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* De Sociëteitshouders Koert Oostenveld en Sietse Bouma (rechts)
Makkum - De op één na oudste vereniging van
Makkum, Heerensociëteit “Eendragt” van 1820,
vierde vorige week woensdag de terugkeer van
een verloren gewaand attribuut. In 1870, bij het
vijftig jarig bestaan schonken een vijftal leden
de jubilerende sociëteit een kaarttafeltje. Om
misverstanden te voorkomen lieten de heren,
behalve de sociëteitsnaam en het schenkingsjaar
ook hun namen op de tafel schilderen. Pieter
Jelmerszn. Tichelaar, Lucas Britzel, Jan Kingma,
Johannes Lamminga en Wiebe Overmeer.
Lamminga was kandidaat notaris, de overigen
kooplieden en industriëlen.
De laatste 117 jaar komt men onafgebroken
wekelijks in de Prins bijeen. In tegenstelling
tot de eerste jaren die zich kenmerkten door
talloze wisselingen van localiteit. De oprichting
vond plaats in “De Zwaan”, na een aantal
jaren verhuisde men naar “De Prins”. Naar
verluidt omdat kastelein De Wilde dusdanig
veel oude klare tot zich nam dat de sociëteitsleden te kort kwamen. Daarna weer naar “De
Zwaan” en vervolgens weer naar “De Prins”.
Ten tijde van het 50-jarig jubileum was het

sociëteitslocaal gevestigd op de bovenzaal
van Logement “Het Hert” (huidige pizzaria
Milano) aan de Markt. Als in 1891 eigenaar
Pieter Etienne Babois van “De Prins” besluit
een nieuwe bovenzaal te bouwen, gaat men
defintief naar dit etablissement. De Prins
bestaat eigenlijk uit twee gebouwen die ieder
een eigen kap hadden. Bij de verbouwing,
waarvoor de Sociëteit garant stond, werd over
beide panden een nieuw dak geplaatst.
Het bewuste tafeltje is ongetwijfeld meeverhuisd,
tezamen met de andere eigendommen, waaronder
een biljart, piano e.d. Omstreeks 1946 verliet
men de bovenzaal en koos voortaan domicilie
in de gemoedelijke gelagkamer. Vermoedelijk
is toen het tafeltje uit het zicht verdwenen.
Naar nu blijkt, was het al die tijd liefdevol
opgeslagen op de ruime zolder van Hotel Café
De Prins en nu dus weer in gebruik genomen.
Om al te zeer vergrijzing te voorkomen is de
Sociëteit op zoek naar nieuwe leden.
Geïntresseerden zijn iedere woensdagavond
vanaf 21.00 uur welkom!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Sinds jaar en dag
een begrip

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 31 januari 2007

Info
Kerkdiensten
zondag 4 februari
Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen en Jeugdkerk
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
9.30 uur zr. C.J.M. Borgers 2-gem.dienst grote kerk

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
R. Meijering, De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30
uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Familieberichten
Vol liefde, zorgzaam en altijd optimistisch.
Zo was ze en zo blijft ze in gedachten bij ons.
Van ons is heengegaan, onze lieve moeder en bijzondere grootmoeder

Klaaske Graeler -Walsma
* 3 maart 1922
Nes

28 januari 2007
Makkum

Sinds 15 november 2005 weduwe van Willem Graeler.
Burum: W. Graeler
H. Graeler-Soeting
Arendonk: Hester Cathleen Graeler
(België) Geoffrey Kloppenburg
Delft: Willem Aylmer Graeler
Lutske Bouma

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

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 2 februari om 13.30 uur in de
’Van Doniakerk’ aan de Kerkeburen te Makkum, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden.

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

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.

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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum.
Afspraak voor thuisbezoek is ook mogelijk
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Correspondentieadres: De Wendel 15, 9851 TH Burum
Nei in koart siikbed is rêstich ferstoarn,
ús meibewenner fan Avondrust, frou

Toch nog vrij onverwacht is overleden onze
buurvrouw en lid van ‘Us Leane’, mevr.

K. Graeler-Walsma

K. Graeler-Walsma

Wy winskje bern en bernsbern in protte
sterkte ta.

We wensen de familie veel sterkte.
‘Us leane’

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust
Makkum, 28 jannewaris 2007

Makkum, 28 januari 2007
Nei in koart siikbed is ferstoarn,
ús meibewenner fan Avondrust, frou

Op 28 januari moesten we afscheid
nemen van ons altijd vrolijke buurvrouw

T. Dijkstra-Okkinga

Klaske Graeler-Walsma

Wy winskje de bern en bernsbern in protte
sterkte ta.

We wensen Wiebe, Hiske en kinderen veel
sterkte.

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust

Cor en Geertje Bruinsma
en kinderen

Makkum, 29 jannewaris 2007
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Familieberichten
Nog maar zo kort in Avondrust is overleden
onze medebewoner mevr.

H. Attema-v.d. Lei

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 1 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 3 FEBRUARI

VLUG KLAAR

Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Bewoners en medewerkers van
Zorggroep Tellens
Locatie Zorgcentrum Avondrust
Makkum, 28 januari 2007

5 HALEN / 4 BETALEN

GEKRUIDE SPEKLAP
DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS

300 gram NASI
100 gram GEKRUIDE KIPFILET
100 gram RUNDERREEPJES

500 gram

We gaan nu met goede moed verder.

€ 2.50

RUNDER
500 gram

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor
de kaarten, bloemen en telefoontjes.
Die ik tijdens mijn verblijf in Sneek en
Beetsterzwaag heb ontvangen. Het heeft
mij, Sybren en de kinderen ontzettend
goed gedaan.

CHEESEBURGER

4 HALEN / 3 BETALEN

als maaltijd

€ 2.75

€ 4.75

DONDERDAG 1 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 7 FEBRUARI
WOENSDAG GEHAKT DAG
ACHTERHAM
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

100 gram

€ 1.60

GEBRADEN GEHAKT
RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 0.90

KIPSATÉ
voor op toast

Hilly van der Meer

100 gram

€ 1.30

Pingjum, januari 2007

Agenda
vrijdag 2 februari
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen.

zaterdag 3 februari

telefoon 0515-231488 of 232547

Witmarsum - Huisartsenpraktijk “de Tsjasker”
houd Open Dag en van 10.00 tot 13.00 uur
staat de koffie en eventuele borrel klaar.

Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.29

maandag 5 februari

Boterhamworst, pakje.................................5

Makkum - Hotel De Prins 19.15 uur
Primeur van de nieuwste film van natuurfilmer/
fotograaf Henry Spruyt over de bijzondere
flora en fauna van de IJsselmeerwaarden.

dinsdag 6 februari
Makkum - Piramide op De Holle Poarte
20.00 uur, Stichting i.o. P.R. Wûnseradiel presenteert Nieuwe kansen ...... de manier om
toeristen en bezoekers naar de gemeente
Wûnseradiel te trekken.

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515 - 23 35 45
of e-mail: rienstra@makkum.nl

zegels extra
pak Vanille Vla, 1 liter...........................................nu 99 cent
Top Q Afwas, 500 ml.................................................69 cent
Unox Erwtensoep, blik 0.8 liter.................................2.15 1.59
Unox Bruine Bonensoep, blik 0.8 liter..............................1.59
Bitterkoekjes, pak à 180 gram...................................0.99 0.79
Klene Drop, 210 gram, diverse soorten.........van 1.49 nu 0.99
van de Warme Bakker
Heale Wise Bôlle (krente- suikerbrood)
nu met 125 gram Roomboter GRATIS
Aanbiedingen geldig van do. 1/2 t.e.m. wo. 7/2
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Inwoner van Pingjum vindt oude kaart

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
Makkum - Na de hevige storm ging Bert v.d.Burg
uit Pingjum met een vriend naar het Makkumer
strand. Zijn vriend had een nieuwe detector en
wilde wel eens kijken wat voor schatten er onder
het zand in Makkum lagen. Al snel gaf het apparaat
aan dat er iets lag en de mannen vonden een huls.
Toen deze beter bekeken werd en het zand eruit
gehaald was, bleek in de huls een stukje van een
oude kaart uit de Tweede Wereldoorlog te zitten.
Zou dit echt een stukje kaart zijn, waarop aangegeven
was hoe de Afsluitdijk nabij Kornwerderzand er
toen uit zag. Hij kwam ermee naar de Makkumer
Belboei en wij besloten het geheel maar eens aan
Jentje Hoeksema te laten zien. Uiteindelijk is bekend
dat deze man veel van het oorlogsverleden af weet.
Jentje begon meteen al te twijfelen. Het stukje kaart
zag er eigenlijk veel te goed uit. Wel wist hij te vertellen

dat het een stukje van een kaart was, die gemaakt
is door de ondergrondse om de Canadezen een goed
zicht te geven hoe de situatie erbij lag. Gelijk zei Jentje
al, scouting heeft regelmatig speurtochten in en nabij
Makkum en daar zou dit wel eens een overblijfsel van
kunnen zijn. Na enig onderzoek bleek dit inderdaad
zo te zijn. De scouting had een gekopieerde kaart
in stukjes in hulzen verstopt en deze begraven. Niet
alle hulzen waren gevonden en de huls die de heer
van der Burg en zijn vriend gevonden hadden, was
één van de niet ontdekte geheimen van het strand.
Waarschijnlijk zullen er nog wel meer scouting
schatten in en rondom Makkum te vinden zijn.
Jentje Hoeksema heeft ooit een Duitse zaklantaarn
voor dit doel uitgeleend en heeft deze nooit terug
ontvangen, dus wie weet ligt deze ergens in het
zand verstopt.

Chapeau voor Keidel en Van Nuyen uit Makkum

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

* De foto is gemaakt door de manager van Marijke Helwegen, v.l.n.r. Sandra Visser, Marijke
Helwegen en Durkje van der Gaast.
Utrecht - De dames Keidel en Van Nuyen,
hoedenmaaksters in opleiding, waren succesvol
op de Landelijke Hoedendag in Utrecht. Deze
dag was georganiseerd door de Nederlandse
Hoeden Vereniging. De hoedenmaaksters zijn
door Marijke Helwegen, bekend van televisie,
persoonlijk gevraagd een hoed voor haar te
maken. Zij was onder de indruk van de creaties
die de dames op en aan hadden. Keidel en Van
Nuyen zijn eveneens door Marijke geïnterviewd

voor een t.v. programma, dat de beroemde
diva voor RTV Utrecht presenteert.
Op de landelijke hoedendag komen alle hoedenmaaksters van België en Nederland samen om
workshops en presentaties te volgen. Eveneens
was er de mogelijkheid om bij de diverse
groothandels materialen in te slaan. Het was
een geslaagde dag, voor alle hoedenmaaksters
en voor Keidel en van Nuyen in het bijzonder.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Chinese Gehaktbal
met Ketjapsaus
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

Jubileum familie volleybal toernooi (10e keer) in
jubileumjaar Volleybalvereniging Makkum (50 jaar)

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Vers gesneden boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
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
Sappige perssinaasappelen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Heerlijke mandarijnen
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
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

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

Makkum - Zondag 21 januari werd voor de
tiende keer het familie volleybaltoernooi
gehouden. Een jubileum dus. Toevallig valt
dit jubileum in het jubileumjaar van de
Volleybalvereniging Makkum, deze bestaat
dit jaar 50 jaar en dat zal volop gevierd worden,
maar hierover later meer! Het familie volleybal
toernooi wordt georganiseerd door volleybalvereniging Makkum en gesponsord door HBR
“De Waag”. Er hadden zich voor dit gezellige
familietoernooi vijftien teams opgegeven. Er
kon nu mooi gespeeld worden in drie poules
van vijf teams. Met in poule A, de volgende
teams: Pel, Wâldpiken (fam. Van der Veen),
Sportlife (fam. Van der Velde), Van der Werf
1 en Van der Werf 2. In poule B kwamen uit:
De Jong, Bijlsma, De Friezen (fam. B. de
Vries), Boerties (fam. De Boer) en Bergsma.
In poule C streden de volgende teams om de
prijzen: Miedema 1 en 2, Fam. S. de Vries,
Brandsma en Altena.
In poule A werd er een zeer spannende wedstrijd gespeeld tussen het team Van der Werf 1
en het team Van der Werf 2. Deze eindigde
uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel (beide een
gewonnen set). Ook de wedstrijden tussen
Van der Werf 1 en Pel eindigde in een 1-1
gelijkstand en Van der Werf 2 deed hetzelfde
tegen Pel. Het gepromoveerde team van De Wâldpiken kon het niet bolwerken in de hoogste
poule en won helaas geen enkele wedstrijd.
Het werd dus het team van De Wâldpiken dat
uiteindelijk als laatste eindigde. Sportlife viel
ook buiten de prijzen. Derde werd Van der
Uitslag poule A
1. Van der Werf 2
2. Pel
3. Van der Werf 1
4. Sportlife (fam. v/d Velde)
5. Wâldpiken (fam. v/d Veen)

Werf 1, de familie Pel moest het doen met
plaats 2 en het team van Van der Werf 2 werd
ongeslagen kampioen van poule A.
In poule B was het al niet minder spannend en
werd er maar liefst 4 keer gelijk gespeeld. Het
team Bergsma en De Friezen hielden elkaar
precies in evenwicht, de Friezen scoorden het
hetzelfde aantal punten als Bergsma. Ook de
wedstrijd tussen Bijlsma en Boerties was
spannend. De familie Bijlsma behaalde net
een puntje meer. Veel strijd dus in deze poule
en dit leverde de familie De Jong de eerste
prijs op, gevolgd door De Friezen.
In poule C was het vaak wat minder spannend.
Een monsterscore werd er behaald in de wedstrijd
Altena tegen de familie Brandsma. De Miedema’s
behaalden maar liefst 58 punten meer dan hun
tegenstander. Ook de familie S. de Vries had
geen genade met de familie Brandsma en ook
zij behaalden maar liefst 43 punten meer. In
totaal werd er maar een keer gelijkgespeeld.
Dat was de wedstrijd Altena tegen S. de Vries.
Deze teams vochten in de eindstand dan ook
om de tweede plek. Uiteindelijk werd dit in
het voordeel van familie De Vries beslist met
een 1/2 puntje verschil. Als laatste in deze
poule eindigde de familie Brandsma. De vierde
plaats was voor Miedema 1, Altena eindigde
als derde. Familie S. de Vries werd tweede op
de ranglijst en winnaar in poule C was
Miedema 2, met maar liefst 75 +punten.
Het familievolleybal toernooi was ook dit jaar
weer een groot succes en bere-gezellig.

Uitslag poule B
1. De Jong
2. De Friezen (fam. B. de Vries)
3. Bergsma
4. Bijlsma
5. Boerties fam. De Boer)

www.makkum.nl

Uitslag Poule C
1. Miedema 2
2. Fam. S. de Vries
3. Altena
4. Miedema 1
5. Brandsma
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Oud papier ophaaldag

‘t Pareltje houdt grote schoonmaak !!

Makkum - Zaterdag 3 februari wordt weer
het oud papier opgehaald door leden van de
muziek-vereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig goed gebundeld of in een doos aan de
weg te zetten. Wilt u alvast zelf het papier
brengen, de ophaalcontainers staan vrijdag al
in de Klipper-straat ter hoogte van het tenniscomplex en kaatsveld.

Hele wintercollectie: 50% korting
Wegveegprijzenprijzen:
* Div. Shirts/Rokken/Broeken enz . . . .vanaf €15,00
* Div. Bijouterieën . . . . . . . . . . . . . . . . .vanaf € 2,00
* Div. Maillots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00
* Div. Glaswerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50% korting
In februari zijn wij op maandag & koopavond gesloten!

Zing mee
Makkum - “Samen in de naam van Jezus”
heffen wij een loflied aan. Samen bekende
geestelijke liederen zingen, op d.v. zondagavond
4 februari in de grote zaal van “Avondrust”,
begeleid op orgel door dhr. A. Couperus. De
toegang is vrij. Aanvang 19.30 uur. Iedereen
is van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618

Koepelconcert

van € 79.50 nu dus

€ 39.75

voor de snelle beslisser
want op=op

d

Witmarsum - Aanstaande zaterdag 3 februari
is de nieuwe huisartsenpraktijk “de Tsjasker”
te bezichtigen tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
De verbouwing is voltooid en de huisartsen
willen u ook achter de schermen laten kijken.
koffie en eventuele borrel staan voor u klaar.
U bent van harte welkom op de Tsjasker 9 te
Witmarsum.

organiseert.
Vrijdag 2 februari vanaf 22.00 uur

“Horrornight”
Zaterdag 3 februari

“De grote karaokeshow”
mmv Oege Pieters
soos open vanaf 20.30 uur.

o
b

Open Dag Huisartsenpraktijk
“de Tsjasker”

‘t Pareltje
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

g
n
Een echte Bob de Bouwer
i
d
e
driewieler
i
voor de halve prijs
nb

b

Witmarsum - Op zondagmiddag 25 februari
heeft de Stichting Koepelconcerten Witmarsum
weer een concert in de Koepelkerk georganiseerd. Het concert begint om 16.00 uur en wordt
verzorgd door de celliste Klaartje Van Camp en
de organist Sebastiaan van Delft. Een bijzonder
aspect van dit concert is dat de combinatie cello
en orgel slechts zelden te horen is en nog nooit
eerder in de Koepelkerk te beluisteren is geweest.
Meer informatie over het programma en de
uitvoerenden kunt u in de week voorafgaand
aan het concert in de regionale kranten lezen.

Snel nu naar...

e

b

w
u
o

er

aa
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Henry Spruyt presenteert nieuwe natuurfilm Jeugdsoos Swinx richt
zich op de toekomst!
Makkum - Vogelwacht Makkum brengt maandag Spruyt werkt vanuit schuilhutten en vanuit het
5 februari de primeur van de nieuwe film van
Henry Spruyt. Deze Makkumer natuurfilmer
en fotograaf heeft ruime ervaring met het filmen
en vastleggen van de bijzondere flora en fauna
van de IJsselmeerwaarden. De waarden, voormalige zandplaten voor de Friese kust bestaan
dit jaar 75 jaar. Na het afsluiten van de Zuiderzee
vielen de getijden weg en vielen de zandplaten
droog. Na de eerste rietgroei in de jaren 30 is er
in de jaren een volgroeid natuurterrein ontstaan
met rietvelden en wilgenbos. De film “het jaar
van de Waard” is een vervolg op de film van
Spruyt uit 1982, het 50-jarige bestaan van de
waarden. Sinds begin jaren’80 is er veel veranderd op en om de waarden. Op deze film
wordt een tijdsbeeld geschetst vanaf het sluiten
van de Afsluitdijk tot aan heden. De invloed van
landbouw, toerisme, natuurbouw, industrie en
vooral de tijd worden duidelijk uitgelegd en voorzien van historische opnames rijk geïllustreerd.
Na deze historische introductie volgt de film
bestaande uit vier seizoenen. De film is een
vlucht door 12 maanden IJsselmeerwaarden.
De film begint in de winter, verloopt in voorjaar,
zomer en sluit af met herfst-winter. Prachtige
opnames van herkenbare waardbewoners als
Roerdomp en het Ree, maar ook zeldzame en
unieke opnames van kwetsbare vogelsoorten als
Porseleinhoen en Krooneend en zelfs een Zeehond
op het hagelwitte strand van de Noordwaard.

vrije veld. Daarnaast zijn er opnames vanaf
het water, de zeedijk, lucht en uit alle andere
invalshoeken samengevoegd tot een rijke en zeer
professionele natuurfilm. De opnames zijn
gemaakt op de Steile Bank, de Workummer
binnen, - en buitenwaard, de Kooiwaard en de
Makkumer Zuid, - Midden, - en Noordwaard.
De meeste van deze terreinen zijn alleen vrij
toegankelijk wanneer u een excursie volgt.
Het is hierdoor een mooie kans om de sieraden
van de natuur van dichtbij te bekijken.
Vogelwacht Makkum is verheugd deze prachtige
film kosteloos aan alle belangstellenden te tonen.
Woont u in Makkum en heeft u oog voor de
natuur rondom het dorp, of geïnteresseerd in
historie van de waarden, kom dan langs op 5
februari 19.15 uur in Hotel de Prins aan de
Sluis te Makkum. De film wordt vertoond op
grootscherm en bedraagt in totaal 120 minuten.
Tussen de hoofdstukken winter en voorjaar is
er een pauze met verloting. De entree is gratis.
Kunt u niet wachten op 5 februari dan is er de
mogelijkheid om vanuit de vogel kijkhutten bij
de Steile Bank en Kooiwaard en te voet in de
Middenwaard de natuur te proeven. Voor al die
vogels en planten die nu niet aanwezig zijn in
het veld maar wel op de film “het jaar van de
Waard” is het aan te raden 5 februari een stoel te
bemachtigen in de bovenzaal van Hotel de Prins.

Keramiek cursus en expositie in Makkum
Makkum - Eerder heeft u in deze krant kunnen
lezen over een keramiek cursus die werd gegeven
door de Makkumse kunstenares Jack Breed,
vanaf heden tot half februari kunt u in de
bibliotheek van Makkum de werkstukken
komen bekijken die de cursisten gemaakt
hebben. Uit de diversiteit aan werkstukken
komt duidelijk naar voren dat de inspirerende
Jack haar cursisten op een doeltreffende wijze
de verschillende technieken om in klei te werken
aan kan leren en zij hun helpt op een creatieve
manier hun barrières te doorbreken.
Mocht u ook zin hebben om eens lekker met
klei te werken dan kan dat want 21 februari
start er een nieuwe cursus! Tijdens de cursus
worden de verschillende boetseer technieken
beoefend; het opbouwen uit ringen, het werken

met klei-plakken, het van massief naar hol
werken en het decoreren van het werkstuk.
Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het
vinden van uw persoonlijke werkwijze en
beeldtaal. Na het drogen worden de werkstukken
gebakken en geglazuurd.
De cursus van 6 weken start op woensdag avond
21 februari van 19.30 tot 22.00 uur en wordt
gegeven in het goed geoutilleerde keramiekatelier
van HKZ op het plein 5 te Makkum. Het lesgeld
bedraagt € 90 en is inclusief al het materiaal,
de stookkosten, het glazuur, koffie/thee met
koekje en de vriendelijke professionele begeleiding van Jack Breed, ondersteund door de
27 jaar technische ervaring van Ben Huisken,
eigenaar van HKZ. Voor vragen en opgave
graag bellen naar 0515-233780.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Afgelopen zondag 21 januari j.l.
kwamen in de jeugdsoos diverse partijen bijeen
om te praten over de toekomst van de jeugdsoos
en de samenwerking tussen de buurt, jongeren,
commissies en het nieuwe bestuur.
In het verleden zijn er verschillende problemen
geweest op het gebied van overlast. De buurt
kijkt daarom niet graag terug naar het verleden
en hoopt op een betere toekomst. Aangezien
de meeste buurtbewoners tot dusver nooit in
de soos zijn geweest, en de gezichten achter
de jeugdsoos niet kennen, stond kennismaking
hoog in het vaandel. Leerlingen van het Marne
College in Bolsward hebben over deze vroegere
overlastsituatie een film gemaakt. Deze film
was een mooie aanleiding om gezamenlijk in
gesprek te gaan.
Burgemeester Piersma, Wethouder Sinnema,
de Wijkagent, Plaatselijk Belang, Woningstichting Welkom, Scouting en het jongerenwerk
waren belangrijke gesprekpartners tijdens de
bijeenkomst. Gezamenlijk is er stilgestaan bij
de situatie in het verleden en is er besproken
wat nu nog beter of anders zou kunnen. De
buurt gaf heel duidelijk aan dat ze graag een
aanspreekpunt hebben, als er problemen ervaren
worden. De soos zal contactinformatie verspreiden, dus voortaan weten omwonenden
wie ze kunnen benaderen voor vragen,
opmerkingen of wensen.
Ook zal in de toekomst, als de jeugdsoos
mogelijk gaat verhuizen naar het MFC, de
buurt wederom betrokken worden bij de soos.
De ligging is dan wel gunstiger omdat er minder
direct omwonenden zijn. Daarnaast was er
gedurende de zomer een groep die zoekende
was naar een plek. Deze groep is inmiddels
opgenomen in de jeugdsoos. Ze zijn actief
geworden als barvrijwilligers en maken deel
uit van de evenementencommissie. Kortom,
de contacten zijn gelegd en samen wordt er
gestreefd naar een betere samenwerking.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Restauratie
van Doniakerk

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Het restauratiefonds van de Van
Doniakerk heeft de afgelopen tijd verscheidene
toezeggingen gekregen van bijdragen voor de
restauratie van de Van Doniakerk. Een van de
fondsen die een bijdrage toezegde is het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Uit dit fonds wordt een
bijdrage van € 11.000 toegekend.

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

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt
projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële
bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
De restauratiecommissie is uiteraard zeer ingenomen met deze bijdragen. Samen met de giften
van de Makkumer bevolking, de opbrengsten van
de kaarsenverkoop en de statiegeldacties maken
ze het tekort op de begroting al flink kleiner.

VW Passat Var.Tdi
Sportline,airco-ecc
Lm.velgen,navigatie
Cruisecontr,alarm
Mistl,el.rmn,r-cd
125 dkm bj10-2003

Opel Astra CDTi
'Énjoy',5drs,grijs
airco,cruisecontr
radio-cd,el.rmn
cpv.afst.bed,nw.st
84 dkm bj 2004

€ 16.900,-

€ 14.800,-

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
0-2003

€ 16.900,-

2004

€ 14.800,-

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

2002

€ 13.750,-

Opel Zafira 2.0 Dti,zwartmet,a/c,cr.contr,r-cd,7 pers

2002

€ 11.900,-

Kingma & Walinga

Peugeot 307 XT 1.6i,5drs,grijsmet,a/c,el.rmn,70 dkm

2002

€ 11.900,-

Dameszaalvoetbaltoernooi

Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail

2002

€ 10.400,-

Peugeot 306 Break 1.6i,airco,r-cd,trekh,mistl,78dkm

2001

€ 7.250,-

Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm

1998

€ 3.900,-

ZVV Nij Engwier
organiseert

Zondag 4 februari
Sporthal "Maggenheim"
Aanvang: 13:30 uur

Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's,
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318
Initial zoekt voor een object in Makkum
interieurverzorg(st)er(s), maandag t/m vrijdag
voor 1. uur per dag. Ervaring in de schoonmaak
en uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift is vereist. Reacties
kunt u aan ons doorbellen op telefoonnummer
010-2061717 tussen 10.00-15.00 uur

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Voetbalprogramma

In verband met de groei van onze organisatie zoekt

CCCatering voor het seizoen 2007

VV Makkum
zaterdag 3 februari

* Enthousiaste representatieve
Cateringmedewerkers met zee- en/of landbenen
Cateringactiviteiten aan boord van deze partyschepen houden o.a.
in bevoorraden van de schepen, de catering verzorgen voor de
gasten tijdens dagtocht/zeilweekend, en zorgdragen voor een goed
verzorgde(catering) presentatie.
Ben je representatief, flexibel, zelfstandig, verzorgend, hygiënisch,
efficiënt een aanpakker, kan je koken en vind je het ook leuk om
evt. te zeilen? Denk je ons team te kunnen versterken, mail, bel of
schrijf ons!

junioren
Makkum A1
Balk B1

- Nijland A1
- Makkum B1

14.30 uur
10.30 uur

20.00 uur D Ny Engwier 1 - Workum 1

NeVoBo-competitie
vrijdag 2 februari
20.15 uur D Makkum 3
21.25 uur D Opslach 1
20.15 uur D Hanzestad 2
21.25 uur D Set Up 4
20.15 uur D Makkum 4
21.25 uur H Makkum 1

Ons bedrijf verzorgt de catering voor bedrijven en particulieren
op de Friese vaste wal en aan boord van diverse Partyzeilschepen.
Als jouw C.V het juiste recept bevat voor deze vacature kunt je
reageren door een (motivatie) brief en CV met foto te sturen of
te mailen naar, Info@uwsmaak.nl

- Stànfries 2
- Set Up 2
- NOK 2
- Hanzestad 4
- Hanzestad 3
- de Wâlde 1

Cursus “Zorgen voor de
ander met zorg voor jezelf”

.

Kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend, dat zij voornemens zijn vrijstelling te verlenen
overeenkomstig artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan Stichting MFC Nieuw
Maggenheim te Makkum voor het oprichten van een Multifunctioneel Centrum langs de Klipperstraat en de
Lieuwkemastraat te Makkum. Met het bouwplan wordt beoogd: het behouden en revitaliseren van de bestaande
sporthal met de bijbehorende kleedruimtes, het realiseren van een foyer met een bar en 3 vergaderruimtes
op de eerste verdieping van de sporthal, het realiseren van een peuterspeelzaal aan de zuidzijde van de
sporthal (begane grond), het realiseren van een zaal met een beweegbaar podium, het realiseren van enkele
behandelkamers ten behoeve van een uitvaartcentrum en eventuele andere zorgfuncties en de aanleg van
totaal 80 parkeerplaatsen.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2007 gedurende 6 weken tijdens
openingstijden op het gemeentehuis, afdeling VROM voor een ieder ter inzage.
Tijdens bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum. Mondelinge zienswijzen kunnen
gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend na telefonische afspraak met mevrouw S. Eringa.

.Witmarsum, 31 januari 2007.

12.30 uur
14.30 uur

KNVB-competitie
dinsdag 6 februari

* Jonge sterke aanpakkers die kunnen helpen met
de bevoorrading van de schepen op vrijdag(na)middag
of andere tijden i.o.

.

- AVC 2
- Oudega 2

Sporthal

* Chauffeurs/sterke aanpakkers
inzetbaar voor de bevoorrading van onze partyzeilschepen.
Als oproepkracht zul je werkzaam zijn in Friesland en andere
kustplaatsen rondom de Waddenzee en het IJsselmeer.
Wij zoeken een chauffeur met een representatieve uitstraling,
sterk en sportief en inzetbaar op variabele werkdagen/tijd.

www.uwsmaak.nl
Of bel naar tel: 0515-233370/ 0653665564
CCcatering dorpsweg 4, 8755 JH Idsegahuizum

senioren
Makkum 2
Makkum 3

.

Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert in samenwerking met Cozorg een nieuwe
cursus “Zorgen voor de ander met zorg voor
jezelf”. Deze cursus vindt plaats in Sneek en
bestaat uit een informatiebijeenkomst en vijf
cursusbijeenkomsten van elk 2 uur. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdagmiddag 22 februari a.s. van 13.30- 15.30 uur.
Bij voldoende deelname start de cursus op 8
maart a.s. Tijdens de informatiebijeenkomst
maakt u kennis met de docent en krijgt u
informatie over wat u tijdens de cursus kunt
verwachten. U kunt zich voor deze cursus
opgeven t/m 9 februari a.s. Voor informatie en/
of opgave kunt u bellen met het cursusbureau
van 8.30 - 17.00 uur, (0515) 461 298.
Zorgt u voor iemand in uw omgeving die ziek
is of een handicap heeft? Hebt u soms het gevoel
dat deze zorg u boven het hoofd groeit?
Dan is deze cursus iets voor u. U ontdekt
samen met medecursisten en de cursusleiding
welke mogelijkheden er zijn om de zorgfunctie
minder belastend voor uzelf te maken. De cursus
helpt bij de invulling van het behouden van een
eigen leven naast de zorg die u een ander biedt.

www.makkumerbelboei.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Makkumer sleper gaat naar Jordanië

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Binnen enkele weken vertrekt de sleper
Junior van Sleepbedrijf P. Bootsma naar Jordanië.
Pieter Bootsma is in 1991 begonnen met zijn sleepbedrijf. Hij had toen één sleepboot, maar bezit sinds
enkele jaren en tweede daarbij. Hij vaart nu met de
Aegir of de Junior. De junior gaat per schip vervoert
worden van Rotterdam naar Aqaba. Pieter en zijn
maat Henk Jans gaan niet mee. De boot is verhuurd
aan van Oord, die in Jordanië al sinds 1997 baggerwerk uitvoert. Deze firma zorgt ervoor dat er een
goede bemanning op het schip komt. Zij werken
voor een fabriek die potash produceert. Dit product
wordt gebruikt voor de fabricage van kunstmest.
Jordanië heeft zelf niet veel natuurlijke grondstoffen
en deze fabriek is heel belangrijk. De junior zal
gebruikt worden om zoutpaddestoelen uit de enorme
bassins te halen. Deze paddestoelen groeien door

de extreme hitte en verdamping zeer snel. Als er
niets tegen gedaan zou worden zouden deze bassins
volledig dicht groeien. Het project wordt uitgevoerd
in een gebied van 6 km2. Het opgeslagen zout vormt
een futuristisch landschap. De uitstraling is zo fel aan
de ogen dat het niet mogelijk is hier zonder zonnebril
te lopen of rijden. Het is helwit en kilometers lang.
De junior zal voorlopig bijna tot het eind van het jaar
ver van huis zijn en Pieter hoopt dat zijn schip dan nog
een klus krijgt, of weer in goede staat terug in Makkum
komt. Pieter en Henk zijn voorlopig nog druk met
een klus in Delft en dat is voor de walkapitein vader
Willem Bootsma heel wat gemakkelijker werken
dan wanner de mannen naar Jordanië zouden gaan.
Informatie over het sleepbedrijf van Pieter Bootsma
is te vinden op www.bootsma-sleepbedrijf.nl

Zing mee...
“Samen in de naam van Jezus”
Samen zingen in de grote zaal
van “Avondrust” in Makkum op
D.V. zondagavond 4 februari.
Toegang vrij, aanvang 19.30 uur

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”

Info: tel. 542126 of 231618

Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand februari
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Gefrituurde champignons
met ravigottesaus

Kalkoenschnitsel
met dragon en mosterd

IJscoupe Onomatopoeia

of

of

Soep van de dag

Gebakken tongschar

Warm appelgebakje
met kaneelijs

of

of

of

Meloen met rauwe ham

Varkenshaas met salie
en rauwe ham

Coupe Mexico-City

of

€ 18,50
Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 28 februari 2007

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 31 januari 2007

Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Buggy driewieler Maxi taxi incl. Maxi cosi en
hulpstukken, incl. voetenzak, regenkap etc.
€ 65.- i.g.st.; Campingbadje Hauck i.pr.st. € 15.Splinternieuwe elektrische hulp aangedreven
fiets € 530.-, tel. 0515-231853
Wegens overcompleet Koel/vrieskast 1 jr. oud
€ 75.-; Vriezer met 4 laden, buitenkant is
beschadigd € 25.-, tel. 06-13101060
Nieuw aanrechtblad geschikt voor boot of
caravan 1.75 l. houtkleurig, tel. 0517-531824
Amway producten van schoonmaak artikelen
tot huidverzorgingsproducten, voor meer info
tel. 06-51266936

TE KOOP

Konijnenhok met nachthok 1m x 55 cm. € 15.tel. 0515-232534
Gameboy coller + 2 spellen € 10.-,
tel. 06-36161452
Ruwharige Jack Russel (teefje) vaste prijs
€ 200.-. Bella is 4 maanden jong en is erg lief,
tel. 06-10175681

Klipperstraat 15
MAKKUM

Splinternieuwe lage instapfiets € 230.-;
Splinternieuwe vouwfiets met 6 versn. € 200.PC gamestuur met pedalen € 7.50,
tel. 0515-231853

Tussenwoning met
voor- en achtertuin
Vraagprijs:
€ 147.500,00 k.k.

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

3 deurs hangleg kast h.190 br.145 d.55 cm,
€ 25.-, tel. 0515-232621

www.focussys.nl

Jongensfiets 24 inch. Batavus The Eagle
€ 50.-; Kinderfiets Alpina 18 inch. € 35.-;
Sony CD wisselaar 12V, type CD x 605 € 25.tel. 0515-232173
AANGEBODEN

Man zoekt schilderwerk, tel. 06-46238769
Oppasser voor in het weekend ± 15 jaar
omgeving Wons/Zurich, tel. 06-36014837
Huishoudelijke hulp, tel. 06-45221651
GRATIS AF TE HALEN

Voor de liefhebber: “Oude” tuner/versterker met
bijpassende platenspeler, dubbel cassettedeck
en boxen, merk Philips, tel. 0515-230998
GEVONDEN

Ford Autosleutels met huissleutels, af te halen
Botterstraat 33

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

