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Sopraan Veronika Juhasz
Makkum - Sinds het begin van de Nieuwjaarsconcerten van “Hallelujah” zijn deze eigenlijk
altijd in de Sporthal gehouden. Dankzij de
hoge kosten van huur sporthal, licht en podium
had men besloten om dit keer uit te wijken
naar de Doniakerk. Geen verkeerde beslissing.
De akoestiek was geweldig. De kerk was sfeervol verlicht en het was een geweldig concert.
Begonnen werd met de Pastorale, dit was omdat
men binnen het korps het laatste jaar nare dingen
meegemaakt heeft, een soort eerbetoon aan leden
die er niet meer zijn. Daarna ging het helemaal
los. Er volgde prachtige muziek en vooral dankzij
de goede geluidsweergave een verademing
om naar te luisteren en soms te kijken. Ineens
kwam vanachter uit de kerk de soliste

Veronika Juhasz en zij zong verschillende
genres muziek. Natuurlijk kon het concert
niet zonder en optreden van het jeugdorkest
en het is altijd fraai om te zien hoe serieus en
gespannen deze jonge muzikanten zijn. Je zult
ook maar op moeten treden voor een kerk vol
mensen. Gelukkig mochten ze van de dirigenten
Nynke Jaarsma even naar de ouders zwaaien
wat ze ook bijna niet durfden. Het concert zat
vol verrassingen en een ieder die aanwezig
geweest is zal geen spijt hebben.
De voorzitster van “Hallelujah” hoopt dat het
concert eind 2008 in het nieuwe
Multifunctioneel gebouw plaats kan vinden.
Dan is wel te hopen dat het net zo goed klinkt
als in de Doniakerk, maar dat zal moeilijk zijn.

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

Sinds jaar en dag
een begrip

Verwijderen wegovergangen N31
Witmarsum - Drie overgangen in de weg van
Zurich naar Harlingen komen te vervallen nu de
verdubbeling van de weg een feit wordt. De
kruisingen bij Zurich, ‘t Strand en Dijksterburen
vervallen. De kruising bij de Kimswerderhoek
wordt omgezet in een ongelijkvloerse kruising.
Voor de commissieleden reden om eens te
vragen wanneer dit gaat gebeuren en wat de

gevolgen voor de mensen zijn die hier nu nog
gebruik van maken. Hans Waterlander PvdA
wil graag dat de afsluiting pas een feit is als
de achterliggende wegen aangepast zijn.
Wethouder Boersma was van oordeel dat de
afsluiting op een gunstig moment plaats zullen
vinden en als de werkzaamheden die betrekking
hebben op de verdubbeling dat toelaten.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

OPEN WOENSDAG t/m ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 21 januari
Van Doniakerk
9.30 uur Gebedsdienst voor de eenheid
Voorgangers: Pastor G. Visser, ds. J. van Olffen,
da. C.J.M. Borgers, pastor Draisma
R.K. Kerk
9.30 uur Oecumenische viering zie Van Doniakerk
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur Oecumenisch viering zie Van Doniakerk
Doopsgezinde Gemeente
9.30 uur Oecumenische viering zie Van Doniakerk

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9,
Witmarsum. tel. 0517-531281

Familieberichten
Wees in geen ding bezorgd.
Verdrietig, maar dankbaar dat ze zolang in ons
midden mocht zijn, laten wij u weten dat van
ons is heengegaan onze zorgzame mem, beppe
en oerbeppe

Wij wensen kinderen, kleinkinderen veel sterkte

Antje Blanksma - Nauta

Bewoners en medewerkers
Van woonzorgcentrum Avondrust

* 10 juli 1917
Balk

13 januari 2007
Makkum

Sinds 25 maart 1980 weduwe
van Albert Blanksma.
IJmuiden:

Tineke Blanksma

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

Seevetal (D): Sietie Heidenreich-Blanksma
Bodo Heidenreich in herinnering

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Harlingen:

Adela Nadema-Blanksma in herinnering
Bertus Nadema

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
E. Seynen, Hammole 13, Workum, tel. 0515-541345

Makkum:

Abe Blanksma
Sjoerdtje Blanksma-Wijbenga

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30
uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De Voorn 35, tel. 0515-232221.
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

klein- en achterkleinkinderen
De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 18 januari om 13.30 uur in de
’Van Doniakerk’ aan de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
Correspondentieadres:
Bleekstraat 36, 8754 CL Makkum

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

Makkum, 13 jannewaris 2007

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

Makkum 13 januari 2007

Hierbij wil ik iedereen, ook namens Ans,
bedanken voor jullie meeleven met ons in
deze moeilijke tijd, zowel in het ziekenhuis
als thuis.
Tevens wensen wij een ieder een gezond
en gelukkig 2007.
Jelle en Ans van der Meer
Makkum, januari 2007

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
kaarten, bloemen, het meeleven tijdens
mijn ziekenhuisverblijf en de 7 weken
nabehandeling. Het heeft ons ontzettend
goed gedaan.
We gaan nu met goede moed verder.
Nelly en Anne Zwart
Makkum, januari 2007

A. Blanksma-Nauta
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta

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

A.A. Binkhorst- Goetheer

Hommels is ferstoarn us meibewenner fan
Avondrust, frou

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget
* Informatie, advies en bemiddeling

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum.
Afspraak voor thuisbezoek is ook mogelijk

Kalm en vredig is overleden onze medebewoner
van Avondrust mevr.

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchsintrum Avondrust

Hjirby wolle wy eltsenien hertlik tanksizze foar
alle bliken fan meilibjen nei it hastich ferstjerren
fan myn leave man, ús heit en pake

Lieuwe Sijtsma
It hat ús tige goed dien.
Sjoukje Sijtsma-van der Gang
bern en pakesizzers
Makkum, jannewaris 2007

Doe hie ús Geale noch hier,
en 17 jannewaris wurdt
die âlde man alwer

50 Jier!
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Agenda
woensdag 17, donderdag 18
en vrijdag 19 januari
Makkum - Driebanden toernooi
in “De Zwaan”, “De Prins” en “De Belboei”,
aanvang 19.00 uur
vrijdag 19 januari
Makkum - Buurtvereniging “It Fintsje”
klaverjasavond voor leden en niet leden.
Aanvang 19.45 uur in Ons Gebouw
zaterdag 20 en zondag 21 januari
Makkum - Driebanden toernooi
in “De Zwaan”, “De Prins” en “De Belboei”,
aanvang 14.00 uur
zondag 21 januari
Makkum - Doopsgezinde kerk 16.00 uur
Andante 25 koppig amusementsorkest
met zangeres

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 18 JANUARI
T/M ZATERDAG 20 JANUARI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

HOLLANDSE BIEFSTUK
lekker mals met gratis kruidenbote

4 HALEN / 3 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

€ 2.50

lekkere malse
RUNDER REEPJES met PAPRIKA
in heerlijke marinette
1½ à 2 min. bakken
100 gram

500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 18 JANUARI
T/M WOENSDAG 24 JANUARI
EI-BIESLOOK SALADE

WOENSDAG GEHAKT DAG

maandag 22 januari
Makkum - Avondrust 19.25 uur
Dansschool M en M uit Bolsward € 2.00 p.p.

€ 1.60

RUNDER

100 gram

€ 1.15

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

GEBR. VARKENSROLLADE
100 gram

€ 1.20

RUNDER GEHAKT

Makkumer Belboei

500 gram

€ 2.75

WIJN CERVELAAT
100 gram

€ 1.25

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/ copij,
of een zoekertje kunt u bezorgen bij Truus Rienstra,
Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. Telefoon 0515-231648/
fax. 0515-233545 of e-mail: rienstra@makkum.nl

Goed begin van het jaar
bij de Echte Bakker
Nieuw product en volop actie
Kluft de Echte Bakker uit Makkum dit jaar goed laten
beginnen voor zijn klanten. Hij introduceert daarom
een nieuw compact en gezond meergranenbrood en
hij doet allerlei heerlijke producten in de aanbieding.
Krachtpitter
Het nieuwe meergranenbrood is vooral voor mensen
die aan het begin van het jaar weer verantwoord met
hun gezondheid aan de slag gaan. Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met allerlei goede voornemens en
Bakkerij Kluft wil ze daar graag een handje bij helpen. Het nieuwe brood is de Krachtpitter. Het is een
stevig, compact maar ook mals brood. Het is gemaak
op basis van volkorenmeel en bevat een hele reeks
van zaden en pitten. Bovendien bevat het brood veel
water, waardoor de zaden en pitten niet hard aanvoelen en het brood heerlijk mals is. Voor mensen die lekker gaan bewegen is het brood ideaal. Doordat het een
compact en voedzaam brood is, heb je al snel een
gevuld gevoel.
Aantrekkelijk
Met de dure weken achter de rug, maakt Echte
Bakkerij Kluft het voor zijn klanten in januari extra
aantrekkelijk om een bezoekje aan de winkel te brengen.
De komende weken doet Echte Bakkerij Kluft elke
week een aantal producten in de aanbieding en daarbij
is er voor elk wat wils. Er is gedacht aan mensen die
extra op hun gezondheid letten, maar ook aan mensen
die gewoon willen genieten van lekker banket.
Hoe u het nieuwe jaar ook wilt beginnen, een bezoekje
aan de winkel van Echte Bakkerij Kluft is altijd de
moeite waard. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Echte Bakkerij Kluft, tel. 0515 231407

telefoon 0515-231488 of 232547

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 liter..................................1.49
van de Warme Bakker
Krentebollen........................................................5+1

gratis

Top Q Sinasappelsap, 1 liter...............................................0.69
Top Q Wijn, diverse soorten, 1 liter...................................2.49
Persil Waspoeder, 1.215 kg........................................7.29 3.99
Top Q Groentenconserven, 1.3 liter...................................0.49
Top Q Rookworst, 250 gram.............................................0.79
Silvo Spliterwten, 500 gram..............................................0.39

Aanbiedingen geldig van do. 18/1 t.e.m. wo. 24/1
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Waar een kleine school GROOT in kan zijn

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Ferwoude - Op maandag 8 jan jl. is er op een
feestelijke wijze met ballonnen en een echte
clown een peuterspeelzaal geopend op CBS
de Finne te Ferwoude. Nu heeft de school dus
alles onder 1 dak, peuterspeelzaal, groepen 1
t/m 8 en een bibliotheek. Het is dus een feest
dat een kleine school met +/- 50 leerlingen in

een dorp nu ook een eigen peuterspeelzaal
heeft, dit onder begeleiding van twee gediplomeerde leidsters. Helemaal uniek is dat dit
project opgestart is zonder financiële hulp van
de gemeente, en zal dus geheel voor rekening
komen van CBS Wûnseradiel en CBS de
Finne in Ferwoude.

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

half geld - half geld - half geld - half geld - half geld - half geld

opruiming gaat door…

Damestruien
Dames T- Shirt

Damespantalon
met
bandbroeken
van de merken:
Zerres - Gelco - Dreamstar

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-31602

half geld - half geld - half geld - half geld - half geld - half geld

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
z
z
z
z

Babi Pangang
Tjap Tjoy
Thaise Kip
Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

Nieuwe tankautospuit voor Makkum

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Goudgele andijvie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
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
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.25
Mooie bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Makkum - Sinds kort beschikt het brandweerkorps van Makkum over een nieuwe brandweerauto. De oude auto was 15 jaar geleden
in gebruik genomen en voldeed niet meer aan
de huidige eisen. Nu is er de laatste jaren ook
veel veranderd in de structuur van het brandweer
wezen en konden de aanwezigen zien bij het
in gebruik nemen van de nieuwe auto op het
Plein in Makkum. Vroeger werd alles door
vrijwilligers gedaan en tegenwoordig lopen er
ook beroepskrachten bij de korpsen. De ARBO
wet is ook heel belangrijk binnen de brandweer
korpsen en deze auto voldoet aan alle eisen.
De keus voor deze auto was gemaakt door een
team van Makkumers bijgestaan door Harry
Heemskerk. Willem Hoekstra, Huite Genee,
Arie Visser en Joost Visser hebben samen
ervoor gezorgd dat het korps van Makkum
verantwoord uit kan rukken. Het is een MAN
M 2000 chassis en in de manschappencabine
kunnen 6 personen plaats nemen en in de
cabine twee. Er kan 1500 liter bluswater meegenomen worden en de slangen zijn in plaats
van 60 meter lang nu 90 meter. Een groot
voordeel. Alles aan deze auto gaat automatisch.
Er komt een grote lichtmast omhoog waarmee
meteen het object goed beschenen kan worden.
De auto is luchtgeveerd en vooral bij verkeers-

drempels en andere obstakels een groot voordeel
De auto heeft € 220.000.- gekost en dankzij
een mantelovereenkomst met de firma MAN
truck & bus b.v. kan men in Friesland snel en
goedkoper aan brandweer materiaal komen.
De nieuwe auto is al enkele keren uitgerukt.
De laatste keer was vorige week toen in Cornwerd
tijdens de hevige storm een schoorsteenbrand
was. De auto met manschappen ging razendsnel
langs de Zeedijk naar het dorp en kwamen
onderweg een bijna stilstaande douaneauto
tegen. Deze mannen konden vanwege de storm
niet varen en besloten maar met de auto op
pad te gaan. De brandweer moest uitwijken
en kwam in de berm terecht. Dankzij kordaat
optreden van chauffeur Willem Hoekstra
gebeurden er verder geen ernstige dingen, wel
moest de auto met behulp van anderen uit de
berm getrokken worden en was de enige schade
die er was een ontzettend vieze auto, die voor
de officiële overdracht nog eens grondig
schoon gemaakt en gepoetst moest worden.
De brand werd geblust door het korps van
Witmarsum. De gemeente is blij met de nieuwe
auto en de brandweerlieden zijn zeker blij met
het nieuwe bezit en nu maar hopen dat ze niet
vaak uit hoeven te rukken want niemand zit
op brand of andere narigheid te wachten.

Dans presentatie in Avondrust

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

Makkum - Op uitnodiging van de ‘Koffiebar’
van Avondrust, zal op maandag 22 januari a.s.
Dansschool M en M uit Bolsward een danspresentatie houden voor de bewoners van
Avondrust. Iedereen uit Makkum en omgeving,
die deze presentatie ook wil bijwonen, is van
harte welkom. Ter tegemoetkoming in de
kosten voor een hapje en een drankje vragen
wij aan u, als niet bewoner van Avondrust,

een bijdrage van € 2,00 p.p.
Belangstellende dienen om 19.25 uur aanwezig
te zijn in het restaurant op de eerste verdieping. (graag met gepast geld betalen).
Graag totziens op maandag 22 januari.
Namens de vrijwilligers van de koffiebar,
Marcel Knijff, vz.

www.leugenbolle.nl
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Wist u dat...

door de week geen tijd?
NU OOK OP ZATERDAG*
Van 08.00 tot 15.00 uur

* Cabaretgroep ‘Krekt wat oars” instumentale
begeleiding zoekt?
* als u denkt dat u ons wat leuk kunt begeleiden,
dat u dan kunt bellen met Cees Kooistra
06-51015760?

*Openingsdata:
Januari . . . .20
Februari . . .13,17
Maart . . . . .03,17,31

* De Bridge en Klaverjasavond
van Buurtvereniging Terra Nova en Trije
in ien is verplaatst naar zaterdag 27 januari
in de achterzaal van “De Zwaan”
* Er afgelopen weekend een zaalvoetbaltoernooi
was?
* Dit op Ameland was en de Jongens van
De Zwaan voor de 5e keer meededen
* Ze het nu voor de 2e keer hebben gewonnen,
gefeliciteerd!!??

April . . .14,28
Mei . . . .12,26

z banden z uitlaten z schokbrekers z remmen z accu's
z trekhaken z olie verversen voor auto en motor

Quick Service Centrum Van Der Bles
Tel. 0515 - 232222 z Suderseewei 11 MAKKUM z www.taxivanderbles.nl

Saksisch Tafelen

het
n
i
k
o
o
aar
j
e
w
nieu

€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

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

Zie ook onze specialiteitenkaart

Vooraf
Warm brood
roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep

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

Twee soorten soep uit de terrine

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

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom
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”
g
a
a
W
e
D
“

Dalstra
n Willem
eijbeler e
h
um
c
k
S
k
a
a
tr
M
e
P
8754 CM
37
Markt 13,
515-2327
0
x
a
F
7
4
.nl
4
1
m
3
u
k
-2
k
5
a
1
Tel. 05
ewaagm
ld
te
o
.nl
h
m
u
@
k
fo
aagmak
E-mail: in
.hoteldew
w
w
w
t:
e
Intern

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 17 januari 2007

Ver. CBO Wûnseradiel zet in op verbreding kleine scholen
Ferwoude-Wons - De basisscholen De Finne van
Ferwoude en de J.C.P. Salverdaskoalle van Wons
krijgen in januari in de basisschool peuteropvang.
In Ferwoude gaan de twee- en driejarige
“Pôlepykjes” vanaf 8 januari op maandag- en
woensdagochtend naar hun opvang in de basisschool De Finne. In Wons start de peuteropvang
op 9 januari. De Byntpjutten vinden dinsdagen donderdagochtend onderdak in de J.C.P.
Salverdaskoalle. De scholen van Ferwoude en
Wons zijn scholen van de vereniging CBO
Wûnseradiel. In Lollum komt eind dit jaar een
peuterspeelzaal in de basisschool. In Fryslân gaat
gemiddeld 74% van de kinderen in de leeftijd
van 2 en 3 jaar naar een peuteropvang.
In beide dorpen leefde al enige tijd de wens om
een betere huisvesting voor de peuteropvang te
verkrijgen. De situatie in het dorpshuis is niet
ideaal. Ze zijn namelijk niet ingericht om ook
als peuteropvang te dienen. Het ontbreekt er aan
kindersanitair en er is geen mogelijkheid om
buiten te spelen. Op het gebied van de veiligheid
viel er ook het een en ander af te dingen, met
name arbo en brandveiligheid. Met andere
woorden: vervangende huisvesting is op zo kort
mogelijke termijn noodzakelijk voor het voortbestaan en doorstarten van de peuterspeelzaal.
In Wons staat sinds 2002 de fraaie cbs J.C.P.
Salverdaskoalle. Deze drieklassige basisschool
biedt momenteel plaats aan vijf en dertig leerlingen. Alle voorzieningen zijn hier voor basisschoolleerlingen aangebracht: spelmateriaal
voor binnen en buiten, rookvrij, kindertoiletten
en ruimte. De schooldirecteur opperde ooit de
serieuze vraag of de school ook uitgebreid kon
worden voor huisvesting van de peuters uit Wons.
De wens om dit bij de basisschool te realiseren is in
feite voor de hand liggend. Het enige probleem wat
zich voordoet is de financiering van deze nieuwe
huisvesting. En voor de financiering moet het
bestuur van de peuter-opvang zich wenden tot de
gemeente Wûnseradiel. Het bestuur van de peuteropvang kreeg bijval van de wethouder van onderwijs tijdens een werkbezoek in het dorpshuis te
Wons. Een peuteropvang in Wons in de basisschool
is een kans en een uitdaging. De wet op het basisonderwijs is helder over het onderbrengen van de
peuters in de basisschool. Deze ruimte is enkel
bestemd voor het geven van basisonderwijs en is
elk dagdeel in gebruik voor uiteenlopende zaken.
Met andere woorden: er is geen sprake van dat bijvoorbeeld de speelzaal gedurende twee ochtenden
niet in gebruik is. Het geringe aantal peuters doet er
dan niet toe. In het laatste kwartaal van het afgelopen
jaar is er succesvol overleg gevoerd met de gemente Wûnseradiel, de inspectie van het basisonderwijs en de betrokkenen ter plaatse. Het idee om de
helpende hand te bieden voor de huisvesting van de
peuteropvang in Wons en Ferwoude kan CBO
Wûnseradiel goed verbinden met een versterking
van de basisschool ter plaatse. De Wonsers zijn

vanaf links Tom [op de rug gezien] Juf Femmy,Else, vrijwilligers. De schoolleiding en de leerFenna, Thirza, Juf Renske en Lize. krachten ervaren de nieuwe opzet als een kans
en uitdaging. Ze hebben er zelfs alle belang bij
om de peuters opvang te bieden. Cbs De Finne
heeft al een bibliotheekvoorziening in school.
Nu komt daar nog de peuteropvang bij. Voor
de basisschool-leerlingen is er de mogelijkheid om tussen de middag op school te blijven.
Leefbaarheid in de dorpen staat of valt met
gezinnen met kinderen. Aan de zuidgrens van
het dorp ligt het nieuwe uitbreidingsplan klaar
voor bebouwing. Samen met de brede basisschool is het aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich in Ferwoude te vestigen. In
Ferwoude beginnen de peuters maandag met
een feestje. In Lollum krijgen de peuters dit
jaar een nieuw onderkomen in de basisschool
cbs De Gielguorde. De bouwplannen zijn in
een vergevorderd stadium. In de loop van dit
jaar worden in de basisschool onderwijskundige aanpassingen aangebracht en is er sprake
van renovatie. De school wordt uitgebreid met
een directie- en personeelskamer en een ruimte
waar de intern begeleider over de leerlingenzorg
waakt. Enkele jaren geleden startte De Gielguorde te Lollum met de basisschool uit Pingjum
een uniek project: een uitleenpunt van de
bibliotheek in de school. Het werd een groot
succes en vervolgens kregen alle basischolen
binnen de gemeente Wûnseradiel een uitleenpunt in de school daar waar geen plaatselijke
bibliotheekvoorziening is. Deze culturele
voorziening stimuleert de taalvorming en
Vanaf links: Thialda, Gosse Pieter, Juf Anja,
taalontwikkeling van jonge kinderen. Als de
Marte, Sikke, Sytske hulp mem en Jildou.
verbouwing in Lollum achter de rug is zijn er
drie basisscholen binnen de vereniging waar sprake
enthousiast over deze ontwikkelingen. Naast de
is van een brede school. Het stimuleert de leefbaarbibliotheekvoorziening is er nu ook peuter-opvang
heid op de dorpen en komt tegemoet aan maatschapen tussenschoolse opvang in deze basisschool. Een
pelijke ontwikkelingen.
unieke situatie: verbreding van de kleine dorpsCBO Wûnseradiel ziet als ideaal dat de scholen
school. Het is een pree voor de Wonser gemeenschap.
ouders met jonge kinderen een samenhangend aanbod
Het is bovendien aantrekkelijk voor toekomstige
doen, met voorzieningen voor opvang en basisonderjonge gezinnen om met al deze voorzieningen
wijs, die stoelen op dezelfde levensbeschouwelijke
Wons als woonplaats te kiezen. Voor de peuters is
grondslag en werken vanuit dezelfde pedagogische
er het voordeel dat ze heel geleidelijk een beetje
uitgangspunten. Onderdelen van dit aanbod zijn:
aan school wennen. De stap van peuter naar groep
- een centrum voor jonge kinderen, waarvan de
1 is dan niet zo groot meer. De Byntpjutten starten
pedagogische aanpak in een doorgaande lijn
dinsdagmorgen in hun nieuwe onderkomen.
staat met de basisschool
- een basisschool, die in pedagogisch en
In Ferwoude gaan “De Pôlepykjes” maandagochtend
programmatisch opzicht aansluit
in eigen dorp naar de peuteropvang in de cbs De
- professionele opvang van basisschoolleerlingen
Finne. De peuteropvang in het dorpshuis is in 2005
tussen de middag
opgeheven wegens te weinig deelname en de
- uitgaan van de samenwerking met ouders als
ontoereikende accommodatie. Ouders in het dorp
partner
misten deze mogelijkheid van peuteropvang.
- verbreding van kwaliteit en toegankelijkheid van
Enthousiaste ouders, de schooldirecteur en het bestuur
peuteropvang
van CBO Wûnseradiel hebben in 2006 gezocht
- zo optimaal mogelijk ontwikkelingskansen creëren
naar mogelijkheden om een nieuwe peuteropvang
voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
op te richten. Het begon met een aanmelding en bij
door het aanbieden van gevarieerde, uitdagende
de opening van de peuteropvang zijn het er
en bij de ontwikkelingsbehoeften aansluitende
inmiddels een handvol. In de basisschool maken de
speelmogelijkheden.
peuters maken ook gebruik van de poppenhoek en
de bouwhoek en op sommige momenten kunnen ze
Daarnaast bevordert CBO Wûnseradiel, door deze
samen buitenspelen. De leiding van de peuters zijn
voorzieningen in de basisschool te treffen, de sociale
samenhang in en leefbaarheid van dorpen. Een
peuteropvang draagt daaraan bij omdat het een
voorziening is die ouders van peuters op structurele
wijze met elkaar in contact brengt. Bovendien is
het een laagdrempelige voorziening. Binnen het
onderwijs is men gebaat bij peuterspeelzalen die
met hun aanbod als “voorportaal” dienen voor het
basisonderwijs. Op deze manier speelt CBO
Wûnseradiel soepel in op de nieuwe landelijke
trend: beleidsmatige verbinding kinderopvang,
peuterspeelzaal en onderwijs.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Burgerlijke stand
december 2006
GEBOREN
- Indie, zv Age J. van IJs
& Jennegje M.C. Bangma te Arum;
- Hessel, zv Leslie R. Keuning
& Martine L. Haan te Witmarsum.
HUWELIJK
- Kornelis Kroondijk & Janneke Hoekstra
te Stiens.
OVERLEDEN
- Titus Klaver te Lollum, 62 jaar,
ev Akke Akkerman;
- Cornelia van der Schaaf te Witmarsum, 70 jaar;
- Ytje Okkinga te Makkum, 96 jaar,
wv Jan Brunia;
- Glenn Kooij te Makkum, 52 jaar;
- Maaike Bijlstra te Witmarsum, 88 jaar,
wv Jan Walsma.

Beheersplan kunstwerken,
oevers en kaden 2006-2010
Witmarsum - In de gemeente moet een beheersplan
komen voor bruggen, kaden en oevers. De gemeente
heeft 109 bruggen en die moeten goed onderhouden
worden, evenals de kaden en oevers. Dit kost heel
veel geld. De commissie Grondgebied heeft het al
behandeld en nu moet het nog naar de raad. ProWun
was van mening dat het onderhouden van bruggen
wel moet, maar kan er niets gedaan worden aan het
zware verkeer dat iedere keer de bruggen weer
beschadigt. Wethouder Boersma kon hem hier geen
pasklaar antwoord op geven. Moeten we vrachtwagens
en zwaar verkeer weigeren, dat is onmogelijk.
Tegenwoordig met de tomtom worden vreemde auto’s
ook over kleine wegen gestuurd en dat is niet altijd
gunstig voor het onderhoud van bruggen etc. De
FNP zag wel iets in bezuinigen. De brug bij de
Krommesloot-Trasmolen zou wel kunnen vervallen.
Deze houten brug vraagt veel onderhoud en wordt
nauwelijks gebruikt. Volgens Luttgendorf geen slechte
zaak, dan kan de Verzetsbrug omlaag blijven en kunnen
schepen die naar de Trasmolen en verder willen rond
varen. Hij had hierbij vergeten dat bij Groothandel
Bergsma ook nog een brug in de weg zit die niet
omhoog kan. De kosten voor het onderhoud van
bruggen, kaden en oevers zal de komende jaren
gemiddeld op € 506.000,- komen.

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

benzine
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm
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 Meriva 1.6-16v,gr.met,cr.contr,r-cd,trekh,53dkm
Citroen Picasso 1.8i-16v'plaisir',a/c-ecc,r-cd,33dkm
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,70 dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm
Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm

2004

€ 15500,-

2002
2003
2002
2002
2002
1998
1997

€
€
€
€
€
€
€

diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
blanke dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
10-2003
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
2004
VW Golf Sdi,3drs,zilver,cr.contr,r-cd,el.rmn,121dkm
2003
Volvo V40 1.9TD,airco,cruisecontr,el.rmn,cpv+afst.bed
2001
Ford Mondeo Wagon 1.8TD,a/c,cruise,lm.velgen171dkm
1998

13750,13800,11900,11900,10400,3900,3500,-

€ 16900,€ 14800,€ 11750,€ 9400,€ 3750,-

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

Uw eigen @makkum.nl
e-mail adres
voor € 1,67 p/mnd.
Vraag het aan bij
mail@makkum.nl

S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Huisartsenpraktijk
“de Tsjasker” Witmarsum

Open Dag
Zaterdag 3 februari 2007 is de nieuwe huisartsenpraktijk te bezichtigen.
Nu eens een keer niet om medicijnen te halen of voor medisch advies.
De verbouwing is klaar en we willen u ook achter de schermen laten
kijken. De koffie en een eventuele borrel staan klaar vanaf 10.00 uur
tot 13.00 uur.

U bent van harte welkom, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur,
op de Tsjasker 9 te Witmarsum.

Sporthal
KNVB-competie
dinsdag 23 januari
20.00 uur H Ny Engwier 1 - Renado 1

NeVoBo-competitie
vrijdag 19 januari
20.15 uur D Makkum 4
21.25 uur D Makkum 3
20.15 uur D Hanzestad 2
21.25 uur D Hanzestad 3
21.25 uur H Makkum

- Heecher Op 2
- SVW 2
- Set Up 3
- Opslach 1
- Set Up 1

D.E.S. weer in de prijzen

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

Menthe Talsma en Marleen Schippers
Lemmer - Zaterdag 13 januari hadden 6 meisjes
van D.E.S. hun tweede gymwedstrijd. Dit was
een zelfde wedstrijd als die van 16 december
jl. De punten van deze wedstrijden worden bij
elkaar opgeteld en daarvan mogen de besten
naar de Friese Kampioenschappen.
16 dec.
13jan.
totaal
Sita de vries
33.30 (11e) 33.85 (14e) 67.15 (11e)
Merein Bijma
35.40 (3e) 32.80 (9e) 68.20 (6e)
Marleen Schippers
32.65 (6e) 34.25 (3e) 66.90 (6e)
Sharona Vrooman
34.30 (3e) 33.40 (4e) 67.70 (3e)
Evelien v.d. Land
34.55 (2e) 33.75 (7e) 68.30 (3e)
Menthe Talsma
33.80 (5e) 34.45 (1e) 68.25 (1e)
Menthe Talsma is zeker van deelname aan de
Friese Kampioenschappen. Evelien en Sharona
hebben ook een grote kans. Dit krijgen ze
over enkele weken te horen. Kortom het was
weer een geslaagde sportdag.

organiseert op

zaterdag 20 januari

Open podium
Bandjes die willen komen spelen
zijn van harte welkom.
Jeugdsoos open vanaf 20.30 uur.
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21e Open Makkumer Wintertrimloop over diverse afstanden
Makkum - De jeugdafdeling van de Voetbalvereniging Makkum organiseert op zaterdag
20 januari 2007 voor de 21e maal de wintertrimloop. De trimloop is voor iedereen toegankelijk en mag zich jaarlijks verheugen in
een grotere deelname. Het gevarieerde parcours
voert ondermeer over de Zuidwaard en het strand.
Start en finish vinden traditioneel plaats bij de
kantine van de Voetbalvereniging Makkum.
Deelname is voor iedereen toegankelijk!
De afstand voor senioren (dames en heren)
vanaf 18 jaar bedraagt 5 of 10 km.
7 t/m 11 jaar - meisjes
1200 meter
6 tot 10 jaar - F + E pupillen
1200 meter
10 tot 14 jaar - D + C junioren 2200 meter
12 tot 16 jaar - meisjes
2200 meter
14 tot 18 jaar - B + A junioren 4500 meter
vanaf 18 jaar - senioren 5000/10000 meter

De Voetbalvereniging Makkum stelt haar
kleed- en doucheaccomodatie beschikbaar.
Inschrijving voor alle categoriën is vanaf half
tien in de kantine van de Voetbalvereniging
Makkum, Zuiderzeeweg 1 (aan de rondweg)
te Makkum. Start wintertrimloop is om 11.00
uur (voor alle deelnemers !!).
Inleg: Senioren 3,00 euro, Junioren 1,50 euro
en Jeugdleden van de VV Makkum kunnen
kosteloos deelnemen. Voor de eerste drie aankomenden in alle categoriën zijn medailles en
leuke prijzen beschikbaar. Bovendien ontvangt
iedere deelnemer na afloop een herinnering
plus een kop warme chocolademerk. Bij de
senioren zijn de rugnummers tevens lotnummer!
De Wintertrimloop wordt ondermeer mogelijk gemaakt door: Feddy & Geertje de Boer
van Mode & Wonen te Makkum en Amstel Bier.

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum’s steeg 4 doet het weer
Makkum - Dinsdag 9 december is het Dart
team van Makkum’s steeg 4 weer kampioen
geworden in de 2de klas. De steeg 4 dat vorig
seizoen onreglementair degradeerde uit de eerste
klas keert nu weer terug in de 1 na hoogste
divisie. Na het vertrek van “Tricky dicky” Nauta
en de terug keer van Hyltje “Ik ben de beste“
Bosma en een nieuwe ploeggenoot Jason
“Tong po” Koornstra en de oude garde Johan
“big John” Kooistra, Walter “Ninedart” Bierstedt,
Wiard “boywonder” Altena en Theo “TP” van
Malsen konden ze dit seizoen weer vol aan de
bak, met maar 1 punt meer als de nummer 2
(weer) SPC wat ook de laatste tegenstander
was van de steeg, mocht de steeg 4 met 5-4
verliezen maar door onderlinge resultaat toch
hoger eindigde en wat toch wel een gerust
gevoel gaf bij sommige. In Heerenveen werd
het alles behalve een makkie, er waren toch wat
zenuwen bij de vooral jonge darters ontstaan.
Hyltje “ik ben de beste“ Bosma won de eerste
singel, Wiard en Jason verloren daarna hun
party, Big John maakte de stand weer gelijk 2-2.
In de dubbels begon Johan en Hyltje, deze
partij werd gewonnen, toen mochten Wiard en
Jason en Johan en Hyltje, deze 2 partijen werden
verloren en kwam de stand op 4-3 voor SPC,
daarna werd een wissel gedaan en mocht
Walter en Wiard die belangrijke laatste punt
proberen binnen te halen, helaas lukte dit niet
ondanks het zeer hoge niveau van Walter die

zeer sterk stond te gooien maar Wiard die wat
teveel last had van zenuwen liet afweten 5-3.
De steeg kon niet meer winnen maar kon nog
steeds kampioen worden door de biergame te
winnen en toch nog 5-4 maken wat voldoende
was. In de biergame was de spanning te snijden,
de steeg 4 kwam op een achterstand maar
door een paar goede beuren kwamen ze eerder
op een uitgooi dan SPC, Walter had 3 pijlen
op dubbel 16 terwijl SPC al op 70 stond, de
eerste 2 kwamen tegen het ijzerdraad en de
laatste in de 8, SPC kon ook geen 70 uitgooien
maar liet wel dubbel 20 staan, toen kwam
Hyltje aan de okkie om dubbel 12 uit de gooien
maar de spanningen werden ook hem teveel
en gooide de laatste pijl in de 12 en bleef er
dubbel 6 staan, SPC mocht toen voor het
kampioenschap gooien en hadden ook 3 pijlen
maar hier werden de zenuwen ook teveel en
konden het ook niet uitgooien. De hoop was
gevestigd op Wiard, met knikkende knieën
kon hij het doen. De eerste pijl kwam niet
eens in het bord, de tweede kwam er heel
dicht in de buurt en de derde pijl ging er dan
toch in, dus was De Steeg 4 met 5-4 kampioen
en mag het volgende seizoen weer in de eerste
klas proberen. Makkum’s steeg 1 is kampioen
geworden in de 4de klas en gooien volgend
jaar in de 3de klas. Makkum’s steeg 2 kon het
niveau in de eerste klas niet aan en degradeert
na 1 seizoen terug naar de 2de klas.

Slank worden! Slank blijven!
Met het BodyMed voedingsconcept kunt u
verantwoord afvallen zonder JOJO-effect.
Diëtisten en voedingsconsulent begeleiden u
intensief en persoonlijk. Of u nu 5 of 50 kilo wilt
afvallen met BodyMed is dit geen probleem.

Body contouring
figuurcorrectie zonder operatie
centimeters kwijt raken
introductiebehandeling

€ 15,--

0515-232300

www.bodymed.nl

Allround band No Rules in Ferwoude
Ferwoude - Zaterdag 20 januari as. speelt de
band No Rules in De Djippert in Ferwoude.
No Rules bestaat inmiddels 6 jaar en is uitgegroeid
tot een van de allround bands van het Noorden.
Met hun veelzijdige repertoire en spetterende
acts, weten ze van ieder feest een onvergetelijke
avond te maken. Bekende hits en meezingers
komen in rap tempo voorbij. Wereldberoemde

gasten, zoals Cher, Lee Towers, André Hazes,
het beroemde duo uit de Grease musical en
nog vele anderen, staan met No Rules op het
podium. Met een mooie licht- en geluidshow
die is afgestemd op hun repertoire, stelen zij
de show. No Rules staat garant voor een
geweldige feestavond. Het begint om 21.30
uur en de entree bedraagt € 8,—.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312
Meisjesfiets 9/10 jaar € 20.-, tel. 0517-532298
Dru gevelkachel 3.5 kw met gevel doorvoer
z.g.a.n. € 225.-, tel. 0517-579613
Lipherr koelkast met vriesvak z.g.a.n. € 70.(vaste prijs), tel. 0515-577365
Wegens overcompleet, professioneel stalen
buro met veel laden, zeer geschikt voor de
computer en of student € 50.-; Witte wastafel
met 2 kranen € 10.-, tel. 0515-232433

TE KOOP

GEVRAAGD

Cabaret gezelschap “Krekt wat oars”, zoekt
instrumentale begeleiding. Bent u hier in
geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Cees Kooistra 06-51015760
Meisje met ervaring voor opfok geitlammeren
periode ± 1 maart t/m ± 30 maart 2 uur
‘s morgens en 2 uur eind van de middag,
tel. 0515-230641 of 06-55597051

De Kamp 2
MAKKUM

AANGEBODEN

Royale vrijstaande
woning met garage

Voor al uw Amway producten van schoonmaak
tot huidverzorging, info tel. 06-51266936

Vraagprijs:
€ 339.000,00 k.k.

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298
± 500 ton Geitenmest, tel. 0515-230641 of
06-55597051

www
.
makkumerbelboei
.
nl
De nieuwe zomergidsen voor 2007 zijn binnen!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

* Fryslân * Team Iselmarkust

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

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

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

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
GRATIS AF TE HALEN
Wie kunnen wij blij maken met een 15 inch monitor?
Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169
Keramische kookplaat van Philips (4-pits);
Elektrische close-in-boiler; Mengkraan met flexibele slang; Radiator dubbelplaats (100 cm br. en 90
cm h.); Raam voor een muuropening van 1.37 x
1.00 m., kozijn is van vuren, onderdorpel en raam
van meranti, dubbel glas, prima in orde;
Helly Hansen zeilpak (kleur paars met wit),
tel. 0515-542617 na 18.00 uur
Monitor + toetsenbord + Dockng station voor een
compaq laptop; Zware salontafel rechthoekig, uitschuifbaar 60 x 120 , tel. 0517-532446
GEZOCHT
2 jonge, enthousiaste meiden die ons leidingteam
van de welpen en kabouters van de scoutinggroep
Burdine willen versterken. Kom eens kijken op
iedere donderdag middag tussen 16.00 en 17.30 uur
in het scoutinggebouw of bel voor info: 0515-233432
Jongeman met baan zoekt met spoed een tijdelijke
woonruimte, tel. 06-14451362 na 16.00 uur
VERMIST
Jongensfiets rood/grijs aluminium 10/12 jaar, verloren
ergens in Makkum, tel. 0515-231544

www.focussys.nl

