Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

www.makkumerbelboei.nl

4

No. 1173 - 14 februari 2007

4

Huur - en
koopwoningen in
uitbreidingsplan
Melkvaart

10

18e Leugenbollepop
gaat weer los!

Bij Koninklijke De Vries Makkum bruist het van de activiteiten

Top prestatie van
D.E.S. Makkum

Colofon
Uitgave:
Makkumer Middenstand Vereniging
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel./fax 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
* Vorige week heeft het jacht Utopia na een refit definitief de werf in Makkum verlaten
Makkum - De komende periode staan er bij
de Koninklijke De Vries Makkum weer heel wat
activiteiten op de agenda. Zaterdag 3 februari jl.
is daar al een begin mee gemaakt met het naar
buiten brengen van de Utopia. De refit van de
Utopia is afgerond en ligt nu voor de Siran
aan de wal. De Utopia zal niet lang voor de
werf blijven liggen. Vorige week donderdag is
het jacht definitief vertrokken uit Makkum.
Nadat de Utopia het dok had verlaten, is meteen
daarna het eerste deel van de aluminium opbouw
van de eerste nieuwbouw, die onder de
Koninklijke De Vries Makkum vlag gebouwd
zal worden, op een ponton de hal in gevaren.
‘s Avonds is dan de Gallant Lady op eigen
kracht het dok ingevaren. De Gallant Lady
(gebouwd in Aalsmeer) is tijdens de zware
storm van 3 weken geleden geraakt door een

losgeraakte dakplaat van de werfhal. Daar er
in Aalsmeer geen plek meer was om de boot
weer binnen te repareren betekende dit dat de
Gallant Lady voor een paar dagen te gast is in
Makkum. De Gallant Lady heeft vorige week
dinsdagmorgen de hal weer verlaten en is tot
zaterdag 10 februari in Makkum blijven liggen
om klaar gemaakt te worden voor vertrek naar
Amerika.
Zaterdag 24 februari a.s. komt dan de Anna
vanuit Aalsmeer naar Makkum. Dit jacht wordt
in Makkum afgebouwd. De Anna is na de
Utopia het grootste jacht dat de Koninklijke
de Vries Aalsmeer ooit heeft gebouwd. De
Anna zal eind maart Makkum weer verlaten.
Het casco voor de eerste nieuwbouw, waarvan
de voorbereidingen dus al druk aan de gang
zijn, komt dan eind juni naar Makkum.

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

Sinds jaar en dag
een begrip

Rectificatie lezing Foppe de Haan
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving
vindt de lezing van Foppe de Haan niet plaats
in de Doopsgezinde kerk, Bleekstraat 17, maar
in de bovenzaal van hotel-restaurant de Prins,

Kerkstraat 1 te Makkum. Aanvangstijd blijft
20.00 uur
Bestuur NUT departement Makkum

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 18 februari

Familieberichten

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
10.00 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede

* 14 december 1931
Middelburg

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11.00
uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
praktijk U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels,
tel. 0515-332418
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
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
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 telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Liefs, Gera

Pieter Cornelis Roose

Weekenddiensten Wûnseradiel

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Ga nu maar rusten lieverd
jij hebt het zeker verdiend

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat mijn lieve
man, onze vader, grootvader en pleegvader

toch nog onverwacht is overleden.

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

Mijn allerliefste maatje...
mijn grote boezemvriend

Huub Oosterhuis

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. Chr. J. Wever, dienst te Bolsward

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

Jan, het is goed zo

En niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.

8 februari 2007
Sneek

Beste Jan
Onze ontmoeting was kort.
Maar ik kende je al jaren.
We kregen snel een goede band.
Die ik in gedachten zal bewaren.
Liefs, Adrie

Zijn heengaan is voor ons een groot gemis.
Makkum: Trudie Roose - van Leunen
Gouda: Pieter en Marjolijn
Leeuwarden: Jaap en Marianne
Nora
Susan
Parijs: Soraya
Elodie
Overeenkomstig de wens van Piet heeft het
afscheid in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: De Gearen 10
8754 KC Makkum
Plotseling moeten wij afscheid nemen van onze
vriend, buurman

Piet
Nooit meer een praatje
Nooit meer een zwaai
Nooit meer een glimlach
Wat blijft zijn mooie herinneringen
Ron Bloemsma
Astrid
Danielle
Jeffrry

Lieve Jan
Het jagen was je lust en je leven
Genietend in de buitenlucht
en wat de natuur je kon geven
Even op het fietske over de haven
En even dat praatje met je maten
Lieve Jan, ieder mens was voor jou gelijk
Een mooie eigenschap als ik het zo eens bekijk
Een buitenmens van top tot teen
Van zo iemand ken ik er maar één, en dat was jij
Het jagen doe je hier niet meer
Maar misschien daarboven lieve Jan,
Daarboven bij de lieve Heer.
Het gemis zal altijd blijven,
we wensen de familie veel sterkte toe.
August, Sietske en kinderen
Na mijn verblijf van ruim 10 weken in het
ziekenhuis wil ik graag ieder bedanken voor
de goede woorden, kaarten, bloemen en
betrokkenheid bij mijn terugkeer op het
Achterdijkje. Voor zowel Joke als mij was jullie
meeleven hartverwarmend. Een apparaatje
houdt mijn eens gestopte hart in de gaten
[een defibillator].
Piet Bosma
Achterdijkje 10
8754 EP Makkum

Verdrietig zijn wij, nu we afscheid hebben moeten
nemen van onze lieve

Buurman Piet
Een buurman om nooit te vergeten. Wij wensen
buurvrouw en familie veel sterkte toe.
Jan, Jolande
Ronald, Peter, Linda
Toch nog onverwacht is overleden onze
overbuurman

Piet Roose
Wij wensen Trudie, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.
Fam. A. Koornstra
Fam. E. Gerritsma
Makkum, februari 2007

Fam. A. Poog

Dit stel is al 42 jaar een paar
en worden beiden 65 jaar
Voor de gom zal dit 16 februari gebeuren
en voor de bruid als nederland oranje zal kleuren
Ze hoeven nog niet achter de garaniums te gaan zitten
want ze kunnen hun tijd wel vullen met babysitten
En als ze moeite hebben hun aow te spenderen
willen wij ze als vrienden nog wel wat leren
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Familieberichten
Lieve Pascale en Cobus
Wat een plaatje daar mogen jullie wel trots
op zijn. Ik zou wel vast een buks gaan kopen,
want die hebben jullie vast wel nodig! Ik kom
snel dit wondertje in het echt bekijken!

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Kus en groetjes: Arna

DONDERDAG 15 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 17 FEBRUARI
VARKENSHAAS MEDALIONS
met GRATIS Bospaddenstoelsaus
100 gram

€ 1.50

DINSDAG VERSE WORST
ROEPIE-ROEPIE
VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

4 HALEN / 3 BETALEN
DONDERDAG 15 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 21 FEBRUARI
SCHOUDERHAM

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

€ 2.25

100 gram

€ 1.15

BOEREN METWORST
100 gram

€ 1.20

RUNDER GEHAKT

toen was het een mooie, jonge faam
maar nu is ze ook niet mis
we verraden niet haar hele naam
want wij weten wel wie het is

500 gram

€ 2.75

EI-BIESLOOKSALADE
100 gram

€ 1.10

18 februari wordt ze zestig plus vijf
en is nog lang geen “antiek”
en ook zeker nog geen “oud wijf”
dus Beppe, vooral geen paniek!
onze Beppe is nog zeer actief hoor
en speelt nog graag op haar klarinet
dus daarom roepen wij allen in koor:
Hiep, Hiep, Hoera voor Beppe J..
Hartelijk gefeliciteerd en liefs van
Silas, Yara, Jorrit, Jelle, Gerlof, Arjette.

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

telefoon 0515-231488 of 232547

Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................2.75
Achterham, per pakje..................................5

zegels extra
Frieslander Aardappels, 3 kilo...........................................1.39
Chocolade Vla, 1 literpak..........................................99 cent
De Ruyter Vlokken, melk of puur.....................................1.29
Dubbelfrisss, 1.5 liter...........................................nu 69 cent
Bakker Boerenzult, bakje 250 gram.........................79 cent
kassakoopje

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

De Heer Chocoladerepen, 70 gram.......................3

voor 1.-

Aanbiedingen geldig van do. 15/2 t.e.m. wo. 21/2
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Huur - en koopwoningen in uitbreidingsplan Melkvaart

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

Makkum - Het is al weer een tijdje geleden
dat de fotograaf zich een plaatsje verkoos om een
foto te maken in het uitbreidingsplan Melkvaart,
dat parallel loopt aan de Haitsmaleane. Hier
worden een negentig tal woningen gebouwd,
zowel koop - als huurwoningen. Het plan omvat
een aantal vrijstaande percelen, geschakelde
en halfvrijstaande woningen. De straatnamen
in dit nieuw plan zijn Menziessingel, It Ferset

en Wûnsstelling. De eerste bewoners wonen al
in dit nieuwbouwplan. De gemeente Wûnseradiel
heeft samen met Engwierderlaan West BV het
woningbouwplan Melkvaart ontwikkeld om
voor de komende jaren te voorzien in de
woningbehoefte voor met name de huidige
bewoners van Makkum en naaste omgeving
en mensen die economisch gebonden zijn aan
de gemeente Wûnseradiel.

18e Leugenbollepop gaat weer los!
Makkum - De inschrijving van het 18e
Leugenbollepop gaat van start! Je kunt weer
nachtjes wakker liggen om een nummer uit te
zoeken wat staat als een huis! Vanaf de half
februari staat de bus weer op de bekende plek
in Makkum; van der Weerd elektronica Makkum.
Dit jaar maar 1 bus omdat de opgave via de
website www.leugenbollepop.nl ieder jaar
meer opgaven binnenkrijgt. Dit jaar dus opgeven
via de website of via de opgave lijsten die in
de horeca Makkum zijn af te halen. Dit jaar
kan iedere deelnemer een drietal nummers
opgeven in 3 categorieën. Kies een nummer
in de categorie feestmuziek, een nummer in
de categorie klassiekers en een nummer in de
categorie huidige hits. Kies in alle categorieën
je favoriete nummer. Afhankelijk van het aantal
deelnemers mag je dan 1 van de drie nummers
of meer gaan instuderen en uiteindelijk zingen.

Stichting Leugenbollepop Makkum wil op deze
manier een mooi en gevarieerd programma
neerzetten met meest ongetrainde amateur
zangers en zangeressen. Zie het als een dans
met onbekend talent zonder jury en sms stemmen
maar mét 1500 man publiek en een ijzersterke
Superband! Denk alvast na over een mooie meezinger, een kneiter van een hit of een klassieker
en sta dan op 31 augustus 2007 klappertandend
te stralen op het podium. Op de website en op het
opgave formulier meer informatie en tips over de
opgave. Dit jaar weer een professioneel podium
in het centrum van Makkum! Vanaf 19.00 uur
klinken de eerste tonen over het plein. Dit jaar
een voorprogramma van Makkumer bands /
artiesten. Later op de website meer informatie
en houd ook vooral de Makkumer Belboei in de
gaten voor nadere informatie! Einde inschrijfdatum
is dit jaar direct na de kroegentocht op 26 maart!

Zeven Dokterstassen voor Afghanistan!
Witmarsum - Tijdens de open dag van
Huisartsenpraktijk “De Tsjasker” in Witmarsum
is geld verzameld voor de aanschaf van 7 dokterstassen voor Oxfam-Novib. Met het bedrag steunt
Oxfam/Nivib kleinschalige gezondheidsklinieken
in Afghanistan. Er wordt instrumentarium van
gekocht en er wordt geïnvesteerd in opleiding

van medisch personeel. Wij willen iedereen
heel hartelijk danken voor de belangstelling
op de open dag en voor de bijdrage voor de
dokterstassen !
Medewerkers Huisartsenpraktijk
“De Tsjasker”.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
z Babi Pangang
z 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
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie broccoli
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie grote Kiwi’s
10 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Doarpskrite Makkum spilet “Fekke in ‘e Fuke”
Makkum - It sil heve! It hat wat duorre mar
it giet oan! Neen, fansels gjin âlvestêdetocht
mar wol in grutte brulloft. En it hiele doarp is
fan herte wolkom. Frou Battista is bliid dat
har âldste dochter Katarina einliks oan ‘e man
is. Har jongste, Bianca, is memme’s pop. En
dêr binne frijers genôch foar te finen. Dat
duorret net lang of dy trout ek. Mei wa fan har
oanbidders dat witte wy noch net. Mar
Katarina Molina smyt de lapen gear mei
Petruccio Antonio. Har mem kin him mar
kwalik mar it liket har wol goed ta. Hy is ryk,

hy hat personiel, dat hy kin Katarina fêst wol
goed ûnderhâlde. Se sille trouwe op freed 3
maart en nochris op sneon 4 maart. En omt net
elkenien yn ien kear yn ‘e Prins passet doche
se dat nochris op freed 10 en sneon 11 maart.
De jûnen begjinne om 20.00 ûre. Krite
Makkum wol graach witte wanneer’t jim
komme en dêrom is de foarferkeap op tiisdei
20 febrewaris en op freed 23 febrewaris (foar
net leden), yn é bibliotheek fan 7 oant 8 oere.
Dus... Lûk wat kna[s pan, skuon poetse en
brulloft fiere!

Open Dag Marne College
Bolsward - Woensdag 21 februari a.s. is de
Open Dag van het Marne College in het hoofdgebouw aan de G. Japicxlaan 23 in Bolsward.
Tussen 15.00 en 20.30 uur zijn leerlingen van
de basisschool en hun ouders en andere
belangstellenden van harte welkom om een
kijkje te nemen in de school. Bezoekers krijgen
op die manier een beeld van het onderwijs op
het Marne College: tweetalig vwo, vwo, havo,
vmbo en lwoo. Vanzelfsprekend is er ook veel
te horen en te zien van de leerlingbegeleiding
en de verschillende buitenlesactiviteiten, zoals
reizen, excursies, stages etc. Wie belangstelling
heeft voor de vmbo bovenbouw schoolbedrijven

kan op deze dag ook terecht op de locatie
Franekerstraat 15.
De twee jaarlijkse doemiddagen in januari zijn
op het Marne College succesvol verlopen.
Leerlingen van de basisschool draaiden een
middag mee op het voortgezet onderwijs.
Ruim 400 leerlingen hebben, verspreid over
twee middagen, een bezoekje gebracht aan de
G. Japicxlaan. Zij kregen lessen in verschillende
vakken rond hetzelfde thema: ‘Europa’.
Enthousiast verlieten de leerlingen uit groep 8
rond 16.00 uur het Marne College met in hun
tas, als aandenken, een CD-rom met een filmpje
over de school.

Gezocht vrijwilligers voor de Aldfaers Erf Route
Allingawier - De Aldfaers Erf Route is een in
de hele wereld unieke museumroute van ca.
20 km. lang, met musea in de dorpen
Allingawier, Exmorra en Piaam. Wij zoeken
mensen die het leuk vinden om 1 of meerdere
dagen in de week mee te helpen in een van
deze musea. Het werk kan variëren van het
vertellen voor groepen, koffie schenken, kassawerkzaamheden, drabbelkoeken bakken etc.
Museumdorp Allingawier vormt het centrum
van de route, hier kan men o.a. een museumboerderij, drabbelkoekenbakkerij, smederij en

expositiekerkje bezoeken. Net buiten Allingawier
ligt de Allingstate, het voormalige woonhuis
van de oprichter van de route de heer Y. Schakel,
ook dit is te bezichtigen. Exmorra heeft een
dorpsschooltje annex grutterswinkeltje en in
Piaam staat het natuurhistorisch vogelmuseum
‘t Fûgelhûs.
Denkt u: “Dat is iets voor mij”, neem dan,
liefst zo spoedig mogelijk, contact op met
de heer F. Schakel of mevrouw J. Reijns,
tel. 0515-231631 e-mail: infor@aldfaerserf.nl
website: www.aldfaerserf.nl

Aankondiging jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.

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

Maandag 19 februari aanstaande om 20.00 uur
houdt Vogelwacht Makkum e.o. haar jaarlijkse
ledenvergadering in hotel de Prins te Makkum.
Alle leden zijn hierbij van harte welkom. Na de
zeer geslaagde filmavond van maandag 5 februari
hoopt het bestuur op een evengrote opkomst.
Maar liefst 70 bezoekers kwamen kijken naar
een prachtige film over de waarden voor de kust

van Makkum door gemaakt door Henry Spruyt.
Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van de
natuur en dan vooral de vogelwereld kom dan
gerust langs maandagavond tijdens de ledenvergadering van de plaatselijke Vogelwacht.
Op de agenda staat o.a. het uitreiken van de
herinnerings-prijzen voor de vinders van het
eerste kievitsei.

www.belboei.nl
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Agenda
vrijdag 16 februari
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Klaverjassen Buurtver. “It Fintsje”
voor leden en niet leden

Merk

Type

Toyota

Rava 4

Model

Funcruiser 2.01 Bl.Met.

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

04-1998

41286 9.950.00

Volkswagen Golf

1.6 77kw Zw.Met. 5 drs.

zaterdag 17 februari

Kia

Joice

2.01 16V Zilv.met.

Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Bingo avond buurtvereniging “Try yn ien”
voor leden en niet leden

Smart

Fortwo

45kw9 Zwart/geel

03-2002

25221 5.750.00

Renault

Twingo

1.2

01-2000

64032 5.250.00

Skoda

Felicia

50 kw

11-1999

79810 3.250.00

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993 145558 3.250.00

Fiat

Punto

1.1 55 Groen met.

05-1998 176172 2.750.00

Opel

Astra F

donderdag 22 februari
Makkum - Hotel-restarant De Prins 20.00 uur
lezing van Foppe de Haan
over de voetbalwereld

Burgerlijke stand
januari 2007
Geboren
Hans Jelle, zv Tjalle B. Reitsma
& Geeltje van der Hoek te Schettens;

div.opties 7 pers.

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

1.7 DTL combi Wit

10-1997 207801 2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

Opel

Hatch 1.6I kat.Bl.paars met 10-1995 141085 1.500.00

en meisjes model

Rienke Endre, zv Jetze van der Veen
& Antoinet G. de Jong te Lollum;

Rimmer, zv Bonne Dijkstra
& Thea G. van der Valk te Arum;
Femke Abeline, dv Tjerk Smits
& Geertje T. Posthuma te Witmarsum.
Overleden
Andries Bloemsma te Makkum, 92 jaar,
ev Christina van Wijk;
Rienkje Andela te Witmarsum, 74 jaar,
wv Willem Postma;
Adriana A. Goetheer te Makkum, 93 jaar,
wv Dingeman J. Binkhorst;
Antje Nauta te Makkum, 89 jaar,
wv Albert Blanksma;
Hitje van der Lei te Kimswerd, 89 jaar,
wv Cornelis Attema;
Klaaske Walsma te Makkum, 84 jaar,
wv Willem Graeler;
Tryntje Okkinga te Makkum, 91 jaar,
wv Obe Dijkstra.

i

ek
lo

Cornelia Amarens, dv Johannes R. van der Heide
& Antsje J. van der Meer te Kimswerd;

Astra F

Uitvoering in jongens

Marrit Silke, dv Johan Struiksma
& Jeltje van ‘t Zet te Makkum;

e

11-2001 117969 8.750.00

micro compact car

Loekie autopedfietsje
voor 99 euro

Amarins, dv Gerben H. Breeuwsma
& Sijke E. Speerstra te Schettens;

10-2001 145123 9.250.00

t
u
a

e
p
o

i
f
d

e

j
ts

e

n
a
a

97594 2.500.00

e
bi

d

g
n
i

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 14 februari 2007

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Europa Kinderhulp zoekt gastouders
Bezorg een kansarm kind een onvergetelijke vakantie
De winter laat nog steeds op zich wachten.
Velen van u hebben de zomergidsen al weer in
huis voor het plannen van een vakantie. Veel
kansarme kinderen uit grote steden van
Europa kunnen alleen maar dromen van een
vakantie. De dagen zijn voor hen vaak hetzelfde: thuisblijven in grauwe woonbunkers
en troosteloze flatgebouwen. Wat zou het
mooi zijn als óók zij eens een gezellige en
zorgeloze tijd konden hebben, al was het maar
voor heel even. Veel van deze kinderen kijken
reikhalzend uit naar een vakantie die zij via
Stichting Europa Kinderhulp aangeboden krijgen.
Maar dat kan alléén met uw hulp. Wordt het
voor deze kinderen dromen of genieten van
een vakantie? U maakt het verschil.

zomervakantie willen bieden. Van 4 juli tot en
met 17 augustus 2007 hopen vele kinderen uit
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Bosnië op
een zorgeloos verblijf van drie weken bij
Friese gastouders.

U kunt hen die fijne, zorgeloze tijd bezorgen.
Europa Kinderhulp (Friesland) is op zoek
naar gastouders die een kansarm kind een leuke

Wilt u meer informatie, neem dan contact op
met Joke de Vries 058-2573612 of kijk op
www.europakinderhulp.nl

Data kinderreizen Friesland 2007:
Kinderen uit:
Nederland
Frankrijk CR
Frankrijk SPF
Bosnië
Duitsland / Hannover
Duitsland Schneeberg/Delitzsch
Duitsland Oldenburg

Drie weken Nederland lijkt kort, maar voor
deze kinderen is het een tijd die ze de rest van
hun leven zal bijblijven. Europa Kinderhulp is
op zoek naar enthousiaste mensen die hen een
gezellige, onbezorgde vakantie willen laten
meemaken. Iedereen kan zich aanmelden van
alleenstaanden tot gepensioneerden, van paren
met tot paren zonder kinderen. Juli 2007 lijkt
nog ver weg, maar u kunt zich nu al aanmelden
en een kind een prachtige vakantie bieden.

van - tot:
23 juli - 10 augustus
04 juli - 25 juli
21 juli - 11 augustus
30 juli - 17 augustus
23 juli - 11 augustus
30 juli - 11 augustus
30 juli - 17 augustus

Gratis proeflessen
Salsa dance
Hindeloopen - Salsa dance-club Oeds de grootste
salsa dansschool in Friesland geeft op vrijdag
16 februari gratis proeflessen aan belangstellenden uit de regio Hindeloopen om kennis te
laten maken met het fenomeen salsa, merengue,
etc. Proefles begint om 20.00 in gemeenschapshuis “ De Foeke “ aan de Nieuwestad 49 te
Hindeloopen. Deze dansschool heeft als thuisbasis Leeuwarden, maar verzorgt ook lessen in
Sneek en omstreken. Bij genoeg belangstelling
start de cursus op vrijdag 23 februari 19.30 voor
beginners en gevorderden. Salsa danceclub
Oeds heeft een zeer gevarieerd programma.
Hieronder valt de merengue, bachata, salsa
footworkshine, salsa new-york style en LA
style, de bolero, en de rueda de casino. Ook
lady styling en man styling komt aan de orde.
Info: 0517 395601. www.salsacluboeds.nl

Cursus Stoppen met
roken, pakje kans
Bolsward - Op donderdagavond 15 maart as.
van 19.30 - 21.00 uur is er een cursus
‘Stoppen-met-roken, pakje kans’ in Bolsward,
die bedoeld is voor mensen die gemotiveerd
zijn om te willen stoppen met roken. De cursus
wordt georganiseerd door Thuishotel, GGD
Fryslân en Stop Shop Noord Nederland. U
kunt zich opgeven voor deze cursus t/m 23
februari as. op telefoonnummer (0515) 461
298, tussen 08.30-17.00 uur of surf naar
www.thuishotel.nl.
Als u graag wilt stoppen met roken maar het
erg moeilijk vindt om dit alleen te doen dan
kan de cursus “Stoppen-met-roken, pakje
kans” voor u de oplossing zijn. Voordeel van
de cursus is dat er gewerkt wordt in een groep
mensen met hetzelfde probleem volgens een
goed doordacht programma. Je leert van
elkaar, en steunt elkaar in het bereiken van het
gestelde doel: positief denken, leren omgaan
met de rookbehoefte, vergroten van de zelfcontrole, adviezen voor het behouden van een
goed gewicht, zelfbeloning. Het principe is:
ineens stoppen. Er wordt stap voor stap gewerkt.
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten; 2 daarvan zijn ter voorbereiding op het stopmoment.
In de stopweek zijn er 2 bijeenkomsten en daarna
volgt begeleiding met wekelijkse bijeenkomsten.

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL
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Wist u dat...

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* Krite Makkum spilet “Fekke in é Fuke”,
foarferkeap kaarten tiisdei 20 - en freed 23
febrewaris fan 7 oant 8 oere yn ‘e bibliotheek.

Dames 1 tegen swette
Makkum- In de basis begonnen Lieke v As,
Hilde Lutgendorff, Eva lantinga, Mirjam
Adema, Vollie Oostenveld, Romine Jansen.
De eerste twee sets gingen vliegend! De
tegenstanders wisten niet wat ze tegen
Makkum moesten beginnen. De eerste set
werd 25-16. De tweede set werd 26-24. In de
derde set kwamen Andrea kroes en Elly
smink erin. De tegenstander kwamen op
dreef. De derde set werd dan ook verloren
door Makkum met 17-25. De vierde set werd
nog even spannend 23-25. Het werd voor
Makkum een vijf setter. Makkum had het
voor bekeken en verloren met 5-15.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Het kan nog!

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
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm

2001

€ 13900,-

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

2002

€ 13445,-

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

2002

€ 10400,-

Seat Leon 1.6i,zilver,airco,el.rmn,trekh,r-cd,83 dkm

2001

€ 8900,-

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

2001

€ 7250,-

Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm

2004

€ 7250,-

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

1998

€ 3750,-

Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen

Deze hele dag uw

VALENTIJN
Zeg het met bloemen!

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Wij van Ruivenkamp
bem. in chaletverhuur
zoeken oproepkrachten.
Voor het schoonmaken
van chalets
op camping “De Holle Poarte”
Informatie tel: 0515-232634.

diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
blanke dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm

10-2003

€ 16900,-

Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm

2004

€ 14800,-

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

2002

€ 11900,-

VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd

2002

€ 11400,-

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
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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door de week geen tijd?
NU OOK OP ZATERDAG*
Van 08.00 tot 15.00 uur
*Openingsdata:
Februari . . .13,17
Maart . . . . .03,17,31

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

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 17 februari
senioren
Makkum 1
- Rood Geel 1
Makkum 2
- Berlikum SC 2
Scharneg.’70 3 - Makkum 3
junioren
SneekW/Z B1 - Makkum B1
Gemeentelijk Zuidersportpark
Makkum C1 - Heerenveen C2
pupillen
Makkum D1

14.30 uur
12.30 uur
12.45 uur
11.30 uur
11.00 uur

- Blauw Wit’34 D3 9.30 uur

Sporthal
KNVB-competitie
dinsdag 20 februari
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Oeverzw. 1

NeVoBo-competitie
vrijdag 16 februari
20.15 uur D Hanzestad 4
21.25 uur D Makkum 3
20.15 uur JMA Makkum 6
21.25 uur D Opslach 1
20.15 uur JGC Makkum 8
21.25 uur H Makkum 2

- Delphion/DBS 7
- ANO 1
- COVOS 8
- VLO 2
- ANO 5
- SVC 1

De Waardruiters
Cornwerd - Een mooie prestatie werd zaterdag
3 februari neergezet door Daphne de Vries. In
Koudum deed ze met haar pony Speedy mee
in de B-dressuur. Ze behaalde maar liefst 195
punten, dit leverde haar 2 winstpunten op en
de 1e prijs.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Vanaf woensdag 14 februari
zijn wij weer geopend
Wij hebben de volgende aanbiedingen voor u:
* Heren- en Dames wintercollectie 2007 . . . . . . . . . . . . . .50% korting
* Heren- en Dames collectie (oranje kaartje) . . . . . . . . .70% korting
* Mac en jeans pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20% korting

Zondag werd er in Cornwerd een wedstrijd
voor de klassen L en M dressuur voor paarden
georganiseerd. In de klasse L-1 behaalden 3
Waardruiters een winstpunt: Maaike Tolsma
scoorde met Toscar 183 punten, Lotte Nefkens
behaalde Simply the best 185 punten, Joukje
van der Kort behaalde met Rixt 187 punten.
In de klasse L-2 was er met een score van 188
punten een winstpunt voor Linda Hovius met
Samar B en met een score van 189 punten
voor Pieta Menage met Uniek. In de klasse
M-2 won Sabien Mollema met Newman de 2e
prijs met een score van 176 punten.
Marijke Bonthuis nam deel aan de springwedstrijd voor paarden in Sneek. In de klasse M
sprong ze met Utopia een foutloos parcours
en een foutloze barrage, in de klasse L reed ze
met Us Maxima eveneens een foutloos parcours
en ook in deze barrage bleven alle balken liggen
wat haar de 4e prijs opleverde.
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Top prestatie van D.E.S. Makkum
Lemmer - Afgelopen zaterdag 10 februari 2007,
heeft Remke Bijma een zeer goede prestatie
geleverd op de eerste turncompetitie heren
van friesland. Met de zes onderedelen behaalde
hij hoge cijfers: brug 8.80; mat 8.65; rek 8.65;
sprong 8.90; voltige 8.95; ringen 8.50; totaal
52.45 punten dit was goed voor een eerste
plaats. De nummer twee met een totaal van
48.85 punten liet hij ver achter zich. als
Remke op 17 maart in Stiens weer zo goed
presteert dan is hij Fries kampioen.

Wat lezers schrijven.........
Dinsdag 6 februari liep ik eind van de middag
met mijn twee honden te wandelen. Eén van
de twee heb ik altijd aan de lijn als ik langs de
straat loop, omdat ik weet dat zij zonder pardon
de straat over zal steken als zij iets ziet. Onze
andere dame loopt vrijwel altijd los mee,
omdat zij goed luistert. Op deze middag komt
er op de Trasmolen een rode auto aangereden.
Er kon niet op tijd worden gestopt, toen onze
hond deze bewuste middag wél de straat over
stak. Deze auto reed onze hond aan. Gelukkig
stond deze meteen weer op en liep terug naar
de stoep en wat een opluchting van mijn kant!
Maar wat ik gewoonweg niet kan begrijpen is
dat de bestuurder van deze auto na het raken
van een huisdier zonder uit te stappen verder
gereden is. Mij lijkt het niet meer dan normaal dat
je even informeert of alles goed is. Vervolgens
word ik er nog even door een fietsende voorbijganger tot drie keer toe op geattendeerd dat
de hond vast had moeten zitten en dit zeker de
schuld van de auto niet is geweest. Natuurlijk
heeft deze meneer hier gelijk in en zal ik haar
in het vervolg vast doen op plaatsen waar ik

denk dat het nodig is, want dit laat ik echt
geen tweede keer gebeuren! Wat ik alleen ook
hier weer niet begrijp is dat schuldbepaling op
dat moment het belangrijkste is waar deze
Makkummer mee bezig was. Hoe kun je iemand
tot drie keer toe iets verwijten als haar huisdier
net is aangereden, zonder te informeren hoe
het met het beestje gaat. Toen ik meneer vertelde
dat ik op dat moment niks aan verwijten had,
fietste hij boos weg en schreeuwde mij nog na
dat als ik geen verwijten wilde horen ik mijn
hond aan de lijn moest houden! (Dit was dus
inmiddels de vierde keer!)
Ondanks het feit dat nu alles goed gaat met
onze dame en wij weer bijgekomen zijn van
de schrik zit het mij dwars dat er blijkbaar
mensen in Makkum wonen die totaal geen
respect voor dieren en dus ook niet voor hun
baasjes hebben. En voor de bestuurder van
deze auto, de volgende keer is het misschien
een klein kind dat de straat over steekt, kijk je
dan ook alleen maar even of hij/zij weer op
staat om vervolgens verder te rijden?

welke dag en welke tijd de lessen gegeven worden
is nog niet bekend. De kosten zijn 50,00 euro
per leerling. De cursus is bedoeld voor kinderen
die het leuk lijkt om muziek te maken en hier
meer van willen weten. Kinderen die nu het pimbaproject volgen en verder willen in de muziek,
kunnen zich natuurlijk ook opgeven. Kom jij ook?
Voor opgave of meer informatie:
Nynke Elgersma, tel. 0515-231170,
e-mail: nicoennynke@hotmail.com
of Tjalda de Witte, tel. 0515-574668,
e-mail: tjaldadewitte@live.nl

Blij verrast door Stichting tot Nut
Arum-Pingjum-Witmarsum - Mits decemer
2006 werd de Friese Chr. Plattelandsvrouwenbond afd. Arum, Pingjum en Witmarsum blij
verrast door Stichting tot Nut. In een brief
schreef J.B. van der Veen-Geveke (Friesland
Bank) dat de Stichting had besloten om de

afwezig van za. 24 februari
t/m vr. 2 maart
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Makkum, A.Mijnsbergen

Ritmyk gaat weer AMV geven in Makkum!!!
Makkum - Omdat er bij de Makkumer kinderen
behoefte blijkt te zijn aan een cursus Algemene
Muzikale Vorming heeft muziekvereniging
Hallelujah bij Ritmyk aangeklopt of deze
stichting deze cursus zou kunnen verzorgen.
Bij voldoende deelname, minimaal 8 kinderen
- vanaf zeven jaar - is dit weer mogelijk!
Bij voldoende deelname - en er hebben zich al
kinderen opgegeven - zullen de lessen wekelijks
gegeven worden in het verenigingsgebouw
“de Stopera”, achter de bibliotheek. Na de
voorjaarsvakantie wordt met de cursus begonnen
en deze loopt door tot de zomervakantie. Op

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

vereniging een financiële injectie van maar
liefst € 1500.- te geven, zodat de vereniging
financieel soepeler kan draaien. Dankzij deze
donatie weet de vereniging zich de komende
periode verzekerd van onderdak, gastsprekers
en andere activiteiten.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

St.Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
zoekt gastouders in Makkum.
Vanaf mei o.a. voor een baby,
vier dagen in de week
van 7.30 uur tot 16.00 uur.
Voorkeur gaat uit naar een
gastouder, die zelf ook jonge
kinderen heeft.
Lijkt het u leuk of wilt u meer
informatie, bel dan vrijblijvend het
gastouderbureau in Witmarsum.
Tel. 0517-532084.
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Koelkast (oud), vrieskist (oud) en vaatwasser (2 jaar
oud), samen € 65.- tel. 0515-233591
23-delige geïllustreerde Lecturama encyclopedie
in mooie groene band en boeken over de tweede
wereldoorlog, tel. 0515-231701
Maxi cosi autostoel 0-13 kg € 15.-; Baby activitie
lane vanaf 3 mnd. € 9.50; Lidell compagnie combi
slaapzak met afritsbare mouwen € 9.50,
tel. 0517-642655
Wegen zolderopruiming: barbies, auto’s, winterkleding,
skispullen, boeken etc. op zaterdag 17 februari in
garage Blazerweg 13 van 10.00 tot 14.00 uur
Roadmaster family S (vouwcaravan) i.z.g.st.,
tel. 0515-231268

TE KOOP

Hang legkast met vier planken van Ikea type Robin,
kleur blauw € 25.-; Grenen eenpersoonsbed incl.
lattenbodem € 15.-, tel. 0515-232733
2 Vitrinekasten 1 van 65 cm br. en 1 van 45 cm. br.,
zwart met spiegel € 100.-; Achthoekige eethoek
met 4 stoelen € 150.-, tel. 0517-531739
Mooie en erg trouwe herdershond, teefje 5 mnd
oud, erg speels, vriendelijk en lief met kinderen en
andere dieren, zindelijk, ingeënt en ontwormt,
tel. 06-18784206

Arumerweg 41
WITMARSUM

Snelle en complete computer voor maar € 50.-.
Specificaties: Amd Anthlon Xp 2600 + Media
Center, Nnvidia FX5500, 512 MB, 240 GB hardeschijf, Avermedia Tvkaart, Dvdbrander, 17inch
Beeldscherm. Microsoft toetsenbord en muis
(zwart), Vreative Webcam en Microfoon, Windows
XP Media Center geïnstalleerd samen met Norton
anti-virus en Microsoft Office.
Voor meer info Jan Tabak: 06-41729823

Ruime woning met
winkelpand op mooie,
centrale locatie

Vraagprijs:
€ 269.000,-- k.k.

2 Mooie leverbruine lederen stoeltjes voor bij de
zithoek, merk Montel € 100.- p.st., tel. 0515-231449
VERLOREN
Zilveren bewerkte armband, zaterdag op de markt.
tel. 06-22449855

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

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

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

KantoorAutomatisering

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

Glazen tochtdeur thermopane, lionks- en
rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal. Past
op ieder binnenkozijn € 50.-; Geberit stortbak,
kleur Camee i.pr.st. € 10.-; Fujica Single-8filmcamera in tas, Silwa filmprojector als. nieuw,
projectiescherm oprolbaar, één koop € 100.-;
17-inch Monitor (Packard Bell) Scherp beeld
€ 50.-; Commodore 64-monitor € 25.-; Grote
partij Workumer aardewerk in vele soorten en
maten v.a. € 0.50 t/m € 4.- p.st.; Kinderspelcomputer, één van de eersten dus erg leerzaam,
niet modern maar ook niet aggressief; 13 Diaopbergdozen (2 rekken met 100 raampjes)
€ 1.- per doos, tel. 0515-231940
GEZOCHT

Huishoudelijke hulp/Alphan hulp in Makkum e.o.,
tel. 0517-431231

www.focussys.nl

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

DIEREN

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Al een paar weken loopt er in de omgeving
van de Poon een klein katje zonder staartje
rond, Wie is de eigenaar? Graag een reactie
op tel. 0515-231180 na 18.00 uur

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

