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Woudsend - Na in januari de voorronde van het
Zuidwesthoek zaalvoetbaltoernooi te hebben
gewonnen stonden de F-jes op 10 februari in
de finale te Woudsend. Met een zeer groot
aantal supporters starten de “mannen” tegen
Workum. Ze waren nog niet helemaal wakker
en verloren dan ook met 1-0. De volgende
wedstrijd was tegen QVC, dit ging veel beter
en er werd met 3-0 gewonnen. Tegen Sleat was
een zeer spannende wedstrijd maar er werd
door beide ploegen niet gescoord. De laatste
wedstrijd was beslissend ze moesten winnen
tegen Balk. Ze begonnen zeer goed en stonden

al snel 2-0 voor. De keeper van Makkum hielp
de tegenstanders een beetje en het werd 2-2
maar in de laatste minuten scoorde Makkum
de winnende goal. Toen moest er nog gewacht
worden hoe QVC en Sleat speelden maar QVC
won deze en dus was Makkum kampioen.
De medailles werden op de trap door Japke
uitgedeeld met daarbij voor iedere speler een
bedankwoordje. De Makkum spelers werden
gefeliciteerd door de meegereisde supporters.

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

De spelers van de F1 zijn Jouke, Stef, Sem,
Bauke-Jan, Tom, Jelle, Abadir en Klaas Pier.

Fa gebr. van der Bles ‘De Gevelborstel’ knapt sluis en kaden op

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

Sinds jaar en dag
een begrip

Makkum - In opdracht van de gemeente
Wûnseradiel worden kade /sluis en de aanlegsteigers Noord en Zuid onderheven aan een
grondige opknapbeurt. Na het reinigen zal het
metselwerk bijgevoegd worden en voorzien
van een waterafstotend impregneermiddel. Ook

de leugenbolle zal er straks weer fris bijstaan.
De werkzaamheden zullen nog enkele weken
duren alvorens het vaarseizoen losbarst.
Enkele weken geleden maakten wij hier al
melding van met foto, doch daarbij ontbrak de
naam van het uitvoerende bedrijf.

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

Familieberichten

Kerkdiensten
woensdag 21 februari

R.K. Kerk
19.00 uur Aswoensdag, parochievoorganger

zondag 25 februari

Van Doniakerk
11.00 uur dhr. H. Gileam, Fryske Jeugdtsjinst
R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur Oecumenische vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “de Tsjasker”, de Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
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 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
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 N. de Weerd, Witherenstraat 1a,
Bolsward, tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

In Memoriam
”De Heer is mijn herder”
Met veel bewondering en respect voor haar
kracht en doorzettingsvermogen, nemen wij
met verdriet veel te vroeg afscheid van mijn
lieve vrouw, onze lieve mem en beppe

Jeltje Twijnstra - De Boer
* 16 augustus 1948
Gaast

17 februari 2007
Gaast
37 jaar

Gaast: Gerben
Geertje (in liefdevolle herinnering)
Gaast: Aukje en Melle
Jeltje, Dooitze, Gerben
Exmorra: Johannes en Angela
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
vandaag, woensdag 21 februari, plaatsgevonden
te Gaast.

Romke de Jong
* 19 februari 199

19 februari 2007

Leave Heit,
Je bent veel te vroeg van ons heengegaan,
je was pas 53. We hadden je nog zoveel te
vragen en jij ons nog zo veel te vertellen.
Je hebt een stel mooie kleinkinderen gekregen,
je hebt ze niet mogen leren kennen.
We hadden nog zo veel willen.....
maar we hadden niets te willen...
Leave Heit, we zullen altijd aan je blijven
denken en vooral altijd van je blijven houden.
Martin

Wij willen iedereen
heel hartelijk bedanken
die ons de afgelopen tijd
op verschillende wijze
heeft gesteund.

Correspondentieadres: Boerestreek 23,
8757 JR Gaast

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

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn
Aukje

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

Lekker koese aller aller leafste beppe
fân de hele wereld.
Dikke tût
Jeltje, Dooitze en Gerben

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

Hoog aan de hemel schittert onze ster
het lijkt dichtbij maar toch zo ver
Al ben je nu het sterretje
dat aan de hemel staat
In mijn hart zul je blijven
dat is wat nooit meer over gaat
Liefs Johannes

29 januari 2007
Kars en Linda Rosenkamp

Na 7 jaar met plezier
gewerkt te hebben bij
Coop. v.d. Wal
stop ik er per 28 februari.
Ik ga een opleiding doen
voor verzorgende.
Hierbij bedank ik de klanten
voor de leuke tijd.
Ingrid Groen
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Familieberichten
Na negen maanden binnenpret,
ben ik op de wereld gezet.
Met trots laten wij weten,
dat onze dochter

Ivanna
zal heten.
17 februari 2007
3460 gram

21.14 uur
51 centimeter

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

500 gram

Gezellig een beschuitje mee eten?
Laat het ons graag even weten.
Let wel: mamma en het ukkie
doen van 12.00 tot 15.00 uur een tukkie.

HAAS-RIBKARBONADE

4 HALEN / 3 BETALEN
PEPERSTEAK

DINSDAG VERSE WORST

€ 2.50

RUNDER

Patrick Ruivenkamp & Angela Punter
De Zalm 47
8754 AZ Makkum
Tel. 0515-232965

DONDERDAG 22 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 24 FEBRUARI

DONDERDAG 22 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 28 FEBRUARI

€ 2.75

SNIJWORST
100 gram

BACON

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 1.80

€ 2.25
WEEKEND AANBIEDING

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.-

€ 2.75

VERS GEGRILLDE
KIPDRUMSTICK

8 HALEN / 6 BETALEN

Agenda
zaterdag 24 februari
Workum - Feesttent op de Stedspôle 21.00 uur
dolgezellig Aprés-skifeest

maandag 26 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
verhalen van Pastor Draisma, entree € 2.-

woensdag 28 februari
Makkum - Sporthal 13.00-17.00 uur
Kaatsledenpartij schooljeugd, pupillen
en welpen

donderdag 1 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
Voksdansgroep “Blier fan de flier”, 14.30 uur
in het restaurant op de eerste etage.
Entree € 2.-, inclusief twee consumpties
Kaatsvereniging Makkum
organiseert
op woensdag 28 februari a.s.
een ledenpartij voor de jeugd
in de sporthal in Makkum.
Aanvang 13.00 uur
Categorie: competitiespelers
Welpen, pupillen
en schooljeugd
Opgave t/m 25 februari a.s.
tot 18.00 uur bij
Antje tel. 0515-232319 of
Elly tel. 0515-231915

telefoon 0515-231488 of 232547

Eru Goudkuipje, 2x100 gram.............................................1.20
Runderrookvlees, pakje........................met 5

zegels extra
Ouwehand Zure Haring, pot 200 gram..............................1.69
Becel Pro Active, kuip 250 gram.......................................2.29
Top Q Knakworstjes, blik à 10 stuks..........................79 cent
van de Warme Bakker

Vloerbroodjes...................................................5

+ 1 gratis

Top Q Kippen- of Runderbouillon, potje 340 ml..nu 79

cent
Honig Bouillon Soep, pakje..........................nu voor 95 cent
Witlof, 500 gram.......................................deze week 98 cent
Aanbiedingen geldig van do. 22/2 t.e.m. wo. 28/2
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Sporthal Maggenheim gaat op gas besparen

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

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

Makkum - Gedeputeerde Ton Baas heeft bij zijn
bezoek aan de Makkumer sporthal een certificaat
uitgereikt aan Installateur Durk Altenburg uit
Heerenveen. In het kader van het WZI project
gaat de sporthal flink bezuinigen op de energie
kosten. Samen met een cursist van ROC de Friese
Poort is de verwarming opnieuw ingeregeld.
Dit fenomeen heet Waterzijdig Inregelen. In de
meeste gevallen is de radiator dichtbij de ketel de
warmste radiator. Met dit systeem krijgen door

het inregelen, alle radiatoren dezelfde warmte
en dit kan een besparing opleveren van 10 á
15 %. Tevens betekent dit systeem een hoger
rendement en een goede warmte circulatie.
Als alle radiatoren in geheel Nederland aan
dit systeem mee zouden doen zou dit neerkomen
op meer dan 200 miljoen Euro per jaar. Volgens
gedeputeerde Baas is niet zozeer de kosten
besparing belangrijk, maar nog veel belangrijk
is de energie die hiermee bespaard wordt.

Aankondiging nazorgvergadering
en discussie Nazorg Vogelwacht Makkum
Makkum - Vogelwacht Makkum e.o. organiseert
maandag 5 maart om 20.00 uur de nazorgvergadering in hotel de Prins te Makkum.
Tijdens deze vergadering worden de resultaten
gepresenteerd van de nazorg 2006. De resultaten
worden deze avond vergeleken met voorgaande
jaren. Per rayon (beheergebied) is de data
verwerkt in grafieken en tabellen. Op deze
manier krijgt Vogelwacht Makkum e.o. een
mooi overzicht van de weidevogelstand rondom
Makkum over de laatste jaren. Deze gegevens
worden belangeloos verstrekt aan de geïnteresseerden. Na afloop van de presentatie van de
aantallen broedgevallen van Grutto, Kievit,
Tureluur is het woord aan de vrijwilligers
(nazorgers) en de boeren. Vogelwacht Makkum
e.o. nodigt deze avond alle boeren waar
nazorgers actief zijn en nog niet actief zijn uit
naar de Prins te komen maandagavond. Deze
avond is er gelegenheid om de discussie over
de kwaliteit, doelgerichtheid en de efficiëntie
van de nazorg op gang te helpen. Boeren moeten
uit economisch oogpunt handelen en nazorgers

uit het oog van de broedende vogel. Al jaren
weten ruim 40 vrijwilligers van Vogelwacht
Makkum e.o. hier een evenwicht in te vinden.
Toch komt het ieder jaar voor dat er legsels
onnodig stuk raken door predatie, landbewerking
en verstoring. Beter overleg tussen boer en
vrijwilliger is van belang voor de weidevogel
en de weidevogelstand.Bent u boer, loonwerker,
nazorger of belangstellende en heeft u hier
een menig over? Neemt u dan een standpunt
in op maandagavond 5 maart. Het wordt tijd
dat er kritisch gekeken wordt naar de weidevogelstand voordat de stand zo laag is dat er
alleen nog vogels in een museum zichtbaar
zijn. Vogelwacht Makkum roept dan ook alle
betrokkenen op aanwezig te zijn tijdens deze
maandag de 5e maart om 20.00 uur. Onderwerpen
als (weide en akker)landbewerking, maaibeheer,
inzaai van maïspercelen, markering van
nesten en de kuikenzorg komen aan bod.
Vogelwacht Makkum e.o. hoopt op tips en
afspraken waarmee de vogels uiteindelijk
geholpen worden.

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

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor 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 Prei
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Hollandse komkommer
2 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

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

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

Veel winterse sfeer in feesttent op Stedspôle
‘Septemberpop goes après-ski’ belooft weer groots spektakel
Workum - “It opsetten fan grutte eveneminten is
myn passy wol wat, ik fyn dat altyd prachtich.”
Dit zegt Auke Pier Buma (41) uit Workum en de
uitbater van Swingcafé September aan het Súd
in deze stad laat dat ook met de regelmaat van de
klok zien. Zo staat op zaterdag 24 februari al weer
voor de vierde keer het evenement ‘Septemberpop
goes après-ski’ op het programma. Het zal dus
duidelijk zijn dat deze ‘winteruitvoering’ van het
klassieke Septemberpop zich inmiddels ook al een
vaste plaats op de uitgaanskalender in Workum
heeft veroverd. Buma: “It is leuk om te dwaan
en it befalt goed, dus dan geane je der mei troch.”
‘Septemberpop goes après-ski’ wordt gehouden
in de feesttent op de Stedspôle in Workum. Het is
voor de tweede keer dat de Stedspôle de locatie van
het festijn is; tijdens de eerste twee afleveringen
stond de feesttent in de (toen nog toekomstige)
nieuwbouwwijk Thomashof. Het is in dit verband
zeker nuttig om te vermelden dat de tent verwarmd
is; op het moment dat deze regels aan het papier
worden toevertrouwd zijn de omstandigheden
weliswaar nog niet echt winters, maar je weet
het uiteraard maar nooit. Het feest begint op deze
zaterdagavond om negen uur. De toegangsprijs is
12 euro ‘oan ‘e doar’ en 10 euro in de voorverkoop.
De voorverkoopadressen zijn sigarenmagazijn
en cd-speciaalzaak Van der Velde aan het Noard in
Workum en Expert aan de Appelmarkt in Bolsward.
Het behoeft eigenlijk geen betoog dat de feesttent
weer schitterend in winterse sferen is aangekleed;
wat dit betreft hoef je Auke Pier Buma en zijn
team van enthousiaste vrijwilligers niet veel
meer te leren, zoals ook ieder jaar weer blijkt tijdens Septemberpop. “Ferline jier hiene wy in
Paul de Leeuw-act en dit jier stiet der in André
Hazes-act op it programma,” aldus Buma.
Voor dit laatste onderdeel van het programma
tekent de geboren en getogen Leeuwarder Anne
Rodenburg. Hij is inmiddels een druk bezet man,
want ieder weekend is hij wel op een personeelsfeest of in een feesttent te vinden waar hij het
publiek uit zijn dak laat gaan en luidkeels de
bekende Hazes-teksten laat meezingen. Anne
heeft André Hazes een paar keer ontmoet en
daaruit is zijn grote passie voor deze helaas veel
te jong overleden volkszanger te verklaren. Vele
bekende hits, van ‘De vlieger’, ‘Bloed, zweet en

tranen’, ‘Kleine jongen’ tot aan ‘Het rode licht’
zullen deze avond vast en zeker weer talrijke
fijne herinneringen doen opkomen aan de
geweldige zanger André Hazes.
Maar dit is niet het enige dat er op ‘Septemberpop
goes après-ski’ te genieten valt. Ook het duo
Helemaal Hollands staat namelijk op de rol.
Helemaal Hollands bestaat uit Carlo en Leo die
jarenlang hebben opgetreden als het duo Move It!
Zij scoorden een grote hit met de remake van
‘I save the day’. Toch bleek na jaren van optreden
dat hun hart niet bij het Engelstalige, maar bij
het Nederlandstalige repertoire lag. In 2005 besloten
Carlo en Leo het roer drastisch om te gooien.
Move It! werd Helemaal Hollands en - de naam
zegt het al ten overvloede - er werd vanaf dat
moment alleen nog in het Nederlands gezongen.
Inmiddels is Helemaal Hollands een veelgevraagde
en zeer succesvolle act. Vooral het zingen van
medleys met daarin allemaal bekende Nederlandstalige liedjes blijkt een gouden formule.
Daarnaast zijn de singles van de beide heren tot
nu toe zeer succesvol, want in 2006 stonden
‘Dans klein zigeunermeisje’ en ‘Naar huis toe
gaan’ hoog in de hitlijsten.
In de tijd dat Anne Rodenburg en Helemaal
Hollands niet op de planken staan is de bühne
gereserveerd voor het Crazy DJ Team. Dit duo,
bestaande uit dj Crazy Willem en dj Crazy
Frank, speelt de tijd, om het wat oneerbiedig te
zeggen, dus vol. Willem en Frank draaien feestmuziek en zijn in staat om elke zaal of tent op
zijn kop te zetten, zoals ze trouwens twee jaar
geleden al hebben laten zien en horen tijdens
‘Septemberpop goes après-ski’. Naast een uitgebreide lichtshow nemen de heren ook nog de nodige
decorstukken mee die de winterse sfeer nog eens
extra accentueren. En alsof dat nog niet genoeg
is: de show is ook inclusief diverse spelletjes
met prijsjes en ‘give aways’.
Het zal dus duidelijk zijn dat er zaterdagavond
24 februari alle reden is om een bezoekje te
brengen aan de feesttent op de Stedspôle; het
belooft weer een groots spektakel te worden. En wat
is er fijner dan de lange wintermaanden even te
‘breken’ met een dolgezellig après-skifeest?
Massaal op naar ‘Septemberpop goes après-ski’dus!

Cursus ´Diabetes´
Makkum - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert samen met Diabetes Vereniging Nederland
en Het Antonius Ziekenhuis de cursus ´Diabetes´.
De cursus start woensdagavond 7 maart as. van
19.30 - 21.30 uur en is bedoeld voor mensen met
Diabetes Mellitus, die behoefte hebben aan wat
meer informatie. Ook uw partner of een betrokken
familielid zijn welkom.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.
Opgave en informatie t/m 28 februari as. bij het
cursusbureau, tel. (0515) 46 12 98, tussen 8.30 17.00 uur. Als u Diabetes Mellitus heeft, brengt

dit vaak een aantal aanpassingen in uw leven met
zich mee. Er zijn verschillende zaken om rekening
mee te houden, bijvoorbeeld uw voeding, bloedglucose, medicatie, voetverzorging en een goed
gewicht. Langdurig een te hoog bloedglucose
gehalte kan problemen veroorzaken. In de cursus
“Diabetes” krijgt u uitgebreide informatie en
praktische tips zodat u weet hoe u zo goed
mogelijk met Diabetes om kunt gaan. De cursus
wordt gegeven door een medewerkster van Diabetes
Vereniging Nederland, een diëtiste van Thuiszorg
Zuidwest Friesland en een verpleegkundig consulent
diabetes van het Antonius Ziekenhuis.

www.makkum.nl
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Tamoil Service Station Van Der Bles
Wegens het keuren
van de ondergrondse
brandstof tanks
is het tanken op
Dinsdag 27 en
Woensdag 28 Februari
niet mogelijk
de shop is wel gewoon geopend

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

IJsvereniging “Makkum”
Organiseert a.s. Vrijdagmorgen 2 maart van 10:00-14:00 voor haar jeugdleden
een schaatsmiddag in de ijshal Leeuwarden voor de groepen 3 t/m 8.
Vertrek vanuit Makkum om 09.30 bij de bushalte aan de buren te Makkum.
Eigenbijdrage aan deze middag is € 3,00 dit is incl. patat en drinken.
Aanvullende kosten zijn voor de ijsver.
Opgave tot zondag 25 feb. bij Remko de Jong Tel:0515-231423
Tevens vragen wij voor deze middag Ouders/Vrijwilligers die op deze dag voor de
kinderen willen rijden. Zij dienen wel in het bezit te zijn van inzittenden verzekering.
Er zijn schaatsen op de ijsbaan voor € 2,00 te huur.
Muts en handschoenen zijn op de ijsbaan verplicht.

Zondagavond
25 februari a.s.om 19.30 uur
Baptisten kerk, C.Lenigestraat 10
te Makkum
Spreker Ds. C. Helderop
Thema: Samen leven, samen werken
m.m.v. Gospelgroep “Wake Up” uit Tzum
Hartelijk welkom
Evangelisatie commissie
Workum/Makkum

Bestuur
IJsvereniging “Makkum

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Zondag 4 maart 2007 vanaf 15.30 uur:
Opening van het nieuwe seizoen met:
Live muziek
&
voor de kinderen:
onder begeleiding bedrukken
van gratis t-shirt, knutselen,
spelen en video-kijken in de stal
ENTREE GRATIS
De Nynke Pleats
Buren 25 Piaam
Tel.:0515-231707
(vanaf maart za. & zo.
geopend vanaf 11.00 uur)
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Verhalen
van pastor Draisma
Makkum - Bent u nieuwsgierig naar de verhalen
van pastor Draisma? Dan bent u maandag 26
februari om 19.30 uur van harte welkom in
het restaurant van Zorgcentrum Avondrust te
Makkum, waar Pastor Draisma zijn verhalen
ten gehore zal brengen. De entree bedraagt
€ 2.-, inclusief twee consumpties. We hopen
u te mogen verwelkomen.

Ook bevolking meer betrekken
bij activiteiten in
Woonzorgcentrum Avondrust
Makkum - In Woonzorgcentrum Avondrust
worden talloze activiteiten georganiseerd
voor de cliënten die daar woonachtig zijn.
Maar in de nabije toekomst wil men graag meer
activiteiten organiseren waarbij ook een breder
publiek betrokken is. Zo zal nu maandelijks in
de agenda een overzicht in de “Makkumer
Belboei” verschijnen van de activit6eiten
waarvoor wij u ook van harte willen uitnodigen.

Hallo lezers van de Belboei

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12

Wons - Peuterschool “de Byntpjutten” uit Wons
heeft nog plaats voor peuters. Vanaf 9 januari
jl. in onze nieuwe locatie de Salverdaskoalle
Wildinghelaan 3 te Wons (ingang Kleuters).
Iedere dinsdag en donderdag ochten van 8.3011.00 uur bedenkt juf Anja een leuk knutselwerkje, gekoppeld aan een thema of het seizoen
waarin we zitten. Eerst zingen we een liedje,
daarna vertelt de juf een verhaaltje wat het
thema beeldend maakt en gaan daarna aan de
slag. Verven, plakken en heerlijk kliederen.
De rest van de tijd wordt er lekker gespeeld in
het mooie nieuwe speel lokaal of met goed
weer lekker buiten op het schoolplein. Voor
verder informatie kunt u contact opnemen
met: Willy de Boer tel. 0515-852033 of Anja
van der Meer tel. 0515-233850. Of kom
gewoon eens langs!

8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Gezocht examen model
Pingjum - Ik ben voor mijn laatste examen
van de kapperschool in Leeuwarden op zoek
naar een examen model voor kleuren. Het
examen is op 12 maart. De lengtes van het
haar zijn min. 7 cm bovenop en maximaal tot
iets boven de schouders. Het moet iemand
zijn die nog geen kleur in het haar heeft. Bel
voor meer informatie naar tel. 0517-579231.
Groetjes
Miranda Graafsma uit Pingjum,
postadres Grote Buren 2, Pingjum.
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Architect

Ter ere van onze nieuwe kantoren en samenwerking nodige
u van harte uit voor de fees

Donderdag 22 februari 200

Penta Architecten BV BNA
Bolswardervaart 3
8862 SE Harlingen
Tel: 0517-430044
Fax: 0517-430066
www.penta-architecten.nl

Aannemer

Vanuit onze nieuwe kantoren zijn wij nu nog beter in st

Wij heten u van
Mulierlaan 2a
8749 TA Pingjum
Tel: 0517-579330
Fax: 0517-579677
E-mail: info@nieuwenhuis-bouma.nl

Schilderwerk

Voorstraat 1, 8754 EV Makkum
Telefoon (0515) 233664, Fax (0515) 233751
makkum@kingmawalinga.nl
www.kingmawalinga.nl
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Installatie/Verwarming

Sytzamaweg 62 A
8822 VD Arum
Telefoon 0517 641242
Telefax 0517 641270
E-mail: info@lukkes.nl

Timmerfabriek ’De Houtmolen Makkum BV’

Kozijnen

Houtmolen 3
8754 GJ MAKKUM
Telefoon : 0515 - 232005
Telefax : 0515 - 231015
Privé
: 0515 - 232239
E-mail : info@houtmolen.nl

Kantoormeubilair

Smidsstraat 8
8601 WB Sneek
Industrieterrein ‘De Hemmen’
Tel. 0515 419601
Fax 0515 424866
e-mail info@pijlman.nl
www.pijlmankantoormeubelen.nl
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n Huis & Hypotheek en Kingma & Walinga makelaars
stelijke openingsreceptie op:

07 van 16.00 tot 20.00 uur

Vloerbedekking

Fa

J. de Vries

Woning- en Scheepsstoffering

It Gruthof 1
8754 GZ MAKKUM
Telefoon (0515) 23 15 90
Fax (0515) 23 33 17

taat om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen.

n harte welkom!

Telefoon

vestigingen in Alkmaar, Bolsward,

De Marne 118
8701MC Bolsward
Telefoonnummer: 0515 - 57 80 10
Faxnummer: 0515 - 57 80 20
E-Mail: Bolsward@4PGroep.nl

Kantoorautomatisering

Kerkstraat 2f, 8754 CS Makkum
Telefoon 0515-431000, Fax 0515-431003
E-mail: sneek@huis-hypotheek.nl
www.huis-hypotheek.nl

KantoorAutomatisering
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www.focussys.nl

Keuken

St. Martiniplantsoen 22-24-26
8801 LK Franeker
T: (0517) 38 30 14
F: (0517) 38 30 92
E: info@keuken3000franeker.nl
I: www.keuken3000franeker.nl

Plafond

Glazenwasser
Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Plafond- en wandmontagebedrijf

Ds.L. Touwenlaan 7
8754 BP Makkum
Tel. 0515-231930
Fax 0515-231069

De Poon 7
8754 BC Makkum
06-41529265
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Wist u dat...
* Krite Makkum spilet “Fekke in é Fuke”,
foarferkeap kaarten tiisdei 20 - en freed 23
febrewaris fan 7 oant 8 oere yn é bibliotheek
* Wanneer jij interesse hebt voor badminton
en je bent tussen de 9 en 15 jaar? Dan kun je
dinsdag 27 februari van 18.30 tot 19.30 uur
gratis meespelen in de sporthal. Zorg zelf
wel voor een eigen racket, tot dan!

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

Ik zoek jou “Kunstwerk!
Ben je creatief: een “kunstenaar”, vak-vrouw/
man, of een hobbyist? Maak je creatief handwerk,
durf je dit te laten zien en te verkopen? Is het
iets anders dan anders? Doe je dit nog steeds
anoniem, thuis of in je schuur? Trefwoorden:
stof, hout, steen, glas, verf, wol, lampekappen,
lampevoeten, metaal, sieraden, spiritualiteit,
sprookjes, breien, etc. etc. etc.

Wist u dat:
* Wij ook printer inktcartridges verkopen.
* Uw lege printer inktcartridges nog steeds
klinkende munt waard zijn.

De boekhandel van 26 februari t/m
7 maart aangepaste winkeltijden heeft.

* Dit goed is voor uw portemonnee.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

* U hiermee het milieu spaart.

Zaterdag

* U deze in kunt leveren bij de Boekhandel.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492
kbhmakkum@planet.nl

gesloten
1300
900 - 1200
1330
900 - 1200
1330
900 - 1200
1330
900 - 1200
1330
’s avonds gesloten
900 - 1200
1300
Uw adres voor:
Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Fotoservice
Uw foto direct klaar
met de fotokiosk

-

1730
1730
1730
1730
1730

- 1600

Ik zoek in jou kunstwerk: originaliteit, eigenwijsheid, lef, glamour, zachtheid, stoer, luxe,
perfectie of juist niet, etc., maar het belangrijkste: is het met liefdevolle handen en
gedachten gemaakt!! Dus denk je dat jou
werk iemands hart kan raken,heb je genoeg
lef om het te laten zien, pak je camera en stuur
de foto’s met de info van je ‘kunstwerk’
samen met je adres en vooral ook je telnr. naar
mij toe of gewoon door de brievenbus. Ik
stuur geen foto’s terug, ben ik geïnteresseerd,
dan krijg je natuurlijk bericht, voor de anderen hangt het er vanaf wat er aan reacties
binnenkomt.
DURF, want je weet maar nooit!!!!
Groetjes Anna Bootsma,
Tjalkstraat 5, 8754 AN Makkum.
e-mail: ontembarevrouw@live.nl
Ps. A.u.b. geen servetwerkjes of 3d kaarten.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 24 februari
senioren
SDS 3
Joure SC 5

- Makkum 2
- Makkum 3

12.15 uur
14.15 uur

Sporthal
KNVB-competitie
dinsdag 27 februari
20.00 uur H NY Engwier 1 - Haskerland 5

Twee prijzen voor D.E.S.

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
Vw Golf Variant
1.6i,Oxfort,zilver
airco,cruisecontr.
Radio-cd,lm velgen
Boordcomp,nw staat
64 dkm bj 8-2003

Ford Ka 1.3i style
Blauwmetallic
stuurbekr, radio
airbag 1eeigenaar
18 dkm bj 2004

€ 14.450,-

€ 14.800,-

VW Passat Variant Tdi’sportline’,zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW golf VARIANT 1.6-16V,zilver,airco,radio-cd,cruisecontrol,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bediening,64 dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Peugeot 307 SW 2.0Hdi 110pk,climatecontr,radio-cd,cruisecontr
Parkeer sensoren,trekh afneembaar,vollederen int.
Peugeot 307Xsi 1.6-16v,zwart,climatecontr,cruisecontr
L.M velgen,halfleer,radio-cd,mistl.voor,el.rmn v+a
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Seat Leon 1.6i,zilver,airco,el.rmn,trekh,r-cd,83 dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm

0-2003
2004

€ 16.900,€ 14.800,-

2003
2001

€ 14.450,€ 13.900,-

2002

€ 13.445,-

2003

€ 13.400,-

2003
2002
2002
2002
2001
2002
2004
2002

€
€
€
€
€
€
€
€

12.950,11.650,11.400,10.400,8.900,8.250,7.250,7.250,-

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

VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

IJlst - Afgelopen zaterdag werd de tweede
rayonwedstrijd gehouden. Hieraan deden vijf
meiden van D.E.S. mee. In junior niveau 12
werd Anne Zwart 7e, Esther Hiemstra en Marjan
de Jong gedeelde 4e, en Tineke de Jong had
de derde prijs. In niveau 10 werd Karin de
Jong 1e. Karin de Jong staat gemiddeld over
beide wedstrijden ook eerste en is zeker van
deelname aan de Friese kampioenschappen.
Marjan de Jong staat tweede na twee wedstrijden
en is bijna zeker van deelname aan de Friese
kampioen schappen. Het wordt voor deze dames
nog goed door oefenen om in april op de FK
goed voor de dag te komen.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

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

Op foto Karin en Tineke met hun prijzen

Don de Jong
Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com
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voetbal -

Bar Café Restaurant

Makkum in blessuretijd langs Rood Geel!

Makkum - Zaterdagmiddag 17 februari speelde de
eerste selectie van Makkum tegen Rood Geel uit
Leeuwarden. De uitwedstrijd tegen de gasten
leverde een ruime 1-6 overwinning op, waarbij
de dubbele cijfers zeker haalbaar waren geweest.
Dat er deze wedstrijd toch uit een geheel ander
vaatje moest worden getapt, zou later blijken.
Makkum begon schijnbaar goed aan de wedstrijd,
want na 60 seconden concludeerde een 6 jarige
supporter uit Leeuwarden “wat zijn die gassies
goed”. Toch waren de Leeuwarders in de eerste
helft gelijkwaardig aan de gastheren. Naast het
technische surplus van de Leeuwarders waren er
ook een aantal “slagers” meegekomen uit de
Friese hoofdstad. Meteen vanaf het beginsignaal
werd duidelijk dat de Leeuwarders geen middel
schuwde om de Makkumers te intimideren.
Makkum had moeite om de bal in de ploeg te
houden en kon daardoor geen vuist maken.
Veelvuldig werd de lange bal gehanteerd, wat
niet ten goede kwam aan het spelniveau van de
thuisploeg. Toch was het Makkum die een aantal
mogelijkheden wist te creëren om de score te
openen, maar de voorwaartsen wisten het doel
niet te vinden. Op slag van rust was het bijna
Jelle Hiemstra die uit een corner de bal binnen
de palen wist te koppen, maar zijn inzet scheerde
net langs de verkeerde kant van de dwarsligger.
De tweede helft begon Makkum direct scherp.
Met name Jan Hiemstra liet zich in deze fase
van de wedstrijd gelden. In de 4de minuut stelde
hij met een mooie crosspass Jouke de Jong in de
gelegenheid te scoren, maar deze mistte de
geboden kans. Een aantal minuten later was het

weer Jan Hiemstra die met een ziedend schot
van een meter of 20 bijna de score wist te openen.
De in de ploeg gekomen Bouke Jetze Smink
wist zich na een uur spelen vrij te draaien van
zijn directe tegenstander, maar zijn schot werd
gepareerd door de keeper. Nog geen vijftien minuten
later moest dezelfde Smink met een knieblessure
het strijdperk verlaten. Later zou Pieter Genee
nog volgen met een “ferme” hoofdwond. Rood Geel
was in de tweede helft niet meer bij machte om
uit de verdedigende linies te komen en het was
Makkum dat opzichtig opzoek ging naar de
volle winst. Door de vele blessures (verzorgster
Cris Tassebajof heeft de meeste meters gelopen
deze middag) die gedurende de wedstrijd plaatsvonden, dit door het harde en bij tijden gemene spel
van de gasten, trok de scheidsrechter deze middag
net voldoende tijd bij voor Makkum om de volle
winst te pakken. Na 94 minuten spelen zette
Jelle Hiemstra nog eens aan voor een rush. Aan de
rechterkant van het veld werd Jeroen Bodde voorbij gelopen al stond deze er niet. Met een uiterste
poging van Bodde om Jelle Hiemstra het scoren
te beletten, klom deze op Hiemstra’s rug. Nadat
Hiemstra met een rugzakje van zeker 90 kilo de
16 meter had bereikt, bezweek deze onder de last
die nadrukkelijk op zijn schouders drukte. De
scheidsrechter had geen enkele keus en legde de bal
terecht op de penaltystip. Good old Andies Smink
ronde de strafschop beheerst en koelbloedig af
en hield zo de drie punten in eigen huis.
Door deze winst staat Makkum samen met Bant
(met in wedstrijd minder) en Wolvega bovenaan
in de tweede periode. De eerstvolgende wedstrijd
is op 3 maart in en tegen Tonego te Luttelgeest.

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 11 februari ging Christa
Koomen met 2 paarden naar Hippolytushoef.
Met Batou Mon Ami nam ze voor het eerst deel
in de B-dressuur. Met 178 punten won ze de 3e
prijs. Met Magnolia startte ze in de M-1 dressuur.

De eerste proef scoorde ze 177 punten, dit was
goed genoeg voor de 2e prijs. De 2e proef
behaalde ze 183 punten waarmee ze een winstpunt en de 1e prijs verdiende.

Gevraagd; Bedieningsmedewerkers M/V voor;
Hotel Bistro De Waag
&
Pannenkoekhuis De Lampion
Periode; Begin April tot November 2007
Werktijden; 38 uur per week (fulltime),
(liefst) zowel overdag als ’s avonds inzetbaar!
Leeftijd; tot 28 jaar
Inlichtingen; 0515 - 23 14 47 of 0515 - 25 22 20
t.a.v. P.A. Scheijbeler.

Hotel Bistro

“De Waag”

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Snelle en complete computer voor maar € 500.Jan Tabak, 06-41729823
Grote partij Workumer aardewerk in vele soorten
en maten v.a. € 0.50 t/m € 4.- p.st.,
tel. 0515-231940
2 dames fietsen beide € 50.; Ronde gaskachel;
2 Gevelkachels, tel. 0517-531691 na 18.00 uur
2 Konijnen hokken binnen/buitenhok € 20.p.st; Konijn/caviahok voor binnen € 15.-;
Moderne zitzak/zwart (banaanmodel) € 20.-,
aanbiedingen i.z.g.st., tel. 0515-231491

TE KOOP

Glazen tochtdeur thermopane, links- en
rechtsdraaiend + bevestigings materiaal. Past op
ieder binnenkozijn € 50.-, tel. 0515-231940
Breedbeeld TV 82 cm./ 32”, incl. bijpassend
audio/tv meubel. Merk Philips, type 32pw
8608, nieuw gekocht in maart 2004.
Beeldbuis flat screen, kleur zilver € 350.-,
tel. 0515-233098

Pruikmakershoek 12
MAKKUM
Statig, monumentaal
grachtenpand
Vraagprijs:
€ 395.000,00 k.k.

Ledikantje, Kinderwagen, Tafelstoel, Wipstoeltje, Fietszitje voor achterop, Zonnehemd,
t.e.a.b., tel. 0515-579275 na 18.00 uur
Batavus weduwefiets 1 jaar oud € 250.-,
tel. 0515-232214

www.makkumerbelboei.nl

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen
Wilgenteen, riet, bamboe,
dopheide en boomschorsmatten.
Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week:
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!
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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

3 Overalls maten 128 en 2 x 152, à € 2.-;
Nike voetbalschoenen mt. 35. € 4.50,
tel. 0515-542275

www.focussys.nl

Geberit wc-stortbak, kleur Camee in prima
staat € 10.-, tel. 0515-231940
GRATIS AF TE HALEN

Cavia’s zwart/bruin 3 mnd oud,
tel. 0515-579275, na 18.00 uur
GEVRAAGD

Home-trainer, tel. 0515-232561
Voor de zomer! In Gaast hulp voor tuinonderhoud, o.a. maaien, snoeien, etc. voor ± 1,5 uur
per week, gereedschap w.o. trimmer en
grondmaaier aanwezig, tel. 0515-543456
AANGEBODEN

Klusjesman voor schilderwerk, sausen, laminaatvloeren, tuinwerkzaamheden, etc.
tel. 06-14064482
Huishoudelijke Hulp, tel. 06-43746298

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

