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(eigen foto)

Drabbelterp - Het afgelopen weekeinde was
het niet alleen carnaval onder de grote rivieren,
maar ook in Sneek weten ze hoe carnaval moet
worden gevierd. ‘s Morgens waren er nog enkele
natte sneeuwbuien, later werd het droog en vlak
na de start van de optocht kwam precies om
14.11 uur de zon achter de wolken vandaan en
volgde een prachtige middag. Temeer hierdoor
waren en weer vele duizenden Snekers maar ook
talrijke Makkumers naar de binnenstad van
Drabbelterp gekomen om de grote carnavalsoptocht (de 32e editie) te aanschouwen die door
de historische binnenstad ging. Vanaf de Sneker
sporthal trokken zo’n 36 bonte creaties een lang
kleurrijk lint door het centrum.
De Makkumer drumband wordt al jaren door
Carnavalsvereniging De Oeletoeters uitgenodigd
om muzikaal deel te nemen aan de optocht. Door
persoonlijke omstandigheden konden de drumbandleden een tweetal jaren dit optreden niet aannemen.
Het afgelopen weekeinde was Makkum wel weer
van de partij en zoals gebruikelijk niet in hun
normale uniform! Om de komst van de Koningin
naar Makkum onder de aandacht te brengen waren
alle drumleden oranje gekleed compleet met
opblaaskroontjes ontvangen van de Koninginnevereniging. Hiervoor nog hun dank. Ook waren

alle trommen van oranje hoezen en versierselen
voorzien. Op de lyra’s waren fraaie zelfgemaakte
oranje bloemen zichtbaar. Achterop de ruggen
van de laatste rij lyristes was de tekst ‘Koninklijk
Goedgekeurd Makkum’ zichtbaar. Deze outfit en
creatie kregen tijdens de route veel waardering
van het aanwezige publiek en na afloop tevens van
Oeletoeter-voorzitter Eddy Mensink. Toch aardig
als je voor je inspanning complimenten krijgt.
Na een rondgang van bijna twee uren en aangemoedigd door de Makkumer fans langs de route
was het tijd om naar huis terug te keren en nog
even te evalueren in de Stopera. Veel waardering
was er voor de nieuwe leden (die voor het eerst
meeliepen) en deze rondgang glansrijk hebben
volbracht. Een vermoeiende maar zeer geslaagde
carnavalsmiddag waar met veel genoegen op
kan worden teruggezien. Voor wat de drumband
betreft op naar de 33e editie (drie keer elluf!).
Om tenslotte met de Oeletoeters te spreken, het
carnaval begint voortaan onder de Waddenzee
...! Alaaf! Alaaf! Alaaf! Voor wie niet in Sneek
aanwezig was is er wellicht op Koninginnedag
een herkansing. De drumband heeft namelijk
grootse plannen op deze dag. U moet hiervoor
echter wel vroeg uw bed uit! Afwachten
maar dus ...!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

een greep uit ons aanbod?
zie pagina 13

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
woensdag 6 februari

R.K. Kerk 19.00 uur pastor G. Kamsma

zondag 10 februari

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdagavond 19.30 uur pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. S. Bandstra, Hemelum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur br. S. Zeilstra
19.00 uur Oec. vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel

Familieberichten

vrijdag 8 februari

Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte
van ons kleine broertje
en onze zoon

Jorrit
Geboren op 1 februari 2008

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

Rianne en Mirte

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

Sander en Ineke
van der Meulen-Haarsma

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 9 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 10.00 uur
optreden De Flevosanghers in het restaurant.
Consumpties voor eigen rekening.
Info zie 8 februari
Makkum - Sporthal 19.00 uur
Zaalvoetbaltoernooi jeugdcaravan groepen
Wûnseradiel
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Gezinsbingo Buurtver. Terra Nova

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

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
Tandartsenpraktijk de Witte Heren
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980

Agenda

Engwierderlaan 15
8754 JE Makkum
0515-233833

Gaast - Doarpshûs ”De Fûke” 20.00 uur
klaverjassen

woensdag 13 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Gedichtenvoordracht door dhr. C. Jonker in de
Tûnkeamer. Consumpties voor eigen rekening.
Info zie 8 februari

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 5 maart
expositie van: aquarel en potloodtekeningen
(stillevens, landschappen, fantasie en abstract)
van Maaike Boonstra-Poog. Vrij te bezichtigen
tijdens kantooruren. Een aanrader! Voor meer
info: Maaike Boonstra-Poog, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

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

Rijbewijzen ingevorderd

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

Zurich - De politie heeft zondagmiddag het rijbewijs ingevorderd van een 43-jarige automobilist
uit Schoonloo. De man reed op de Caspar de
Roblesdijk, waar 70 is toegestaan, 129 km per
uur. Tevens is het rijbewijs ingevorderd van een
30-jarige automobilist uit Leeuwarden deze reed
129 km per uur.

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. 0517533336, 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. 0515-852958 bgg 06-20441818

Sy wol it net witte
Mar wy kinne it net litte
Ja minsken it is wier
Dit leaf lyts famke wurd saterdei

30 jier

Aan de CHN opleiding Pabo te Leeuwarden is
geslaagd Vollie Dirkje Oostenveld uit Makkum.
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Marja Driessens-Diessel,
fotograaf, exposeert in het
gemeentehuis
Witmarsum - Marja Driesssens-Diessel is sinds
circa 15 jaar fotografisch gegrepen door lijnen,
vlakken, grafische voorstellingen, spiegelingen,
contrasten, tegenlicht en felle kleuren. Zij vindt
haar passie vooral in moderne architectuur en dan
met name bruggen, die zij op haar eigen wijze
laat zien. Zij werd geïnspireerd door fotograaf
Theo Janssen in Zoetermeer en ontwikkelde zich
autodidact middels fotoclubs als FC59 in Delft,
‘t Filter in Sneek en Clicque in Bolsward.
In het gemeentehuis in Witmarsum hangt een
selectie ‘moderne architechtuur en bruggen in
Nederland en Europa’ van de afgelopen paar jaar.
Nieuw werk mag u verwachten tijdens de kunstroute Wûnseradiel op de zondagmiddagen in mei
2008. De expositie is tot half maart te bezoeken
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 7 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 9 FEBRUARI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

RIB/HAAS KARBONADE

4 HALEN / 3 BETALEN
VARKENS GORDON BLUE

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 7 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 13 FEBRUARI
GEBRADEN VARKENSROLLADE
100 gram

PALINGWORST

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.20
€ 1.-

KOMKOMMERSALADE
100 gram

€ 1.10

€ 2.75

Cursus ‘Stoppen met roken,
pakje kans’
Sneek - Op dinsdagavond 4 maart as. van 19.30
- 21.00 uur is er een cursus ‘Stoppen-met-roken,
pakje kans’, 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 19 februari
as. op telefoonnummer (0515) 461 234, 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.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Bij aankoop van een Blom’s Rookworst
500 gram Zuurkool gratis
gesneden romige Kaas, 175 gram......................................1.59
Gekookte Worst, per pakje..........................5

zegels extra

pak Lasagnebladen, 250 gram............................................1.29
pak Mix voor Lasagne................................................89

cent

Elstar Appels, kilo.......................................................89

cent

Aanbiedingen geldig van do. 7/2 t.e.m. wo. 13/2
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Vrijwilligster Greetje neemt na 15 jaar afscheid

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
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
Makkum - Op 1 februari 1993 kwam Greetje
Twijnstra als hulpmoeder bij ons binnen. De
jongste dochter Johanna was toen een peuter bij
ons op de speelzaal. De dochter werd kleuter en
verdween naar de basisschool, juf Greetje bleef
bij de peuters tot 28 januari 2008. Want - voor ons
helaas - toen kwam er een einde aan 15 jaar vrijwilligster bij de peuterspeelzaal. In de afgelopen
jaren was de maandagochtend de juf Greetje
ochtend. Heel veel peuters heeft ze de revue zien
passeren. Zij was op die ochtend altijd degene
die ze met instrumentjes liet kennis maken want,

zo zei ze, je kunt ze niet vroeg genoeg voor
Hallelujah klaarstomen! Dansen op muziek was
ook een favoriete bezigheid, vooral de kabouter
plop dans was zeer geliefd. Maar nu verruild ze de
peuters voor een baby nl. voor kleinzoon Fedde.
Ze gaat oppassen en dat is natuurlijk ook geweldig.
Greetje wij zullen je erg missen, maar wie weet
ooit ...........
Alle peuters, juffen, bestuur
van peuterspeelzaal ”Krobbeguod”.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
lamsvlees

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum

”We misse jim”
na 19 jaar kranten bezorgen is het wel mooi geweest
Makkum - Nee een foto hoeft er niet bij iedereen
in het dorp kent mij wel. Wanneer je 19 jaar lang
elke dag ‘s morgens vroeg een landelijk dagblad
bezorgd in alle hoeken van het dorp wordt je
vanzelf bekend. En je deponeert de krant bij de
abbonee ook nog eens voorzichtig in de brievenbus, want de meeste mensen liggen nog op één
oor als ik langs kom.
We praten met Annie en partner van Hielke
Visser, die de laatste paar jaar nadat hij gestopt
is met werken ook meehielp om de kranten uit te
zoeken en te bezorgen. ‘s Morgens om half vijf
begon Hielke aan het krantenwerk, 7 verschillende
kranten uitzoeken en zaterdags waren dit er 8. En
dan om 05.00 uur ‘s morgens op de fiets, elke
dag honderd en vijftig diverse kranten bezorgen.
Dit altijd in weer en wind, regen en storm, zelfs
een keer in de winter met het sleetje. Maar zo
zegt Annie ik heb het altijd met plezier gedaan.
Oudejaarsdag was de allerlaatste keer dat Annie

en Hielke de kranten bezorgden. De veel gehoorde
reactie van de mensen is ”We misse jim”. Dit zal
best beaamt Annie, wij waren vrijwel elke dag
met de krant om dezelfde tijd bij de mensen.
Belevenissen onderweg op de vroege morgen, o ja
laten we het daar maar niet over hebben, nou ja
een paar anekdotes dan. Tuinkabouters die je
tegenkwam op de hoek van de weg, ik heb ze
maar meegenomen zegt Annie en te eten gegeven!
Of als de sleutels nog in het kontaktslot zaten
van de auto, dan haalde ik deze er uit en bezorgde
gelijktijdig met de krant ook maar de sleutels
terug. Ik heb ook al eens een beurs op het muurtje
bij de RK-kerk gevonden, hierin zat een pasje
met naam, ik heb deze keurig bij het meisje
terugbezorgd, ze was me erg dankbaar. Of op een
zaterdagmorgen lag er iemand op de ‘knibbels’
voor een deur, naar het sleutelgat te zoeken.......
Dit zijn van die voorvallen die je s’morgens
vroeg in Makkum kan tegenkomen zeggen
Annie en Hielke.

w w w. d e s t e e g m a k k u m . n l

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 Droge Gebakken
Kip Kerrie met ui
z 2 st. Saté Ajam
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 bloemkolen
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer irene’s mee

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

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Is er een toekomst voor de peuterspeelzaal in Makkum?
Makkum - Al 38 jaar heeft Makkum een eigen
peuterspeelzaal. Doel was en is om onze peuters
zich spelend met elkaar te laten ontwikkelen. De
afgelopen maanden is gebleken dat de peuterspeelzaal financieel in zwaar weer terecht is
gekomen, waardoor het voortbestaan op dit
moment ernstig wordt bedreigd. Fouten in het
verleden met betrekking tot de salariëring van de
leidsters werken nu nog steeds door. Als gevolg
hiervan zijn er een aantal niet verwachte naheffingen binnengekomen, waarvan de betalingsverplichting niet kan worden voldaan. Hierdoor
is er een behoorlijke schuld ontstaan. Wanneer er
niet op korte termijn financiële middelen worden
gevonden om (een deel) van de schulden af te
betalen, zal de peuterspeelzaal haar deuren moeten
sluiten. Het bestuur is op dit moment druk op
zoek naar deze middelen, ondermeer door het
benaderen van bedrijven, fondsen en de ouders

van onze peuters. Ook zullen er de komende tijd
acties worden gevoerd met als doel geld bij
elkaar te brengen.
Langs deze weg willen we ook een beroep doen
op u als ex-peuter, vader, moeder, opa, oma, of
als persoon die de peuterspeelzaal een warm
hart toedraagt. Uw gift, groot of klein, is zeer
welkom op rekeningnummer 372013686 ten
name van peuterspeelzaal Krobbeguod Makkum.
U kunt ook een bijdrage leveren door het doneren
van uw statiegeldbon in de daarvoor geplaatste
bussen bij de Coop en Jumbo.
Namens alle huidige en toekomstige peuters van
Makkum, leidsters en bestuur danken wij u
alvast van harte voor uw bijdrage. Wij zullen u
op de hoogte houden van de stand van zaken.
Bestuur It Krobbeguod.

Raad stelt € 350.000,- beschikbaar
voor ontvangst Koningin
Witmarsum - Als de Koningin met haar gevolg
30 april en bezoek aan Makkum brengt moet
alles er piekfijn uitzien. Het bezoek brengt veel
kosten met zich mee, maar zet Makkum wel even
landelijk op de kaart en ook veel buitenlandse
televisie zenders laten de Koninginnedag vaak
in hun journaals zien. De Koningin en haar gevolg,
wordt op de haven ontvangen en zal dan een uur
in Makkum verblijven. Het bedrag wat door de
gemeente exclusief BTW en werkzaamheden van
ambtenaren uitgetrokken is, bedraagt € 350.000,Het programma vraagt om een bedrag van
€ 65.000,- en de fysieke structuur en veiligheid
bedraagt € 60.000,-. Dan is er voor verkeer en
vervoer nog eens € 95.000 nodig. Dit wordt
gebruikt om het grote aantal bezoekers naar het
dorp te vervoeren. Waarschijnlijk wordt ergens een

parkeerplaats ingericht en gaat men met bussen
nar het dorp. De communicatie en representatie
kost € 35.000,- en de organisatie komt op
€ 70.000,- En dan heeft de gemeente nog een potje
onvoorzien waarin € 25.000,- zit. Verder is de
gemeente ervan uitgegaan dat door geldelijke steun,
of sponsoring ook nog wel iets binnen komt.
Dus met dit bedrag kan men waarschijnlijk niet
alles bekostigen.
Nadat mensen uit Den Haag in Makkum zijn
geweest om alles te bekijken, zal voor de
gemeente duidelijk zijn welke werkzaamheden
er in het dorp nog uitgevoerd moeten worden.
Alle partijen van de raad waren van mening dat
er voor gezorgd moet worden dat Makkum zich
professioneel gaat promoten. Vanuit verschillende
dorpen zal aan deze promotie meegedaan worden.

Sport accommodatie op It Fliet moet opgeknapt
Witmarsum - De sportverenigingen van de
voetbal en kaatsen maken gebruik van dezelfde
accommodatie op de terreinen van It Fliet te
Witmarsum. De huidige accommodatie voldoet
niet meer en biedt te weinig kleedgelegenheid.
Tevens zal de rest van het gebouw een grondige
opknapbeurt moeten krijgen. Om dit alles te
realiseren hebben de verenigingen geld nodig.
Er zullen zes kleedkamers moeten komen en dit
heeft tot gevolg dat het gebouw meer ruimte in
gaat nemen. Dit moet gedeeltelijk op het trainingsveld. Het bedrag wat met deze ingrijpende
verbouwing en nieuwbouw gemoeid is bedraagt
€ 636.888,- inclusief BTW. Het is een groot
bedrag, maar de meeste raadsleden waren van
menig dat er wel geld op tafel moet komen, om
tot realisatie over te gaan. In een commissie-

vergadering is uitgebreid ingegaan op de eisen
van de sportverenigingen. Tijdens de raadsvergadering bleek dat niet alle PvdA leden
dezelfde mening hadden. Raadslid Waterlander
was absoluut voorstander van het geven van
subsidie en de andere partijleden, Lutgendorff,
Groeneveld en Altenburg stemden tegen. Zij denken
dat er veel verenigingen in de gemeente zijn die
ook goede plannen hebben. Uiteindelijk werd
besloten dat de gemeente € 543.000,- subsidie
geeft en dat de leden van de verenigingen zelf
voor € 120,000,- aan zelfwerkzaamheden uit
moeten voeren. Het grote aantal aanwezige
sporters, tijdens de raadsvergadering, bedankte de
raad van Wûnseradiel met een hartelijk applaus
en vertrok om het goede nieuws te vieren in de
sportkantine.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 6 februari 2008

Septemberpop goes
Après-ski

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Workum - Inmiddels(1 Feb.) is de voorverkoop
weer van start gegaan van de winter uitvoering van
Septemberpop te Workum 23 februari. Het feest
dat dit jaar alweer voor de 5e keer word gehouden
op het evenementen terrein de Steds Polle te Workum.
Ook dit Après-ski Feest mag je niet missen, veel
muziek met Dj`s en artiesten, en er is weer veel
nieuwe decoratie in de tent. Nieuw dit jaar is de
prijs die je kunt winnen, een reis cheque ter waarde
van € 250,- voor de mooiste/ grappigste verklede
bezoeker. Kortom haal snel je tickets in de voorverkoop voor het te laat is, want bij de Après-ski
geld ook het moto vol=vol. Meer info kunnen je
vinden op www.septemberpop.nl

Dansexpressie Yoga
in Parrega
Parrega - Dansexpressie onderscheidt zich van
andere vormen van dans, waaronder b.v. volksdansen,
jazz of blues. Daarbij gaat het om de eigen beweging
van de danser, waarbij uitdrukking wordt gegeven
aan de eigen beleving. En dit wordt vormgegeven in
een danstaal d.m.v. dansexpressie kom je dichterbij
je gevoel en het is mogelijk je persoonlijk te ontwikkelen. Dansexpressie is er voor elke leeftijd.
Ook een deel van de lessen wordt besteed. Aan yoga/ontspanningsoefeningen. Ben(t) jij/u nieuwsgierig
geworden, Marja Faber (tel.0517 579253) is graag
bereid u/jou nader te informeren.

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

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

1+1=1 !
gratis
2e kilo

Mals
Runder Gehakt
Kilo 5.99
2 kilo voor 11.96

5.99

deze aanbieding is geldig van donderdag
7 februari tot en met zaterdag 9 februari
alleen bij onderstaande Coop Supermarkt

voor al onze overige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum

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

Foar de leafhawwers fan Fryske boeken
Kimswert - Op sneon 17 maaie is der yn Kimswert
in grutte boekemerk fan Fryske boeken: berneboeken en grutte minskeboeken. Foar 1, 2 en 3 euro
kinne jim te kust en te keur gean. De opbringst
is foar it yn stân hâlden fan tradisjonele saken
-der heart ús taal ek by- yn Kimswert. Set it dus
al fêst yn jim bûsboekjes: Fryske boekemerk, sneon

17 maaie 2008 fan 10.00 oant 15.00 oere, yn it
nije doarpshûs yn Kimswert. Mochten der guon
wêze dy’t gjin boeken ha wolle, mar kwyt wolle foar
it goeie doel - wy tinke bygelyks oan ferhuzingen,
kast- en souderoprommingen en saien tillefoantsje
en wy komme in kear del. Anny Hettinga, till.
0517 641958 / Meindert Bylsma till. 0517 641532.

Culturele uitwisselingsdag voor leerlingen
Voortgezet onderwijs
Bolsward - Op donderdag 14 februari vindt een
culturele uitwisselingsdag plaats van leerlingen
in het voortgezet onderwijs. Dit experimentele
project is een idee van 6 deelnemende scholen
en is met medewerking van Keunstwurk tot
stand gekomen. Het experiment wordt uitgevoerd
in een samenwerkingsverband tussen 6 scholen
voor voortgezet onderwijs in Zuid West Fryslân.
Zo’n 360 leerlingen zullen op deze dag bij een
andere school op bezoek gaan en daar kennismaken met de school, de plaats/stad en de culturele
aspecten hiervan. De Culturele uitwisselingsdag
in het voortgezet onderwijs in Zuid West
Friesland wordt gehouden in Sneek, Bolsward,
Harlingen, Franeker. Door de organisatie
Keunstwurk i.s.m. CS Bogerman Sneek (Frans
Berkhout, Betty Meester), RSG Magister Alvinus
Sneek (Jan Terpstra), Marne College Bolsward
(Michiel Galema), SG Simon Vestdijk Harlingen
(Tjerkje Postma), Maritieme Academie Harlingen
(Sjors ter Weele), Simon Vestdijk Franeker
(Willem Mook), 60 leerlingen per school doen
hieraan mee. Het project is mogelijk gemaakt door
ondersteuning uit Actieplan cultuurbereik Fryslân.
De culturele uitwisselingsdag is voor de deelnemende leerlingen een kennismaking met cultuur in meerdere opzichten. Een andere school
in een andere plaats, vervreemdend maar ook
intrigerend. Een andere plaats in dezelfde provincie:
anders maar ook herkenbaar Kunst en cultuur in

verschillende vormen, maar passend bij de plaats
waar je te gast bent, anders maar ook herkenbaar.
Met een experimentele vorm van samenwerking
willen de 6 deelnemende scholen hun leerlingen
kennis laten maken met cultuur in de breedste
zin van het woord. Schoolcultuur, omgeving,
taal en kunsten. Het zijn allemaal aspecten die
behandeld worden binnen het zich snel ontwikkelende leergebied cultuureducatie. Leerlingen
uit Sneek en Bolsward gaan een dag naar
Harlingen. Ze krijgen daar behalve een stadswandeling en een workshop van een Harlinger
kunstenaar ook een rondvaart door de zeehavens
aangeboden. De Harlinger leerlingen gaan op
hun beurt naar Sneek, waar de watertoren wordt
beklommen, waar Sneker koeken worden
gebakken, en waar het CvK Sneek workshops en
een voorstelling zal verzorgen.
De Sneker leerlingen die naar Bolsward gaan,
verkennen deze stad op kunstzinnige wijze, ter
nagedachtenis van Gysbert Japixcks. In Franeker
staan natuurlijk het Planetarium en het Martenahûs op het programma. Bovendien treedt de
dansgroep van het Friesland college o.l.v.
Grietine Molenbuur op en geeft daarna workshops dans aan de leerlinge van het RSG
Magister Alvinus uit Sneek. Zo zorgt deze uitwisseling voor een nieuwe kennismaking met de
naaste omgeving en laten alle gasten een bericht
achter voor de reguliere leerlingen van de school.

Op TV Deel 1 drieluik Gerard Reve
Van 1964 tot 1971 woonde de schrijver Gerard
Reve (toen nog Gerard van het Reve) in Fryslân.
Door bemiddeling van zijn vriend Nico
Verhoeven vond hij een huis in Greonterp.
Amsterdam gaf hem teveel verplichtingen, hier
kon hij rustig schrijven. Eén van zijn belangrijkste
boeken Nader tot U is hier tot stand gekomen. In
de Friese jaren gebeurde er veel in het leven van
Reve. Hij kwam openlijk uit voor zijn homoseksualiteit, waarop toen nog een taboe rustte.
Ook bekeerde hij zich tot het Rooms-Katholieke
geloof, terwijl in die tijd veel mensen juist de kerk
verlieten. In Nader tot U beschrijft Reve de strijd
die hij voerde tegen drank, angst en depressies.
Deel 1 Een huisje in Friesland
In het eerste deel komen de mensen om hem

heen aan het woord. Greonterpers vertellen hoe
Reve contact zocht en kreeg met hen. Zijn toenmalige vrienden Teigetje en Woelrat (Willem
van Albada en Henk van Manen) kijken terug op
de goede en minder goede tijden in Huize het
Gras. Hester Witteveen, de dochter van de caféeigenaar, haalt herinneringen op aan de vriendschap tussen Reve en haar vader. Voor buurvrouw H. te G., of wel mevrouw Hofmeijer,
schrijft Reve één van zijn mooiste gedichten:
Graf te Blauwhuis
Uitzending zondag 10 februari 2008 om 13.55 uur
op Nederland 2. Nogmaals te zien zondag 10
februari vanaf 18.00 uur op Omrop Fryslân.
Nogmaals te zien zaterdag 16 februari 2008 0m
12.25 uur op Nederland 2

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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CC-Catering start
Kinder Kook Club
Ruiken, proeven, koken.....
wat je zelf maakt is gewoon lekker!

Steeds minder ouders nemen of hebben tijd om
samen met de kinderen gezellig te koken. We eten
vaker fast food producten, die het koken zeker
makkelijker maken. Kinderen krijgen hierdoor
minder kansen om ervaringen op te doen met
verschillende ingrediënten en verse producten
en ermee te leren koken. Je hoort steeds vaker:
‘mijn kind lust niks en zeker geen groente’. Mijn
visie is dan ook ‘koken doet eten’. Als de kinderen
zelf plezier in koken krijgen, ervaringen opdoen
en experimenteren met ingrediënten komt de
rest van zelf., laat ze ervaren dat koken leuk is!
De Kinder Kook Club start op zaterdagochtend
23 februari van 10.30 tot 12.30 uur, daarna op
29 maart, 26 april, 31 mei (o.v.b). Waar: In de
keuken van CC-Catering, Dorpsweg 4 te
Idsegahuizum. Kosten € 20,00 voor de 4 lessen,
zelf een receptenmap en een theedoek meenemen.
Shorten en koksmutsen zijn op de club aanwezig.
U kunt uw kind telefonisch opgeven tot uiterlijk
12 februari, tel: 06-53665564 info@uwsmaak.nl
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen,
leeftijd 7 t/m 10 jaar. Wees er snel bij want vol=vol!

Cursus ”Actief leven met
fibromyalgie”
Sneek/Bolsward - Goed nieuws voor mensen
met fibromyalgie! Thuiszorg Zuidwest Friesland
start een cursus ”Actief leven met fibromyalgie”.
De opzet richt zich voornamelijk op bewegen, maar
er wordt ook aandacht besteed aan informatie over
de aandoening en het uitwisselen van ervaringen
met lotgenoten. Daarnaast worden onderwerpen
besproken die te maken hebben met het beter
leren omgaan met fibromyalgie. De cursus bestaat
uit 24 x sporten onder leiding van een fysiotherapeut en het theoretische deel bestaat uit 10 bijeenkomsten. Naar schatting lijden in Nederland
25.000 mensen aan fibromyalgie, een vorm van
(weke-delen) reuma. Deze chronische ziekte
veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten en
gaat met veel vermoeidheid gepaard. Door middel
van een intake wordt er voor elke deelnemer een
persoonlijk oefenprogramma opgesteld. Bij voldoende deelname zal de cursus in Sneek starten
op 3 maart as. en in Bolsward op 6 maart as.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u tijdens
kantooruren t/m 18 februari as. contact opnemen
bij het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest
Friesland op telefoonnummer (0515) 461 298.

Her adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
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
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De Vries Sails betrekt nieuw pand in Makkum
LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?

Makkum - De verhuizing van De Vries Sails
Grou en De Vries Sails Makkum naar het nieuwe
bedrijfspand in Makkum is een feit. De twee
zeilmakerijen en de kantoorruimtes zijn voortaan
gehuisvest aan de Waardwei 7. Het pand wordt
zaterdag 16 februari officieel geopend voor
genodigden. Vanaf 12.30 uur is er open huis en
kunnen overige belangstellenden een kijkje nemen
in de zeilmakerij. Het pand heeft onmiskenbaar
alles met zeilboten te maken. In de wandelgangen
een parketvloer alsof je over het dek van een
zeiljacht loopt. Foto’s aan de wand van zeilers in
actie. Een glazen pui geeft zicht op de zeilmakerij
in bedrijf. Ook tijdens het open huis zal de zeilmakerij in bedrijf zijn. Dan kunnen geïnteresseerden
zie hoe een lasersnijmachine werkt en wordt er
een workshop zeilontwerpen gehouden.
De Vries Sails kent een lange historie. Vanaf 1850
was zeilmakerij S.U. de Vries in Grou reeds
actief in het maken van zeilen voor skûtsjes,

boeiers en schouwen. De zeilmakerij van Jan de
Vries te Makkum, later bekend onder de naam
Zeilmakerij A. de Vries, bestaat ook al sinds 1935.
Beide bedrijven werkten al geruime tijd samen
toen een fusie volgde in 2006. In het nieuwe pand
aan de Waardwei worden de zeilen, buiskappen
en achtertenten gemaakt. De watersportwinkel, de
tuigerij en de reparatieafdeling blijven op de ‘oude’
locatie, Marina Makkum, aan de Súderseewei.
Na de fusie van 2006 volgde er in 2007 een
samenwerking met UK Halsey. Met name de
lichte, vormvaste en duurzame Tape Drive zeilen
van UK Halsey zijn bekend bij zeilers. Maar
voor De Vries Sails betekent de samenwerking
vooral dat ze kunnen rekenen op gezamenlijke
research en development, gezamenlijke inkoop
en een centrale productie. Het is een mogelijkheid
om gelijke tred te houden met de grote namen in de
zeilmakerswereld. Het gecombineerde logo is een
concreet bewijs van de vruchtbare samenwerking.

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Informatieavond De Lijmpot Makkum plakkend succes
Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Maandagavond 28 januari; Ruim
vijfenveertig belangstellende bestuursleden van
de diverse verenigingen uit Makkum waren
ingegaan op de uitnodiging van de initiatiefgroep
voor de informatieavond De Lijmpot Makkum.
De doelstelling van de initiatiefgroep voor deze
avond was het meten van de belangstelling tot
het oprichten van een Lijmpot in Makkum
Jacob van der Velde, één van de initiatiefnemers,
opende de avond en zoals het een echte Van der
Velde betaamd deed hij dit volledig op rijm.
Jacob zijn rijm gaf en terugblik op alle activiteiten
die hadden plaats gevonden tot deze avond met
betrekking tot de Lijmpot. Symen Sjoerd de Vries
van Timpaan deed vervolgens de presentatie over
de werking van de lijmpot en daarbij kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde.
Makkum heeft een breed scala aan verenigingen
en organisaties die zorgen voor een bruisende
samenleving in Makkum. Iedere organisatie en/of
vereniging heeft zo zijn eigen moeilijkheden en
mogelijkheden Soms is dat gemeenschappelijk
en het kan voorkomen dat men elkaar in het
vaarwater zit. Met behulp van een Lijmpot bouw
je samen aan een breed netwerk, waarbij de
organisaties elkaar versterken en met elkaar
samenwerken. Daarbij is het belangrijk dat er
zoveel mogelijk organisaties/vereniging achter
de Lijmpot staan. Mogelijkheden Lijmpot zijn
onder anderen; bewaken dorpsvisie Makkum,
ontwikkelen van activiteitenkalender, sociale
kaart Makkum, gebruik maken van elkanders
expertise, bundelen van krachten waar nodig, en

meer bekendheid geven aan de organisaties en
verenigingen richting de bewoners van Makkum.
Dat de deelnemers betrokken waren bij de avond
bleek uit de vragenronde die op de presentatie
volgde.
Waar draaien er meer Lijmpotten, is Makkum niet
te groot voor zoiets, rijd De Lijmpot Plaatselijk
Belang niet in de wielen. In een pilot traject
draaien een aantal plaatsen uit Sneek en
Zuidwest Friesland mee en Makkum is zeker
niet te groot voor zoiets. Juist een Vlecke met
deze omvang heeft zoiets als een Lijmpot nodig.
Vervolgens deden de deelnemers actief mee in
de opdrachten die zij kregen om aan te geven
wat een lijmpot voor functies moet hebben in
Makkum om elkaar beter te leren kennen en te
versterken en wat zij als vereniging concreet
kunnen bijdragen aan het opzetten van een
Lijmpot in Makkum.
Op het eind van de avond kon de organisatie van de
avond, in een plakkerig restaurant van Avondrust,
terugzien op een succesvolle bijeenkomst. Er is
voldoende draagvlak voor het opzetten van De
Lijmpot Makkum aanwezig die voor als nog
klein zal beginnen met het opzetten van een
sociale kalender, waarin iedere vereniging of
organisatie zich kan profileren. Het opzetten van
een activiteiten kalender en het in de toekomst
bewaken van de dorpsvisie Makkum die
momenteel bij Plaatselijk Belang in de afrondende
fase is. De initiatiefnemers gaan verder opzoek
naar vrijwilligers die de Lijmpot Makkum kunnen
uitvoeren. Dus meld u aan.

www.makkumerbelboei.nl
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De Keet
studenten maken programma over
Jongerenketen

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Omrop Fryslan zend een 8-delige programmareeks uit over jongerenketen in Fryslân. Het
doel van deze reeks is een ander beeld te laten
zien van het leven in en om zulke honken, keten
en caravans. De serie is geproduceerd door
studenten van de opleiding Communicatie van
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
De aflevering van 11 februari speelt zich af
rondom ‘t Hijspaleis in Nes (Dongeradeel). Deze
keet valt binnen een zorgvuldig uitgezet beleid
van de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze
aflevering worden zowel de jongeren als de
politiek aan het woord gelaten over de toekomst
van ‘t Hijspaleis. Ook wordt een blik geworpen
op het thema muziek, dat voor deze keet heel
belangrijk is. Naast de bestaande vooroordelen
rondom de jongerenketen vallen er genoeg thema’s
te ontdekken die een grote invloed hebben op de
activiteiten in en om keten. Jongeren hebben de
keet namelijk niet alleen maar om in te drinken,
maar willen graag hun eigen domein hebben en
maken een clubhuis wat ze als van henzelf
beschouwen. Jongeren zijn nog niet volwassen,
maar ook geen kinderen meer. Ze zijn nog niet
zelfstandig, maar willen wel een sociaal zelfstandige plek. Om deze plek te waarborgen moeten
ze met anderen rekening houden, zoals omwonenden
en grondeigenaren. Het programma wil de kijker
duidelijk maken dat een keet een grote rol speelt
in het leven van jongeren, en niet alleen een
”zuipfunctie” heeft.
De opzet is eenvoudig: 8 afleveringen, 8 keten,
8 thema’s. Op deze manier wordt een duidelijk
overzicht gegeven van de stand van zaken rondom dit onderwerp in de provincie Friesland. De
productie van deze documentaires is door
Omrop Fryslân uitbesteed aan studenten
Communicatie aan de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden. De reden hiervoor is dat Omrop
Fryslân graag jonge programmamakers de kans
wil geven om hun creativiteit te ontwikkelen en
praktijkervaring op te doen. De eindredactie was
onder begeleiding van Piter Zwart, uitvoerend
producent bij Omrop Fryslân. Het is een programma dat jongeren aanspreekt omdat het vóór
jongeren, dóór jongeren gemaakt is. Dit is mede
de reden geweest om juist een jongerenproductie
uit te besteden aan studenten, om een frisse
manier van televisie maken te bereiken. Op deze
manier wordt het onderwerp vanuit een andere,
soms verrassende hoek belicht.
Omrop Fryslân TV, De Keet, maandag 11 februari
18.45-18.55 uur (20.45, 22.45). Nogmaals te
zien de hele avond en nacht om de twee uren.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

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

GARAGE HORJUS
AL MEER DAN 25 JAAR EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.
* Onderhoud en reparatie van uw auto
* airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing
van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,
nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en
wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl
Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur
Garage Horjus zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318
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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Caravans er uit, boten er in

Zorgbelang niet onverdeeld gelukkig met advies RVZ

Leeuwarden - De kampeerbeurs Caravana die
in het WTC Expo van 24 tot en met 29 januari
gehouden werd trok 38.889 bezoekers en is
hiermee de tweede kampeerbeurs van Nederland.
Op de Caravana kon de bezoeker de laatste
nieuwigheden op het gebied van caravans,
kampeerauto’s, vouwwagens, tenten, chalets,
stacaravan, caravan- en kampeeraccessoires en
toeristische bestemmingen bekijken. De organisatie kan terugkijken op een succesvolle beurs
met grote publieke belangstelling en tevreden
exposanten en verwacht een volgende editie nog
een breder aanbod te kunnen bieden.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
(RVZ) adviseert de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) af te schaffen. De taken
zouden moeten worden overgenomen door verzekeraars en gemeenten (Wmo). De Raad pleit
weliswaar voor een overgangsperiode, waarin
zorgverzekeraars de zorg beter moeten organiseren
en gemeenten harde kwaliteitsgaranties moeten
bieden. Toch is Zorgbelang Fryslân niet onverdeeld
gelukkig met dit advies. De vraag is of zorgverzekeraars en gemeenten wel in staat zijn aan
deze voorwaarden te voldoen. Zorgverzekeraars
bewegen zich meer en meer in een vrije markt,
waarbij onderlinge concurrentie een rol speelt.
Gemeenten, zo is ook bij de WVG en Wmo,
gebleken hechten erg aan hun individuele vrijheid
om regelgeving in te vullen.
De AWBZ is bedoeld voor kwetsbare groepen.
Zorgbelang vraagt zich vanuit consumentenbelang
af of de zorg voor deze mensen ‘in de markt’ kan
èn mag wegzetten. De RVZ gaat van de vooronderstelling uit dat de kosten voor de AWBZ
niet meer beheersbaar zijn. Zij denkt dat overdracht aan zorgverzekeraars zal leiden tot
kostenbeheersing. Immers, de zorgverzekeraars

zouden bij uitstek degenen zijn die zich geprikkeld
voelen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Juist omdat het commerciële partijen zijn vrees
Zorgbelang dat dat zal leiden tot vermindering
van de kwaliteit. Met betrekking tot de gemeenten
geldt een zelfde risico. Kwaliteitsgaranties bieden
geen zekerheid tegen verschillen in verstrekkingen
van bijvoorbeeld een blindengeleidehond.
Zorgbelang is het eens met de RVZ dat er bepaalde
groepen zijn voor wie overheveling beter kan
uitpakken. Garanties daarvoor kunnen echter niet
worden gegeven. Zorgbelang hoopt dat staatssecretaris Jet Bussemaker in staat is met dit advies
van de RVZ een goede afweging te maken tussen
het solidariteitsprincipe van de volksverzekering
en de overheveling ervan naar de markt en lokale
overheden. Gelet op de reactie van de staatssecretaris dat zij tot de zomer de tijd neemt om het
advies te bestuderen, mag van een zorgvuldige
afweging uitgegaan worden. Zorgbelang verwacht
van de Tweede Kamer eveneens een zeer kritische
houding in dit proces. Het zal duidelijk zijn dat
voor Zorgbelang alleen telt dat zorggebruikers
van een mogelijke opheffing van de AWBZ
beter moeten worden en een achteruitgang in
kwaliteit onacceptabel is.

Rommelmarkt Actie Kerkenwerk
Makkum - De Actie Kerkenwerk organiseert dit
jaar op zaterdag 24 mei in het vernieuwde
Kerkelijk Centrum ”Het Anker” (voormalige
gereformeerde kerk), weer de jaarlijkse rommelmarkt. Van de opbrengst is een gedeelte bestemd
voor een goed doel en verder voor eigen PKN
kerkenwerk. Wanneer u spullen voor de rommelmarkt heeft dan kunt u deze vooraf bezorgen
tussen 09.30 uur en 12.00 uur op zaterdag 23
februari, 29 maart en/of 19 april bij de familie
Brouwer, Houwdijk 22 in Cornwerd. Een andere
datum van aanlevering is op dit adres niet mogelijk!

Ook wordt u verzocht geen telefonisch kontact
met de familie Brouwer op te nemen, uitsluitend
met gepubliceerde telnr’s.
In de week voorafgaand aan de rommelmarkt
(van 19 tot 23 mei) kunnen de spullen ook rechtstreeks afgegeven worden in ”Het Anker”.
Mocht u niet in staat of de gelegenheid zijn spullen zelf te brengen, dan kunt u bellen met één
van de commissieleden Titia van der Heide, tel.
232834 of Martje Quarré, tel. 231687.
* Wij nemen wij geen matrassen in ontvangst.

Vrijdag 8 februari begint Boot Holland, met een
beursoppervlakte van 42.000m² en er zijn meer
dan 355 exposanten. Daarmee is Boot Holland
dit jaar groter dan ooit.

Teater Selskip Arum speelt
´Parkers´ in de Klamere
te Workum
Arum - Na een succesvol optreden tijdens de
Arumer Merke in juli 2007 in de feesttent te
Arum staat het ‘Teater Selskip Arum’ opnieuw
op de planken in de Klameare te Workum.
‘Teater Selskip Arum’ trekt niet alleen tijdens de
Arumer Merke veel publiek, ook in omringende
dorpen en zelfs in de Lawei te Drachten komen
veel mensen af op de Friestalige theaterstukken.
Alom bekend is dat de theaterstukken, geschreven
door Lieuwe Tolsma, garant staan voor een
geslaagde avond. Wilt u ook weer eens ouderwets
lachen en nadien nog even gezellig napraten met
muziek, kom dan zaterdag 16 februari om 20.00 uur
naar de Klameare te Workum en vermaak u met
‘Parkes’ van ‘Teater Selskip Arum.
‘Parkes’
”.......Twa teatermakkers genietsje noch nei oer
it sukses fan it foariche stik. No moat der wat
nijs betocht wurde. Mar it is moeilijker om oan
de top te bliuwen dan der te kommen. En...’in
het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst’. It idee foar in begin
is der. Mar hoe moat it no eindige? En wurt it
wol sa leuk as it foariche stik.... Miskien, mar
ferlykje nea appels mei....Parkes!
It ferhaal
.....giet oer de famylje Dykstra. Heit, Moekie en
de bern Sus, Broer en Famke. In âlderwetske
famylje yn dizze tiid. De relaasje Heit - Moekie
is net mear sa florisant en derby hawwe se it net
rom. Oft Moekie op in dei boadskippen docht,
komt se der efter: we binne blut! Hasan, de allochtone boppebuorman, hat in oplossing. En úteindlyk sil alles feroarje. Mar oft alles der no sa folle
better fan wurt......!”
U kunt de kaarten halen bij Afke Huitema,
Grauwe Kat 8 Arum Telefoon: 0517-532277.
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Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 8 februari
20.15 uur D vc Bolsward 6
20.15 uur D vc Bolsward 9
20.15 uur J Makkum
21.30 uur D Makkum 3
21.30 uur D vc Bolsward 7

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Volleybal

- Makkum 4
- Makkum 5
- Punt Ut
- Punt Ut
- Heecherop 2

Wist u dat...
* Doarpskrite Makkum het toneelstuk TWA
speelt op 15, 16, 17, 22 en 23 februari a.s.
in de Zwaan
* zondag 17 februari een matinee voorstelling is
* de voorstelling van 16 februari reeds is
uitverkocht
* er nog wel kaarten verkrijgbaar zijn voor de
verdere voorstellingen, bij boekhandel Coufreur

- Dames Makkum-Griffioen 3-1

Makkum - Voor de dames uit Makkum stond
afgelopen zaterdag Griffioen uit Wolvega op
het programma. De dames waren er op gebrand
deze wedstrijd te winnen na het verlies van de
wedstrijd tegen Sneek, een week eerder. Helaas
moesten de dames Susanne Hellendoorn missen
vanwege een enkelblessure, met Francis Koornstra
haar schouder gaat het gelukkig steeds beter.
Boukje v.d Werf was er gelukkig om de dames
te steunen. Baukje bedankt!
Makkum ging heel slecht van start, er werden
veel fouten gemaakt,en daar profiteerden de
tegenstanders van en konden mooi hun eigen
spelletje spelen. Deze set werd verloren met 15-25.
In de tweede set werden de rollen omgedraaid;
de Makkummer dames waren eindelijk warm,

V.c. Sneek is momenteel bezig met de organisatie
van en rondom deze wedstrijd. Er zullen sowieso
de volgende activiteiten zijn: een extra grote
verloting, muziek voor en tijdens de wedstrijd,
de bekerwedstrijd van dames 3 vanaf 14.15 uur
en ‘mini’s van de wedstrijd’. Er wordt met
Martinus nog gesproken over handtekeningenen fotoseccies. Dames 1 - Oranje, 10 februari
17.00 uur, Sneker Sporthal.

Aan de bewoners van Makkum, Witmarsum, Wons
Van 11 tot 17 februari wordt weer de landelijke
collecte t.b.v. ‘Amnesty International’ gehouden.
Hopelijk draagt u ook dit jaar uw steentje bij.
Uw steun aan bestrijding schending van mensenrechten is hard nodig!
Stel daarom de collectant(e) niet teleur,
alvast hartelijk dank.

De vierde set moest een makkie worden maar
........dus niet. Deze set verliep erg rommelig, het
was allemaal wat twijfelachtig, de pass en setup
lieten nogal te wensen over, waardoor er niet
meer gescoord werd. Met een stand van 21-21
dachten de dames het is d’r op of d’r onder en
vochten voor elke punt. Dit resulteerde in een
winst van 25-21, al met al geen super wedstrijd
maar wel 4 puntjes rijker.
Zaterdag staat er een uitwedstrijd tegen
Leeuwarden op het programma.

Lemmer - Afgelopen zaterdag zijn er in de
sporthal in Lemmer de tweede plaatsingswedstrijden geturnd. Er deden 10 meiden van
DES Makkum mee. Helaas moest Evelien van
der Land wegens ziekte thuisblijven.

(eigen foto)

* Lysbeth v.d. Zee op de evenwichtsbalk, met
leidster Sjoerdtje de Jong

Merk

Hou voor de actuele ontwikkelingen
www.vcsneek.nl in de gaten.

Amnesty International

De derde set kende hetzelfde beeld als de voorgaande Makkum hield het initiatief door weer
volop te scoren in de serve en aanval setstand 25-9.

Vijf Medailles voor DES Makkum

V.c. Sneek presenteert:
Oranje op bezoek
Sneek - De dames van het Nederlands team
komen op bezoek. V.c. Sneek speelt voor de
beker tegen Martinus. Onder aanvoering van
Avital Selinger werd er door toppers als Flier,
Visser en de zusjes Staelens besloten het oude
Bankras-model nieuw leven in te blazen. En
hoewel de Olympische missie vooralsnog mislukt
lijkt, is dit team nog steeds een van de sterkste
ter wereld.

en er werd veel feller gespeeld, deze set werd
gewonnen met 25-19.

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Model

Landrover

Freelander 1.8I 3 drs. benzine Rood

Renault

Megane

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

01-1999 107000 10.750.00

scenic 1.6 16V
Rood met.lpg G3

08-2000 151590 8.250.00

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123 6.950.00

Volkswagen Caddy

1.9 SDI Wit

11-2001 126000 6.900.00

Volkswagen Variant

Golf 55KW Blauw

01-1999 120015 6.250.00

Opel

Nico Morien v.o.f.

Type

In de eerste wedstrijd begon het goed. De eerste en
de tweede prijs ging weer naar Makkum. Bij deze
wedstrijd werd Sharona Vrooman eerste met
36.15 punten en Menthe Talsma een tweede met
35.10 punten. In de tweede wedstrijd kreeg Lysbeth
v.d. Zee een tweede prijs en Marte Oostenveld
een derde prijs met respectievelijk 37.35 en 36.75
punten. In de laatste wedstrijd werden er door
het grote aantal deelnemers 5 prijzen gegeven en
haalde Sita de Vries deze vijfde plaats. Nu is het
even afwachten hoeveel meiden er door mogen
stromen naar de Friesche Kampioenschappen.

X1.4XE grijs met.

03-2000

57130 5.750.00

Alva Romeo 145

Corsa-8

1.4 T spark 16V Geel

03-2000

82908 5.250.00

Citroen

1.9D 500 Groen

01-2001 104103 4.500.00

Berlingo

Volkswagen Variant

Grijs met.

10-1997 184395 4.250.00

Volkswagen Polo

1.4 44kw Blauw

01-1997 184032 3.750.00

Opel

Tigra-A

1.4XE Zilver met.

02-1996 106001 3.750.00

Seat

Ibiza

1.9SDI Blauw

06-1998 267359 3.250.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

Opel

Astra F

1.7 DTL combi Wit

10-1997 238952 1.750.00

Opel

Combo

Tour Xi.4SZ benzine Rood 07-1996 229474

750.00

Saxonette

Snorfiets

Elektrisch startend

325.00

08-2005

94267 2.950.00

6000
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Exmorra, Dorpsstraat 68

Makkum, De Jister 6

Makkum, Kofstraat 14

BUITENKANS! Koop deze verrassend grote
woning tegen de WOZ-waarde van 2007
(peildatum 1-1-2005). Aanbieding geldt
totdat WOZ-waarde 2008 bekend is.
Ind. o.a.: entree/hal, grote woonkamer
met erker en houtkachel, woonkeuken
v.v. inbouwapp., kelderkast, bijkeuken,
schuur/garage. 1e Verd.: overloop,
4 slaapkamers, complete badkamer.
Houten trap naar 2e verd.: zolderberging.
Eigen grond 286 m².

Zeer goed onderhouden, halfvrijst. woning
op ruime kavel, 344 m² eigen grond,
gelegen in rustige woonwijk.
Ind.: entree/hal, toilet, Z-vormige
woonkamer met erker voorzijde en
schuifpui achterzijde, half open keuken
v.v. inbouwapp., aangebouwde bijkeuken
en garage. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers, complete badkamer.
Vaste trap naar 2e verd.: zolderruimte
(kamer mogelijk). V.v. vloerverwarming.

Uitstekend onderhouden tussenwoning
met houten berging en royale tuin (O),
gelegen in rustige straat nabij het
centrum op 174 m² eigen grond. De
woning is vrijwel geheel v.v. kunststof
kozijnen met dubbel glas. Indeling:
entree/gang, badkamer v.v. toilet,
wastafel en douche, doorzonkamer,
keuken met provisiekelder, bijkeuken met
c.v.-combiketel en buitendeur. 1e Verd.:
overloop en 4 slaapkamers.

Koopsom op aanvraag

Vraagprijs € 238.000,- k.k.

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 91

Witmarsum, Schoolstraat 9

Witmarsum, G. Japiksweg 5

Mooi gelegen, zeer grote vrijstaande
woning met grote garage en uitzicht op
doorgaand vaarwater. Hoekperceel, 517 m²
eigen grond. Ind. oa: grote woonkeuken
vv inbouwapp. en openslaande deuren,
woonkamer met houten vloer en gashaard,
bijkeuken met dubbele openslaande
deuren. 1e Verd.: overloop/gang,
4 slaapkamers (1 zeer groot, 1 met
Frans balkon), complete luxe badkamer.
2e Verd.: zolderberging.

Verrassend ruime vrijstaande woning
met slaapkamer en badkamer op b.g.g.,
in rustige straat gelegen met zonnige
tuin. Eigen grond 280 m². Ind. o.a.:
woonkamer met balken plafond, houten
vloer en erker met tuindeuren, open
keuken v.v. inbouwapp., badkamer,
slaapkamer, toilet, kleine bijkeuken,
royale schuur/berging met buitendeur.
1e Verd.: overloop met werkhoek,
3 slaapkamers. 2e Verd.: berging.

Aan rand van dorp met vrij uitzicht
over de landerijen gelegen uitstekend
onderhouden halfvrijstaande woning
met garage. Fraai aangelegde tuin (ZO),
285 m² eigen grond. Indeling: entree/gang,
toilet, kelderkast, doorzonkamer,
woonkeuken v.v. inbouwapp., bijkeuken
met buitendeur. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar
2e Verd.: overloop, zolderkamer met
dakkapel, bergruimte.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Vraagprijs € 210.000,- k.k.

Pingjum, Oorlogssteeg 2

Makkum, Workumerdijk 3

Zeer ruime vrijstaande woning met
berging en achtertuin gelegen in de oude
dorpskern. Indeling: zij-entree, centrale
hal, royale en sfeervolle woonkamer
(50 m²) met houtkachel, ruime gesloten
keuken (25 m²) met inbouwapp., hal,
badkamer met ligbad, douche en modern
toilet. 1e Verd.: overloop, 3 royale
slaapkamers (meerdere mogelijk).
Info: Eigen grond 169 m².
Recent gerenoveerd. Goed geïsoleerd.

Aan de haven en in het centrum gelegen
vrijstaande woning met aanbouw, bestraat
terras op het ZW en schitterend uitzicht
over de haven en het natuurgebied
"Noordwaard". Onderdeel beschermd
dorpsgezicht, totaal 88 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, woonkeuken
en woonkamer. 1e Verdieping: overloop,
2 slaapkamers, badkamer oa met douche.
V.v. C.V. Vergunning voor dakkapellen
aanwezig.

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Makkum, Voorstraat 1
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Achttien teams 11e familievolleybaltoernooi
CURSUS
VAARBEWIJS
IN MAKKUM
Op 19 februari 2008
start de cursus
vaarbewijs 1 & 2 in Makkum.
Opgave vóór 12 februari a.s.

(eigen foto)

Makkum - Zondag 20 januari jl. was alweer het
elfde familievolleybaltoernooi, georganiseerd door
Volleybalvereniging Makkum. Oude bekenden en
nieuw talent streden om de eer. 18 teams waren
verdeeld in 3 poules. In poule C was het erg
spannend, daar eindigden 3 families met 8 wedstrijdpunten bovenaan. Het aantal voor- en tegen
punten moest daar uiteindelijk de beslissing
geven. In poule B was het minder spannend, maar
ook daar werden familievetes uitgevochten. In
poule A werd de strijd der giganten uitgevochten.
Daar eindigden 2 families bovenaan en ook daar

gaven de voor- en tegen punten de doorslag. Ook
dit jaar werd het toernooi gesponsord door
Hotel-Restaurant De Waag, waarvoor onze
hartelijke dank.
Poule A
1. Pel 1
2. v/d Veen
3. v/d Werf 2
4. De Jong
5. v/d Werf 1
6. Lutgendorff

Poule B
1. Pel 2
2. v/d Velde
3. Kleiterp
4. B. de Vries
5. J. Bijlsma
6. Miedema 2

Poule C
1. Altena
2. Bergsma
3. Elzinga
4. Boer
5. de Vries
6. Miedema 1

PSV De Halbanrûters
Pingjum - Afgelopen zaterdag werd er in de
manege te Franeker een dressuurwedstrijd
gehouden voor pony’s. In de klasse B categorie
kwam Sierella van Slageren uit met haar pony
Gold FireZij reed een goede proef wat haar de
3e prijs opleverde met 192punten 1 winstpunt.
Wiënna van Slageren kwam uit met Tootsie in de
klasse B categorie B. Zij behaalde een winstpunt
met 185 punten. Ook Muriël Stienstra kwam in
Franeker aan de start in de klasse B categorie C
met pony Bettenakker’s Brenda. Zij reed een
goede proef wat haar de 1e prijs opleverde met
198 punten goed voor 2 winstpunten. Met haar
pony Rozenlaan’s Daisy nam zij de 2e prijs mee
naar huis met 186 punten in de klasse B categorie
E. Goed voor 1 winstpunt.

In Koudum werd op 26 januari j.l. een dressuurwedstrijd gehouden voor paarden. Anna Goinga
kwam uit in de klasse L2 en behaalde een winstpunt met 185 punten. De 7e prijs ging in deze klasse
naar Emmy Dijkstra met UPS met 186 punten.
Zondag 3 februari werd er in Cornwerd een
dressuurwedstrijd gehouden voor paarden. In de
klasse L2 ging de 2e prijs naar Emmy Dijkstra
met UPS met 193 punten 1 winstpunt. Emmy
heeft nu haar punten bij elkaar in de klasse L2
en is nu startgerechtigd in de klasse M1.
Ook in Haskerhorne werd er gereden. In de klasse
Z2 kwam Yvonne Philipse voor de 1e keer in deze
klasse uit. Zij reed een prima proef wat haar 218
punten opleverde goed voor een 2e prijs 1 winstpunt.

Tweede Zuidwesthoek Jeugdcompetitie Tafeltennis
Oudega/W - Tafeltennisvereniging ODI uit
Oudega Wymbritseradiel organiseert dit jaar de
Tweede Zuidwesthoek Jeugdcompetitie Tafeltennis.
Het wordt op vier zaterdagmiddagen gespeeld en
is voor alle jeugd van zeven tot en met zestien
jaar. Je hoeft niet lid te zijn van een tafeltennisvereniging om mee te mogen doen! Iedereen
mag meedoen en wordt op zijn/haar niveau ingedeeld. Het is een individueel kampioenschap, dus
er wordt niet in teamverband gespeeld. Er zijn
vier speeldagen, waarvan je beste drie prestaties
meetellen voor het eindklassement. De speeld-

agen, in de sportzaal van multifunctioneel centrum It Joo aan de Joodijk 2 in Oudega, zijn op
zaterdag 9 februari, zaterdag 22 maart, zaterdag
12 april en zaterdag 3 mei. De wedstrijden beginnen
elke keer om 12.00 uur en het duurt tot ongeveer
16.30 uur.
Als je mee wilt doen, geef je dan op voor 7
februari bij organisator Richard Klein, op telefoonnummer 0515-469840 of via de e-mail op
klein640@zonnet.nl. Deelname kost tien euro
per persoon, dit bedrag kan op zaterdag 9 februari
in de sportzaal worden betaald.

w w w. d e s t e e g m a k k u m . n l

Voor meer informatie en opgave:
Ronald van Enkhuizen,
tel. 0515-232665
(’s avonds: 232301)
of via info@noordkaper.com

gezocht:
Verkoopmedewerkster
Ben jij die spontane meid die ons team
wil komen versterken voor 24 uur
per week en ben je bereid om soms
in het weekend te werken?
Reageer dan op telefoonnummer:
06-10065478
Supermarkt v/d Wal
De Holle Poarte 2 - 8754 HC Makkum
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

6 Paneeldeuren (oud), diverse maten, t.e.a.b.,
tel. 0515-233591
4 Knopstoelen met rieten matten, zien er keurig
uit, ook de matten, tel. 0515-231939
3 Valkparkieten broed 2007 en 3 Chinese dwergkwartels poppen, te bevragen A. Oostenveld,
Bleekstraat 7, tel. 0515-232745
Wegens aanschaf CV gevelkacheltje in prima
staat met gevel doorvoer € 25.-,
tel. 0515-231823
Damesfiets z.g.a.n., weinig gebruikt, lage instap
met fietstassen, tel. 0515-572875

TE KOOP

Diverse kinderspullen waaronder fietsstoeltje
met windscherm € 30.-; 2 Houten kinderstoelen
€ 25.- p.st.; Autostoel (Romer King tot 2 jaar)
€ 50.-; Wandelwagen incl. reiswieg € 100.-;
Eenvoudige buggy € 7.50; Luxe buggy € 12.50;
Ledikant + commode + kast € 200.-;
tel. 0515-233591
GEVRAAGD

De Jister 27
MAKKUM
Vrijstaande woning
met garage en tuin
aan het water.
Vraagprijs:
€ 269.000,00 k.k.

Zwemvestjes in goede staat, liefst merk ”Baltic”;
1 exemplaar 0-15 kilo, 2 exemplaren 15-30 kilo,
tel. 0515-281791

Inleveren kopij
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag de
tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
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Zoekertje
AANGEBODEN

Gratis vakantie advies bij u thuis,
tel. 06-41912084 of www.govilla.nl
Schilder, timmerman, tuinman en ook voor
straten, tel. 06-49827051
VERLOREN

Even geleden brede gemeleerde roze sjaal.
Heeft u hem gevonden graag een telefoontje
naar 0515-231709
TE HUUR

2 Kamers voor nette heer, ook postadres,
tel. 06-14064482
GEZOCHT

Huishoudelijke hulp/schoonmaakster voor een
vakantiehuis in Makkum, tel. 0517-413020
GEVONDEN

Zaterdag 2 februari: damesfiets, zwarte weduwe.
Inl. tel. 0515- 231981 of 06-10677857
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