefenen om met een
band mee te zingen. Stichting Leugenbollepop
Makkum erkent het probleem dat er weinig geoefend
kan worden. “Door deze opzet ontstaat een sfeer
zoals Leugenbollepop ooit is ontstaan, gewoon
naar voren stappen en de microfoon opeisen” aldus
Tjerk Bruinsma, lid van het eerste uur. Vroeger kon
het dus kan het nu weer is het credo van de stichting.
Al met al beloofd het een gezellige avond te worden
in de Zwaan op 4 maart aanstaande. De band is er,
de karaoke set is er, het publiek is er, zangtalent
laat je zien en vooral horen! Houd deze avond vrij
en kom langs!

nagekomen familiebericht
Omdat mijn zusje nog niet kan praten
en ik het kwebbelen niet kan laten
mag ik jullie laten weten
hoe mijn zusje gaat heten

Sanne Maaike
24 februari 2006
3270 gram, 52 cm lang.
Zusje van Pieter
Dochter van Rein & Nicole Feenstra

De bij de BOVAG aangesloten rijschool maakt het VERSCHIL!!!

Botterstraat 50
8754 AD Makkum
Telefoon: 0515-233288

Doniastraat 28 z 8754 EK MAKKUM z Tel.: 0515-232302 z e-mail: info@berttamboer.nl z www.berttamboer.nl

Mama en Sanne slapen van 12.00 tot 15.00 uur.
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Bridge Club Makkum heeft BridgematePro
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

Makkum - De Bridge Club Makkum heeft
onlangs BridgematePro aangeschaft, Nee niet
een professionel die voor Makkum gaat spelen
maar moderne apparatuur om de toch wel
ingewikkelde scores die bij het bridgespel
horen razendsnel te verwerken tot uitslagen
en competitie standen. Naast het feit dat
gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt is
het invoeren en uitrekenen een arbeidsintensief
gebeuren. Op een gewone clubavond moeten
411 scores worden ingebracht. Op een aantal
van deze scores moeten eventuele arbitrale
scores van toepassing worden gemaakt en
vervolgens moet dit verwerkt worden tot een
zittingsuitslag en een competitie stand. Het
berekenen van uitslag en competitiestand
vond al een paar jaar plaats op de computer,

maar met de komst van de BridgematePro
kunnen nu ook de scores rechtstreeks vanaf de
speeltafel aan de computer worden doorgegeven.
Ook controleert de BridgematePro op foute
invoer, waardoor correcties op ingevoerde
resultaten nu direct plaatsvinden en invoer van
scores op verkeerde spellen vrijwel onmogelijk
is. Een dure maar perfecte oplossing. De
Bridge Club Makkum zou zonder hulp nooit
instaat zijn geweest tot deze aanschaf, maar
met hulp van het Nuts Fondsbeheer en een
lening via stichting Maggenheim kon dit wel,
waarvoor dank. Het spreekt vanzelf, dat één en
ander de komende jaren nog wel een aantal
financiële consequenties met zich meebrengt,
maar van de voordelen kunnen we nu al
gebruik maken en dat is heel veel waard.

3e Kroegentocht Bridgedrive Makkum
Jansen-van Dijk en de Boer-Woudstra delen de eerste prijs
Makkum - Op zondag 5 februari werd voor
de derde maal de Kroegentocht Bridgedrive
georganiseerd. Met een record aantal deelnemers
van 70 paar (50 paar in 2005) is deze bridgedrive
in korte tijd uitgegroeid tot het grootste bridge
evenement ooit in Makkum. Dit jaar waren er
naast de locaties in de Prins, Zwaan, Gasterij
Hennie van Richt en hotel de Waag ook speellocaties ingericht in Cafe Romano en bij Feng
Sheng. Nu zal elke toevallige wandelaar in
centrum Makkum wel vreemd hebben opgekeken als van het ene op het andere moment
overal mensen uit cafés opduiken om zonder
enige aarzelingen een volgende gelegenheid
in te duiken, maar met name de gasten van
Romano moesten zich wel even instellen op
een voor hen vreemd fenomeen. Een allegaartje
mensen qua leeftijd zat zwijgend en in diepe
concentratie een kaartje te leggen. De normaliter
jolige en luidruchtige gesprekken verstomden
tot gefluister. Naarmate de dag vorderde bleek

echter dat ook kaarters van koffie en thee
overstapten op een wijntje of een biertje,
waarna de overige bezoekers hun gewone
gedrag ook weer oppikten en daarmee de
speciale sfeer die bij een kroegentocht bridgedrive hoort gestalte gaven. Om acht uur vond
in een afgeladen Café de Zwaan de prijsuitreiking plaats. De Fries om ûtens Piet van
Dijk was voor de tweede maal succesvol, al
moest hij en zijn partner Michel Jansen de prijs
wel delen met de vorig jaar nog tot eeuwige
tweede gepromoveerde Alie de Boer met partner
Koos Woudstra. Nu was eeuwige tweede voor
Alie de Boer ook wel wat opportuun, want
deze dame heeft al menige grote wedstrijden
op haar naam staan, maar Makkum winnen
was nog niet gebeurd en alleen eerste worden
is nog steeds niet gelukt. De commissie hoopt
van harte dat iedereen ook volgend jaar weer
van de partij wil zijn, maar bovenal Piet en
Alie, want de strijd is nog niet beslist.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bar Café Restaurant

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)
* 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
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Handtekeningen
Chris Wassenaar
Gaast - Kaatser Chris Wassenaar kwam handtekeningen uit delen in de supermarkt te Workum.
Ten gunste van de sponsoractie van Poiesz “de
jeugd verdient het” kwam Chris Wassenaar tussen
14.00 en 15.30 uur in de Poiesz te Workum om de
kaatsvereniging Trije Yn Ien uit Gaast/Ferwoude te
promoten. De gedachte hierachter was om zoveel
mogelijk mensen te stimuleren om de dukaten in de
koker van de kaatsvereniging te gooien wat ons
dan weer wat extra sponsorgeld oplevert. Er kwamen
veel kinderen voor Chris Wassenaar om met hem
op de foto te gaan of een handtekeningen te
bemachtigen. Ook waren er kinderen die een T-shirt
door hem lieten signeren. Al komt Chris Wassenaar
dan niet weer in de Poiesz om de club te promoten
u kunt nog wel steeds de dukaten in onze koker
gooien. Al met al een geslaagde actie. Ook Chris
Wassenaar wilde de middag nog graag een keer
over doen.

Collecte Jantje Beton

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
Mitsubishi Spacestar
1.6i’familie’,zilver
airco,radio-cd,cpv+
afst.bed,el.ramen
dakrail,trekhaak
72 dkm bj 2002

Vw passat Tdi,74kw
Bleuantraciet,airco
Cruisecontr,mistl
radio-cd,nw.type
135 dkm bj 2001

€ 11.350,-

€ 12.900,-

Kwaliteit occasions,de beste garantie !!
Benzine
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd
Mits.Space.Star 1.6i’familie’,a/c,r-cd,trekh,72dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Ford Mondeo WagonTDCi,first.ed.a/c-ecc,r-cd,cr.contr
Suzuki Jimny glx 4wd,zilver,lm velgen,bulbar,22dkm
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part
Suzuki Wagon R+,5drs,groenmet,dakrail,keurige auto.
AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco
Audi A4 1.8-20v Ambition,blauwmet,airco-ecc,radio-cd,cruisecontrol
Cpv+afst.bed,el.ramen,mistl.voor,lm velgen, 57 dkm, nw.st,

2003
2003

€
€

16.400,14.900,-

2002
2003
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2001
1999
1998
1998

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.400,13.400,13.650,12.900,12.900,11.900,11.350,11.200,10.900,9.900,9.950,7.900,5.750,4.250,3.900,-

2001

€

13.250,-

oktober-2000

€

13.900,-

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.
In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel. 0515-231318

Makkum - In de week van 6 tot en met 11 maart
komen de ouders van de Makkumer peuters weer
bij u langs voor de jaarlijkse collecte voor Jantje
Beton. De helft van de opbrengst van deze collecte
is bestemd voor peuterspeelzaal ‘it Krobbeguod’ in
Makkum. De andere helft is voor het nationale
jeugdfonds ‘Jantje Beton”. Jantje Beton steunt honderden projecten van speeltuinen, vakantiecomités,
kinderboerderijen, jeugdorganisaties, buurthuizen
en nog veel meer. Jantje Beton besteedt daarbij
extra aandacht aan kinderen die het moeilijk hebben
en komt vooral in actie voor kinderen die wonen
daar waar de ‘speelvraag’ het grootst is en het
‘speelaanbod’ het kleinst. Zo zorgt Jantje Beton er
bij voorbeeld voor dat jaarlijks duizenden kinderen
op vakantie kunnen, dat veel kinderen in de zomervakantie kunnen deelnemen aan tal van kindervakantieactiviteiten in hun eigen buurt. Maar ook dat er voor
de kinderen veilige speelmogelijkheden zijn ‘op de
hoek van de straat’.
Met uw gift steunt u dus zowel de peuters van
Makkum en diverse kinderprojecten in de rest van ons
land. We rekenen dan ook op uw gift! Graag tot ziens
in de week van 6 tot en met 11 maart.

Wandeling en excursie
naar vogelhut/eendenkooi/vogelmuseum
Makkum - Zondagmiddag 12 maart as. organiseerd
Het NUT te Makkum een wandeltocht/ excursie ter
hoogte van Piaam. Onder leiding van gidsen van
het Fryske Gea worden in drie groepen de eendenkooi, de vogelhut (op de Zuidwaard) en het vogelmuseum bezocht. Er wordt verzameld bij de
Nynke Pleats in Piaam, de start is om 14.00 uur.
Opgave kan tot en met donderdag 9 maart bij
Pietsy van Dijk, telefoonnr: 0515-231312.
Wij raden u aan om dichte laarzen aan te trekken! (en
wellicht kunt u een verrekijker mee-nemen) Na
afloop is er warme snert in de Nynke Pleats. De
kosten zijn 6.00 euro per persoon (incl. snert)
Kinderen tot en met 12 jaar (onder begeleiding)
3.50 euro (incl. warme chocolademelk).
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Progressief
Wûnseradiel
verloot tandem
Wûnseradiel - Als knipoog naar alle reeds
uitgedeelde folders, ballonen, en balpennen,
verloot Progressief Wûnseradiel in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart
a.s. een tandem onder de kiezers in de gemeente
Wûnseradiel. De nieuwe lokale partij, voortgekomen uit GroenLinks, D66, en de SP in
Wûnseradiel, wil hiermee haar slogan ‘Samen
sterk’ extra kracht bijzetten. De kiezer die
uiterlijk 7 maart het aantal stemmen op
ProWûn juist weet te voorspellen kan de tandem tegemoet zien.Met deze actie wil
Progressief Wûnseradiel tevens onderstrepen
dat verkeers-veiligheid, en gezond bewegen
in een mooi open landschap voor de partij
belangrijke speerpunten zijn. Tijdens de politieke
informatie-markt op het gemeentehuis in
Witmarsum, op 2 maart a.s. vanaf 19.30 uur,
is de tandem te bewonderen en kan een voorspelling gedaan worden. Ook op de website
www.prowun.nl kan men terecht.
Na 7 maart zullen de verkozen raadsleden van
Progressief Wûnseradiel de tandem bij de
winnaar afleveren.

Interactieve politieke markt
in gemeentehuis Witmarsum
Op donderdag 2 maart a.s. wordt het gemeentehuis in Witmarsum omgebouwd
tot politieke markt. De markt, speciaal voor de inwoners van de gemeente, geeft
iedereen de mogelijkheid om de kandidaat-raadsleden te ontmoeten. Los van de
markt zijn er allemaal doorlopende activiteiten in het gemeentehuis, zoals:
-

-

kopspijkers (bezoekers versus kandidaten)
De Zeepkist
“Sis it mar” (bezoekers bepalen prioriteit van gemeentelijke thema’s)
Lijsttrekkersdebat
Fotospel
Café
Dorpsomroeper

Op de markt staan de verschillende politieke partijen én belangenorganisaties uit
de regio. De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Mocht u aanwezig
willen zijn voor foto’s, verslag en / of opnames dan bent u van harte welkom.
De organisatie van deze avond ligt in handen van de gemeente Wûnseradiel.
Eerder verscheen al een gemeentelijke verkiezingskrant waarin alle partijen de ruimte
kregen zich te presenteren. Met beide activiteiten wil de gemeente de campagnes
stimuleren en de opkomst bij de verkiezingen bevorderen.
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Makkum, Ds. L. Touwenlaan 9

In een klein plattelandsdorpje op circa 1,5 km van
Makkum ligt deze leuke en goed onderhouden
halfvrijstaande woning met geheel betegelde
tuin op het zuid-westen. Uitzicht over de
weilanden richting IJsselmeerdijk en gelegen op
totaal 165 m² eigen grond. Indeling: entree/
gang, woonkamer, woonkeuken v.v.
inbouwapp., middenhal, toilet, aangebouwde
bijkeuken, badkamer met douche en wastafel.
1e Verd.: overloop en 3 slaapkamers.
2e Verd.: zolderberging.

In het centrum gelegen vrijstaand, groot,
karakteristiek herenhuis (voormalige pastorie,
bouwjaar 1928) met circa 45 meter diepe tuin
en vrijstaande garage. Inhoud ca. 800 m3. Gelegen
op totaal 1.189 m² eigen grond. Indeling o.a.:
werkkamer, kamer en suite, tuinkamer, keuken,
berging, 5 slaapkamers, balkon, badkamer en
enorm grote zolder.
Vraag de brochure op met o.a.
de voorwaarden en de kijkdagen.

Witmarsum, Schoolstraat 5
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Idsegahuizum, Dorpsweg 17

Verkoop bij inschrijving
minimum € 385.000,-- k.k.

Vraagprijs € 139.000,-- k.k.

Makkum, Vallaat 38

Ruime en goed verbouwde (in 2002) vrijstaande
woning met grote aangebouwde schuur, carport
en beschut dakterras (oost). In rustige straat
gelegen op 201 m² eigen grond. Indeling o.a.:
luxe compleet ingerichte badkamer, L-vormige
woonkamer met erker, balken plafond en
aansluiting t.b.v. houtkachel, open keuken
v.v. inbouwapp., bijkeuken met buitendeur,
schuur met buitendeur, houthok. 1e Verd.:
2 grote slaapkamers (3e mogelijk), dakterras.
2e Verd.: zolder.

Vraagprijs € 185.000,-- k.k.

Makkum, Brouwersteeg 3

Makkum, Turfmarkt 67
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Karakteristiek, vrijwel geheel nieuw in oude stijl
opgetrokken herenhuis o.a. v.v. veel authentieke
Makkumer tegels. Hedendaags comfort.
Gelegen in centrum aan vaarwater op 112 m²
eigen grond. Een woning voor de ware liefhebber!
Indeling o.a.: voorkamer, grote kelder, bijkeuken,
woonkamer met tuindeuren (zuid), luxe open
keuken v.v. inbouwapp. 1e Verd.: 2 slaapkamers,
luxe complete badkamer, was-/c.v.-ruimte.
2e Verd: 2 zolderkamers.
Video op www.kingmawalinga.nl.

Goed onderhouden geschakelde woning met
een circa 12 meter diepe tuin op het oosten en
gelegen aan de rand van het centrum. Totaal
216 m² eigen grond. Indeling o.a.: woonkamer
met fraaie schouw, woonkeuken v.v. inbouwapp.,
middenhal, royale kelder, hal met buitendeur,
toilet met fonteintje, grote badkamer o.a. v.v.
ligbad en douche, 3 slaapkamers. Verbouwd met
een perfecte mix tussen de sfeer van toen en
het hedendaagse comfort.
Video op www.kingmawalinga.nl.

Vrij uitzicht over doorgaand vaarwater heeft
u vanuit deze vrijstaande woning met
aangebouwde bijkeuken en vrijstaande garage.
Gelegen aan rand centrum op totaal 263 m²
eigen grond. Indeling: entree/gang, woonkamer
met suitedeur (glas-in-lood), woonkeuken v.v.
inbouwapp., aangebouwde bijkeuken met zowel
voor als achter een buitendeur, geheel betegeld
toilet. 1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers,
badkamer v.v. wastafel, toilet en douche.
2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 425.000,-- k.k.

Vraagprijs € 193.000,-- k.k.

Vraagprijs € 245.000,-- k.k

Makkum, De Gearen 21

Wons, Weersterweg 1

Makkum, Voorstraat 13

o te
de si
vi ze
on

op

Goed onderhouden en verrassend grote vrijstaande
woning (bouwjaar 1996) met garage en fraai
aangelegde tuin op het zuiden. Gelegen aan de
rand van een rustige woonwijk op totaal 463 m²
eigen grond. Indeling: entree/hal, toilet met
fonteintje, zeer grote L-vormige woonkamer
(± 60 m² incl. keuken), half open keuken v.v.
inbouwapp., grote bijkeuken met buitendeur.
1e Verd.: overloop, 4 slaapkamers, complete
badkamer. 2e Verd.: zolder.
Video op www.kingmawalinga.nl.

Aan rustige doorgaande weg gelegen, knusse
vrijstaande woning met totaal 65 m² eigen
grond. De grotendeels verbouwde woning is
een buitenkansje voor een starter. Indeling:
entree/gang, woonkamer met gashaard, nette
keuken met geiser, grote en geheel betegelde
moderne badkamer v.v. toilet, wastafel, ligbad
en separate douche. 1e Verd: grote slaapkamer
met dakkapel aan voor- en achterzijde.
Grotendeels v.v. dubbel glas. Een bezichtiging
meer dan waard.

Vraagprijs € 282.500,-- k.k.

Vraagprijs € 98.500,- k.k.

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl
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Sport
voetbal - Sterke

1e helft is genoeg voor de volle winst!

IJlst - Afgelopen zaterdagmiddag stond voor
Makkum de uitwedstrijd tegen de IJlster Voetbal
Club (IJ.V.C.) op het wedstrijdprogramma. Ook
deze week had het veld de grootst mogelijke moeite
om de vorst uit de IJlster klei te drijven. Rond
12.00 uur was daar dan eindelijk het verlossende
woord van de “Arend Poog” uit IJlst. De spelers en
begeleiders togen met de 2-3 thuisnederlaag in het
achterhoofd naar IJlst, met in de wetenschap dat de
destijds doeltreffende spelers (Hiemstra en Genee)
geblesseerd aan de zijlijn zouden staan. Ondanks
het feit dat het vertrouwde “kastje” niet de juiste
informatie aangaf, waren de hondstrouwe supporters van de partij.
Makkum begon meteen vanaf de aftrap fel en goed
aan de wedstrijd. IJVC, onder aanvoering van oudMakkum 1 speler Hein Quarré, kwam er niet aan te
pas. Met de wind schuin in de rug was het Makkum
die in de vijfde minuut de eerste mogelijkheid om
de score te openen kreeg. Folkert de Boer haalde
op rechts de achterlijn en zijn afgemeten voorzet
kwam precies op het kruintje van de sterk spelende
spits Bouke Jetze Smink, maar zijn kopbal suisde
net over de lat. Makkum hield druk op het doel van
IJVC en enkele minuten later was het bijna Jouke
de Jong die na een steekbal van Teake Elgersma
doeltreffend kon afronden. Makkum leverde de
nodige strijd en liet zien dat het ook kan combineren.
In de 20ste minuut van de wedstrijd was daar
dan eindelijk de dik verdiende 0-1. Dit door een
zogenaamde “Roorda” combinatie. De oudste van
de twee, Gjalt, nestelde zich achter een vrij trap en
mikte de bal precies op het hoofd van zijn “kleine’
broertje Gerard, die knap achterwaarts de bal binnen
knikte. Met deze ongekende weelde was het Makkum
die gas bleef geven en op zoek ging naar een ruimere
voorsprong. Er werd knap gecombineerd en vanuit
de oude vertrouwde 4-3-3- formatie, met overleg
aangevallen. Makkum spits Bouke Jetze Smink werd
veelvuldig van achteruit aangespeeld, waarna deze
de bal klaar legde voor op-komende middenvelders
die op hun beurt de vleugelspitsen Gerard Roorda
en Jouke de Jong lanceerden. IJVC had op deze
speelwijze geen passend antwoord. Na een half uur
spelen was het aanvoerder Reimo Tjeerdema die
uit een vrije trap de keeper van IJVC in verlegenheid
bracht. Zijn inzet werd niet klemvast verwerkt door
de goalie, maar de rebound werd door de attente
Smink net naast de goal gewerkt. Slechts een paar

minuten later was het weer Reimo Tjeerdema die
met zijn traptechniek de bal vanuit een vrije trap
gevaarlijk voor de goal wist te brengen. De kopbal
van Gerard Roorda werd in eerste instantie nog
knap gered, maar Jouke de Jong was het meest alert
en tikte de 0-2 op het scorebord. Net voor rust was
het bijna 0-3, maar de met gevoel geplaatste bal van
Tjeerdema spatte op de lat het veld weer in. Ook nu
was Smink tijdig ter plaatse. Hij won weliswaar hij
in de lucht van de keeper, maar ook nu belandde de
bal jammerlijk naast de verkeerde kant van de paal.
Meteen na rust was het Folkert de Boer die de
wedstrijd op slot had kunnen gooien, maar oog in
oog met de keeper bleef het jonge talent niet rustig
genoeg. Afgezien van deze kans had Makkum het
moeilijk in de tweede helft. Het was IJVC met de
wind in de rug die de aanval koos. In de 7e minuut
was het Simon Adema die knap redde op een
schuiver van de IJlster voorstopper Hein Quarré.
Makkum kon niet onder de druk vandaan komen
en was niet bij machte om de bal lang in de ploeg
te houden. Met veel strijdlust werd voor elk duel en
elke meter gestreden. Na 20 minuten in de tweede
helft was het weer Hein Quarré (deed hij vroeger
nooit) die Simon Adema gestrekt de hoek in liet
gaan, maar ook nu had de keeper een passend
antwoord. En als Adema dan toch een keer bakzeil
moest halen, werd deze ondersteund door de achterwaartsen van Makkum. Na en half uur was het
good old “ Pypke” Miedema die zijn sluitpost te
hulp schoot en de bal van de doellijn haalde. Vijf
minuten voor het einde was het weer Adema die de
“nul” voor Makkum vasthield door katachtig te
redden op een schot van binnen de 16 meter. Ook 1
minuut voor het einde was Adema attent en tikte een
inzet vakkundig onder de lat vandaan. Mede naar
aanleiding van deze laatste redding werd Simon
Adema unaniem door de supporters uitgeroepen tot
man of the match. Met de aantekening dat er, met
name op basis van de eerste helft, een aantal veldspelers op het vinkentouw zat voor deze titel.
Makkum staat door deze overwinning met een groot
aantal ploegen in de middenmoot. Voor aanstaande
zaterdag staat de al reeds eerder aangekondigde
uitwedstrijd tegen concurrent Scharnegoutum op
het programma, waarbij de nodige steun en support
kan worden gebruikt. Er wordt dus (weer) op u
gerekend!

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

www
.
makkumerbelboei
.
nl

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

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

ZVV Nij Engwier
organiseert

De Waardruiters
Cornwerd - Wat vorige week onvermeld is gebleven
is de prima prestatie van Christa Koomen. Ze nam
deel aan de wedstrijd in Hippolytushoef met 2
paarden in de B-dressuur. Met Magnolia behaalde
ze in de 1e proef 160 punten wat goed was voor
een winstpunt. De 2e proef werd beloond met 163
punten, nog een winstpunt en de 2e prijs. Met
Wonderwoman reed ze ook een uitstekende proef,
maar liefst 175 punten waarmee ze 2 winstpunten
en de 1e prijs verdiende. Afgelopen weekend werden er ook weer diverse winstpunten behaald.
Sabien Mollema ging met Ilvano naar
Middenmeer. In de Z-2 dressuur behaalde ze 180
punten, net genoeg voor een winstpunt. Ook

Pieternel Heeres met Faiza ging naar Middenmeer.
Ze startten in de M-2 dressuur, ze behaalde 157
punten wat ook goed was voor een winstpunt.
Lysanne Wielsma ging met haar pony Geroy naar
Franeker. Ze behaalde 156 punten en daarmee haar 3e
winstpunt in de B-dressuur. Marijke Bonthuis ging
met 2 paarden naar de springwedstrijd in Sneek. Met
Uverna reed ze in het B-springen een foutloos
parcours. In dezelfde klasse startte ze ook met
Us-Maxima. Opnieuw een foutloos parcours waarmee
ze de 5e prijs verdiende. Susanna Koornstra ging met
Nicol naar Anna Paulowna. In de klasse L reed ze een
foutloos parcours, in de barrage maakte ze welliswaar 1
springfout maar het was goed genoeg voor de 3e prijs.

www.makkum.nl

Herenzaalvoetbaltoernooi
Zondag 5 maart
Sporthal "Maggenheim"
Aanvang: 13:30 uur

Bar Café
‘De Belboei’
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 4 maart
Senioren
Scharneg. ‘70 1 - Makkum 1
14.30 uur
Franeker SC 2 - Makkum 2
14.30 uur
Makkum 3
- L’Zwaluwen 9 12.30 uur
Junioren
Makkum A1
SDS B1
Makkum C1
Makkum MC1
WWS D1
AVC D1
LSC 1890 E2
Makkum E2
JV Bolsward E5
Makkum F1
Makkum F2

- JV Bolsward
14.30 uur
- Makkum B1
9.00 uur
- Franeker SC C2 11.00 uur
- St.Annap. MC2 12.00 uur
- Makkum D1
9.30 uur
- Makkum D2
10.30 uur
- Makkum E1
11.00 uur
- Workum E2
10.00 uur
- Makkum E3
9.00 uur
- JV Bolsward F1 9.00 uur
- Sneek F5
9.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
Vrijdag 3 maart
20.15 uur M Makkum 5- Van Dorsten/MAZ
1
20.15 uur D Set Up 2 - Makkum 4
21.25 uur D Opslach 1 - SVW 3
20.15 uur D Set Up 3 - Hanzestad 2
21.25 uur D Makkum 3 - SVW 2

zaterdag 4 maart
17.00 uur D Makkum 1 - De Draai 1
17.00 uur D Makkum 2 - VC Sneek 4

Sporthal KNVB-competitie
Dinsdag 7 maart
20.00 uur H Ny Engwier 2 - MKV’29 1
21.00 uur H Ny Engwier 3 - Lemsterland 3
1.
Siebren Reitsma, Piaam
2.
Rein Boersma, Schettens
3.
Sjoerd Kooistra, Witmarsum
4.
Kristiaan Strijker, Gaast
5.
Jan Galama, Burgwerd
6.
Hans Haarsma, Burgwerd
7.
Uilkje Attema de Groot, Ferwoude
Niet op de foto:
8.
Reinder Luimstra, Lollum
9.
Paulus Andela, Burgwerd
10.
Jantina Politiek Yntema, Wons
11.
Lambert Lemmens, Makkum
12.
Johan Kingma, Arum
13.
Peet Sterkenburg, Ferwoude
14.
Berend Jan Knol, Parrega
15.
Frans de Haan, Schraard
16.
Symon Elzinga, Witmarsum
Boppe steande minsken op ‘e foto wolle jimme graach ferstjintwurgje yn de gemeenterie en se
wolle har mei hert en siel ynsette foar in libbene mienskip yn Wûnseradiel.

Stim derom tiisdei 7 maart op List 1.

Tsjakko’s
visbakkerij

Tjakko’s visbakkerij
Gaat weer open vanaf 7 maart
Dagelijks
11.00 uur - 18.00 uur
Aanvang openingstijden gewijzigd
i.v.m. familie omstandigheden

Wûnseradiel
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Sponsor afstand zwemmen
2006 ZPC Bolsward
Bolsward - Eind vorige maand en begin
februari is het sponsor afstand zwemmen van
de zwem en poloclub Bolsward weer gehouden
in het zwembad Vitaloo. Het eerste weekend
werd er al goed gezwommen van 100 meter
tot wel 9 km van Hans Roskam. Op 4 februari
werd er nog door een 7-tal kinderen gezwommen.
Van 2,5 km tot wel 10 km gezwommen door
Marjolein Kloosterman. Marjolein heeft goed
haar best gedaan om Hans in te halen wat haar
dus goed gelukt is. Iedereen zwom een
afstand die hij/zij volgens de juf of meester
kon zwemmen. Men zwom de volgende
afstanden 100, 200, 400, 600, 800, 1000,
oplopend tot 10.000 meter. Iedereen heeft zijn
afstand gehaald of verbeterd en men kreeg als
beloning een mooi afstandsbrevet mee naar
huis. En natuurlijk is er weer een mooi bedrag
bijelkaar gezwommen, alle sponsors hartelijk
bedankt hiervoor.
Draagt u de zwem en poloclub ook een warm
hart toe? Zo ja! Tot en met 25 maart heeft de
Poiesz een jeugdsponsoractie in haar filialen.
Hoe meer jeugddukaten we verzamelen hoe
hoger het sponsorbedrag zal zijn voor onze
jeugdleden.
Leden uit de Gemeente Wûnseradiel die mee
zwommen op de volgende afstanden waren:
200 m. Cornee Politiek; 400 m. Maaike de
Groot, Christian Koning, Stephan Koning;
600 m. Ronald Struiving, Herre Stegenga,
Marijke Boersma; 1km. Nynke de Jong,
Menthe Talsma, Ina v.d. Weide; 1.5 km.
Sjerstin Talsma; 2 km. Anna Elske v.d. Goot,
Wilma Ypma, Iris Hageman, Willem Hilt;
2,5 km. Lois Jaspers, Willie Miedema. 3,5
km. Anneke Miedema. 7,5 km. Renate
Hettinga, Tineke de Jong, Michael van
Mourik, Froukje Walsma.

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
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

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

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Groene in/uitrijdeken voor D en E
pony’s, mt. 155, plaksluiting aan de voorkant,
met zadeluitsparing. Merk Harry’s Horse met
fleece aan de binnenkant € 20.-. Voor meer
informatie Stesse Giltay, tel. 0517-579028
TE KOOP Adidas voetbalschoenen, nieuw,
mt. 36 € 20.-, tel. 0515-231405
TE KOOP Quinny kinderwagen 2 in 1 met
regenhoes, voetenzak, parasol etc.; 2 Grenen
kinderstoelen merk Tiamo; Maxi Cosi; Babybadje
met standaard + toebehoren. En nog veel meer
o.a. kinderkleding merk Esprit, knuffels, pr.n.o.t.k.,
tel. 06-46607041
TE KOOP Hobby boekjes Theezakjes vouwen
4 stuks € 5.-; KCK jaargangen vanaf 1990 t/m
2003 wie bied? Digitaal Fototoestel met camcorder
nieuw € 35.-’HP Photosmart 7200 scanner met
cd en foto(kleur) cartridge en zwart € 30.-;
2 Persoons tent kleur groen en beide met voorportaaltje € 30.-, tel. 06-21403801
TE KOOP Eurostar rijjasje, kleur zwart met rode
binnenvoering, mt. 176, i.z.g.st. € 40.-. Voor
meer informatie Stesse Giltay, tel. 0517-579028

pag. 20 MAKKUMER BELBOEI - 1 maart 2006

