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Onder de naam
”Kwesties”
staat eerste avond
de ‘Grote Buren’
centraal
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Brug- en sluisgelden voor Makkum

Afscheidsgeschenk gemeente Wûnseradiel

Multifunktioneel Complex It Fliet
Septemberpop 
goes Aprés-ski

Vraag naar onze
eigen woningkrant

Krite Makkum spannend en benearjend

Makkum - Begraffenisûndernimmer David Visser
is yn syn iepeningswurd rjocht foar de raap.
It wurdt in topjûn foar him. En hy krijt gelyk.
Want yn it nije stik ”Bûnzjen fan boppen” fan de
Makkumer Krite wurdt nochal ris ien omlein.
Yn ‘e boppeseal fan ”de Prins” is in sobere hús-
keamer ynrjochte dy’t fuortdaliks in sfearke opropt
út de ferneamde boeken fan  misdiedskriuwster
Agatha Christie. Njonken de bank, in lyts kastke
en noch in drankkaske bliuwt der krekt genôch
romte oer foar de spilers. It portret oan de muorre
is tekenjend en de mysterieuze muzyktoanen op
de éftergrûn makket it sfearke kompleet.

De moarden yn it stik ha foaral te krijen mei
haadrolspylster Mathilde (Zus Boonstra) dy’t har
sike mem fersoarget. In swiere rol wêryn se sûnder
genede al har sibben ien foar ien út ‘e wei rommet.
Zus spilet har rol mei safolle oertsjûging dat al it
moardzjen hast fanselssprekkend is. Alles hat se
tarieden mei har freon Richard (Minne Zwaagstra),
harren húsdokter dy’t syn senuwen amperoan de
baas kin. Hyltyd moat er him wer ynbine as
Mathilde yn syn eagen te folle los lit nei oaren
ta. Want Mathilde nimt wraak op har famylje
foar wat har eartiids oandien is en se is net fan
doel fan dy plannen ôf te wiken. De Mem fan
Mathilde lit har hearre troch te bûnzjen op ‘e
sliepkeamerflier, sa faak dat it ek yn Mathilde
har holle begjint te bûnzjen. Mathilde hat frjemd
folk yn de famylje. Har broer Bruno (spile troch
Jaap Zwaagstra) is sjirurch en betiden knetter-
stoned fan de drugs. Hy leit yn skieding mei (de
treflik sminkte) Eugenie (spile troch Ankie Horjus).
Mathilde har suster Simone (Atje Roorda) is troud
mei Berend (Johannes Terpstra) dy’t net ûnder

stuollen en banken stekt dat der ek nei oare
froulju sjocht. Allegearre ha sy mar ien doel foar
eagen, it testamint fan Mem. Se kinne hast net
wachtsje dat Mem de eagen foargoed slute sil.
Berend en Simone binne de earste slachtoffers
fan Mathilde en Richard. Stadichoan ûntjout it stik
him as in spannende triller en krijt it mei al dy
moarden in benearjende ynslach. Janneke Grijpma
krûpt yn ‘e hûd fan resjersjeur Singer (wer in
komplimint foar de grime-froulju) Richard hat
hâlden en kearen mei har en kin har op it lêst
wol ta de doar útsjen. Hoewol Mathilde alle war
docht om sa loftich mooglik oer de situaasjes te
filosofearjen steapelt it deadetal him mear en
mear op. 

Mar falt der dan diskear neat te laitsjen by de Krite?
Jawol, hear. It drama fiert dan wol de boppetoan
mar tusken de bedriuwen troch binne der genôch
humoristyske mominten. Bygelyks om it easkerich
typke Eugenie mei har hysteryske riten en drank-
ferslaving. En om Richard, dy’t betiden troch it
mâle hinne is en om Berend syn froulju’s praatsjes.
Sels as de lêste 2 pistoalskotten falle wurdt der
omraak gniist troch it publyk. Mar dat kaam
miskien ek mear fan de skrik. De ein is ferrassend.
As bliken docht hoe’t de foarke yn de stôle sit
binne de reaksje út it publyk ferdield. Der sil
wer genôch oer neipraten wurde. De Krite hat
diskear net foar in maklik stik keazen. ”Bûnzjen
fan boppen” is in wurkstik. De spanning moat
opboud wurde en de konsinstraasje fan de spilers
moat oan ‘e ein ta fêstholden wurden. En mei
dizze sterke besetting kin net oars sein wurde
dat it de Krite wer slagge is om in goed produkt
op ‘e planken del te setten.
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
Aswoensdag 25 februari
R.K. Kerk 
19.00 uur Parochievoorganger

zondag 1 maart     
K.C.”Het Anker”   
9.30 uur ds. J. van Olffen en jeugdkerk               

R.K. Kerk  
9.30 uur Parochievoorganger      

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. v. Hyum, Kollumerzwaag, Doopdienst

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur ds. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494

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 Tandartspraktijk R.J. Meijering, 
Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424   

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De Voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve zorgzame mem, beppe en oerbeppe

Trijntje de Vries-Tjeerdema
geboren te Makkum overleden te Sneek
24 juli 1926 20 februari 2009

Sinds 18 april 2001 weduwe van Sijtze de Vries.

Lelystad: Wiepie de Vries
Gerard de Graaf

Peter en Rebecca
Damian

Ineke

Stiens: Age de Vries
Titia de Vries-Jansen

Sytse
Thea

Correspondentieadres: A. Rauwerdastrjitte 6
9051 CE Stiens

De rouwdienst en de begrafenis hebben 
vandaag, woensdag 25 februari,
plaatsgevonden te Makkum.

In onze familiekring moeten we afscheid
nemen van onze altijd belangstellende zuster
en schoonzuster

Trijntje de Vries-Tjeerdema
We wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.

H. Tjeerdema
R. Tjeerdema-Kunst

J. Tjeerdema in herinnering

G. Werkhoven-Tjeerdema
J. Werkhoven

Makkum, februari 2009

Amper in jier nei't ferstjerren van omke
Johannes motte we nei in koarte sykte no
misse in ús famyljeromte tante

Trijntje de Vries - Tjeerdema
Wij winskje Wiepie en Gerard, Age en Titia
en de beppesizzers sterkte ta.

Neven en nichten 

Der is mar ien

TANTE MEM

Se hâld een spesjaal plakje by ús.

Johan Marian Robert

20 febrewaris is ferstoarn ús meilibjende buorfrou

de Vries
Wij winskje de benefterbliuwende famylje krêft ta.

Jentje   & Maaike
Siep     & Janet
Minne  & Nelleke
Willem & Dirkje

Onverwacht is overleden ons lid, mevrouw

T. de Vries
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Buurtver. ”Trije yn ien”

Makkum, 20 februari 2009

Gewenst en bemind vanaf je pril begin
Nu ben je bij ons, ons bijzonder kind

Geboren: Max Dylan
Trotse ouders zijn

Claudio van der Werken en
Rineke  van der Weerdt

Rotterdam, 15-02-2009

a/b CatharineW
postadres; Kievitsweg 117a

2983 AD Ridderkerk

Ook wij sluiten dit bijzondere 
kleinkind met liefde in ons hart

Weet dat je van waarde bent
een Parel in Gods hand

Wiepie en Sjoukje v.d. Weerdt
Tjalkstraat 1 Makkum

Oogjes als diamantjes, Een huidje zo zacht

Piepkleine handjes, Een mondje dat lacht

Een neusje bijzonder, en haartjes van dons

Het is echt een wonder, dit kindje van ons

Dolblij en gelukkig zijn wij 

met de geboorte van onze zoon

Jamie Aaron
Hij is geboren 

op 20 februari 2009

om 07.29 uur

weegt 3360 gram

en is 51 cm lang.

Lubbert en Daphne van der Laan

Weersterweg 3, 8747 NR Wons

Tel. 06-48072363

E-mail: familievanderlaan@telfort.nl

Wil je onze kanjer zien? 

Bel dan even, anders slaapt hij misschien

Steven is de sigaar!
Zaterdag wordt hij 40 jaar!

Hartelijk gefeliciteerd!
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 26/2 t.e.m. wo. 4/3

Jong Belegen Gesneden Kaas, 150 gram...........................1.49
Milde Yoghurt Bessen, 1 liter.............................................1.49
Gekookte Worst, per pakje..........................5 zegels extra
Rinse Appelstroop, 350 gram................................nu 89 cent
San Francisco Naturel, 300 gram...............................1.99 1.19

Fleuril Kleur & Fleur, 1.5 liter..................................6.29 nu 3.- 
op=op 

Broccoli, 500 gram................................................nu 99 cent

Profiteer van 26 t/m 28 februari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runderschnitzel
100 gram 1,70
Varkensvleesvoordeel

Pampaschijven
100 gram 1,20
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden Fricandeau +

100 gram Palingworst 2,40
Salade van de week

Makkumer Smulsalade
100 gram 0,80
Specialiteit van de week

Winterkoninkje
per stuk 1,69

Agenda
vrijdag 27 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 tot
16.30 uur soos in het restaurant

Makkum - HCR De Prins 20.00 oere
Doarpskrite Makkum spilet ”Bunzjen fan Boppen”

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

Witmarsum - Jeugdsoos De Doofpot 20.30 uur
optreden bands Onomatopoeia en Emote

zaterdag 28 februari
Makkum - HCR De Prins 20.00 oere
Doarpskrite Makkum spilet ”Bunzjen fan Boppen”

Makkum - ”Het Anker” 20.00 uur 
Buurtver. Trye yn ien, Bingo-avond

Witmarsum - Koepelkerk 16.00 uur
”Witmarsumuer zangdag” zingen van een mix
van Fryske, Hollandse, Engelse, moderne etc.
liederen

woensdag 4 maart 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
optreden de heer O. Jongbloed met muziek,
meezingliedjes, verhaaltjes en film

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

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

A F H A A L M E N U
v o o r  F E B R U A R I

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Onder de naam ”Kwesties” staat eerste avond
de ‘Grote Buren’ centraal

* De Grote Buren Pingjum

Pingjum - Op donderdag 26 februari a.s. vanaf
20.15 uur zal er in eetcafé ”de Hollandse Kus”
onder de naam ”Kwesties” door de heer Reinder
Huisman een inleiding worden gehouden over
gebeurtenissen uit het jongste verleden die van
belang zijn geweest voor het dorp Pingjum.
Gezien de omvang van dit onderwerp zal op
deze eerste avond de ”Grote Buren”, als centrum

van het dorp, centraal staan. De bewoners, hun
huizen,  hun betekenis en functies zullen op deze
avond worden belicht en besproken. 
Deze avond is de eerste in een reeks van drie
avonden waarbij veel aspecten uit het verleden
en heden aan bod zullen komen. De toegang is
gratis. Locatie: Eetcafé de Hollandse Kus, 
Grote Buren 1, te Pingjum

Wûnseradiel - In mei dit jaar openen tal van
kunstenaars in de gemeente Wûnseradiel weer hun
deuren voor het publiek. De eerste vier zondagen
van mei kunnen bezoekers een kijkje nemen in
de ateliers en werkplaatsen van de kunstenaars.
De openingstijden op 3, 10, 17 en 24 mei zijn
van 13 uur tot 17 uur. Dit jaar is het de dertiende
keer dat de Kunstroute wordt georganiseerd. Ook
deze keer zijn er verschillende extra activiteiten
waaronder een dichtersmanifestatie, workshops
en muziek.

Centrale expositie: De groepsexpositie is dit
jaar in ‘Nynke Pleats’ in Piaam. Gedurende de
openingstijden op de vier zondagen is het werk
te zien van alle deelnemende kunstenaars. 

‘De kunst afkijken’: Nieuw dit jaar is de kans
om zelf aan de slag te gaan met glas, edelmetaal,
keramiek of het schilderspalet. In het dorpshuis
‘de Binning’ te Cornwerd biedt een viertal kunste-
naars uit de gemeente Wûnseradiel een complete
workshop aan. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei

kunt u kennis maken met de kunst van het zilver-
gieten door Elske Klik, schilderen door Sijka
Rispens, glasblazen door Alwin Overwater en
keramiek door Riet Bakker.

‘Dichter op de Deel’: Op zondag 17 mei organi-
seert Dien de Boer een dichtersmiddag. Deze
manifestatie vindt plaats in Exmorra. Optredens
van nationaal bekende dichters zoals K. Michel
en Tsjead Bruinja worden afgewisseld met muziek.
Deze muzikale intermezzo’s worden verzorgd
door ‘de Bende van Drie’.

De laatste dag van de Kunstroute wordt afgesloten
met een gevarieerd programma in Pingjum. 24 mei
zal het dorp bruisen van de activiteiten zoals
muziek, theater en nog veel meer. Een kleurrijk en
afwisselend geheel om de dertiende kunstroute mee
af te sluiten. Voor meer informatie over de kunst-
route, de deelnemende kunstenaars en bezoek-
adressen kijk op: www.kunstwunseradiel.nl en
www.dichteropdedeel.nl 

Kunstroute Wûnseradiel vernieuwend
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Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Bospeen  
1 bos voor maar  . . . . . . . . .€ 0.95

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . .€ 1.00

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . .€ 0.50

Lekkere Gold Kiwi's             
5 stuks voor maar  . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . .€ 0.85

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Witmarsum - Als er op 1 januari 2011 een einde
komt aan de periode Wûnseradiel, krijgen alle
huishoudens van de gemeente een geschiedenis-
boek van Wûnseradiel, heel lang geleden
Wildinghe geheten. In eerste instantie werd de
Fryske Akademie benaderd om een boek te
maken wat ook echt iets te vertellen had over de
geschiedenis van deze gemeente. Zij zagen geen
kans om op zo’n korte termijn een boek over de
geschiedenis samen te stellen. De gemeente werd
toen benaderd door Klaas Jansma van PENN
communicatie uit Leeuwarden. Hij zorgt voor
een goede eindredacteur en zal zorgen dat er
goede auteurs aan het boek gaan werken. Van de
redactiecommissie maakt ook burgemeester
Theunis Piersma deel uit. 

Naast dit geschiedenisboek zal er een stripboek
gemaakt worden door Aart Cornelissen en Otto
Gielstra. Dit boek krijgt de titel ”It Segel fan
Wildinghe”. Het stripboek is bedoeld voor de
twee hoogste klassen van de basisscholen. Het

zal ook zeker geschikt zijn voor geïnteresseerde
ouderen. De bedoeling is dat het boek de jeugd
op een laagdrempelige manier kennis laat
maken met de Friese taal en de rijke historie van
Wûnseradiel. 

Guus de Groot van stichting Artum uit Witmarsum
heeft een projectplan ingediend voor een cd met
27 liedjes over de 27 dorpen van de gemeente.
De titel is ontleend aan een boekwerkje van
oud-burgemeester Atse Oosterhof, wat hij de
gemeente heeft nagelaten, bij zijn afscheid in
1971. De titel is ”Far wol freon fan Wûnseradiel”.
Voor ieder dorp wordt een liedje gemaakt, of er
wordt gebruik gemaakt van een bestaand liedje.
Wanneer er geen lied en/of tekst van een dorp is
zal hiervoor in de gemeente gekeken worden
naar schrijvers en componisten vanuit de
gemeente. Het moet een muzikaal document
over Wûnseradiel worden. Voor deze projecten
heeft de gemeente een bedrag van € 200.000,-
uitgetrokken.

Afscheidsgeschenk gemeente Wûnseradiel

Makkum - In verband met de automatisering
van de Sluisbrug, Vallaatsbrug en de brug bij
Horjus in de Suderseewei zal er niet meer
gehengeld worden met een klomp of plastic fles,
zoals in het verleden wel gebeurde voor het sluis
en bruggeld. Alleen bij de sluis kan nu nog
betaald worden en gezeten achter schermen
moeten de brugwachters de andere bruggen van-
uit hun stoel bedienen. Iets wat in heel Nederland
al heel veel gedaan wordt. De doorvaart door
Makkum zou € 4,50 moeten kosten. Besloten
wordt om dit terug te brengen tot € 4,00. 
Tevens komen er nu de haven bijna helemaal

klaar is ligplaatsen die aan vaste ligplaatshouders
verhuurd kunnen worden. Dit betreft dan jaar-
abonnementen voor een ligplaats in de buiten-
haven. Een box van 10 bij 4 meter gaat € 1080,-
kosten. Hierbij komen dan waarschijnlijk nog de
kosten voor stroom en water. Een box van 12 bij
5 meter gaat € 1620,- kosten en voor een vaar-
tuig langer dan 12 meter kost het € 27,- per m2. 
Bij het innen van precariorechten waren verschillen
en nu heeft men besloten, om zowel voor het
hebben van een terras, als het uitstallen van
goederen op gemeentegrond € 12,75 per m2 te
gaan berekenen.

Brug- en sluisgelden voor Makkum

Witmarsum - Het bestuur van de Stichting
Multifunktioneel Complex It Fliet, opgericht door
de kaatsvereniging Pim Mulier en de voetbal-
verenging s.v. Mulier, is momenteel druk bezig
met de uitvoering van de totale vervanging van
de gebouwen op de sportterreinen van It Fliet te
Witmarsum. De huidige accommodatie voldeed
allang niet meer aan de hedendaagse eisen en
daarom is besloten de gebouwen volledig te
vervangen door nieuwbouw. Zo worden nu het
aantal kleedboxen, de materiaalbergingen,
bestuurskamer enz. vernieuwd en uitgebreid en
komt er een nieuwe kantine. 

Uiteraard is dit een forse investering, die gefinan-
cierd wordt met een bijdrage van Gemeente
Wûnseradiel, diverse subsidies en de rest moeten
de beide sportverenigingen zelf ophoesten.
De nieuwe Stichting voert het werk in eigen
beheer uit, in 3 fasen over 3 jaar en wil alles in
2010 klaar hebben. Om de kosten te drukken is
o.a. uitgegaan van veel zelfwerkzaam-heid door
leden en vrijwilligers, hetgeen tot nog toe buiten-
gewoon geslaagd is. Het eerste resultaat kunt u
reeds bewonderen zie www.svmulier.nl. 
Maar ook voor alle anderen, zoals leden, ouders

van jeugdleden en overige inwoners is er op
gerekend dat ze wel een steentje willen bijdragen.
En hiertoe is een actiecommissie gevormd door
Ruurd Gaastra en Sjoerd Bakker die een aantal
acties hebben voorbereid. De eerste actie is een
huis- aan huis wervingsactie voor deelnemers
aan de Sponsor Bingo Loterij. Hierbij wordt de
helft van de inleg doorgestort naar een vereniging
naar keuze, in dit geval dus naar deze nieuwe
stichting Multifunktioneel Complex It Fliet. In
de periode eind februari tot mits maart a.s. wordt
deze actie gehouden, door de leden van de beide
sportverenigingen in de dorpen Pingjum, Lollum,
Schettens-Schraard-Longerhouw en Witmarsum.
Iedereen krijgt een enveloppe in de bus met infor-
matie over de actie en een deelnameformulier, dat
dan binnen twee weken weer wordt teruggehaald.
We hopen dat veel leden-, ouders van jeugdleden
van de beide sportverenigingen, maar ook veel
inwoners van de genoemde dorpen willen mee-
doen aan deze actie. Bovendien zijn er wekelijks
hele aantrekkelijke prijzen te winnen en levert het
echt veel op voor dit goede doel n.l. € 5.525,-
per 100 deelnemers per jaar, voor meer info zie
www.sponsorloterij.nl. En zo snijdt het mes aan
twee kanten, u wordt toch ook sponsor!!!

Multifunktioneel Complex It Fliet te Witmarsum
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Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

De nieuwe zomergidsen 
voor 2009 zijn uit!!!!!!

Wonininginbraak
Exmorra - De politie stelt een onderzoek in naar
een inbraak, gepleegd in de periode van vorige
week woensdagavond tot en met donderdagavond,
in een woning aan de Dorpsstraat. Men is binnen-
gekomen door het forceren van een deur. In de
woning is alles doorzocht. Weggenomen werd een
geldbedrag en goederen als: een homecinema set,
een flatscreen tv, een digitale decoder en sieraden.
De 28 jarige bewoner heeft aangifte gedaan.

Teruggebracht 
en weer weggehaald
Witmarsum - Bij de Rooms Katholieke kerk te
Witmarsum is het houten aankondigingsbord dat
aan de muur naast de ingang van de kerk hangt
terug gehangen en doch is het reserve bord nu
meegenomen. Hartelijk dank dat jullie het bord
voor de aankondiging van de viering op de zondag
weer terug hebben gehangen. De RK kerk heeft
echter niet altijd viering op zondag. Een maal
per maand hebben we de viering op zaterdag.
Jullie hebben nu het bord dat voor de zaterdag
wordt gebruikt meegenomen. Zouden jullie dat
bord nu ook weer terug willen brengen, dat kan
eventueel bij de koster, Pingjumerstraat 45.

Witmarsumer zangdag 2009
Witmarsum - Zaterdag 28 februari is er weer de
zangdag. We hebben er nu al zin in. Voor wie niet
komt zingen, kan het leuk zijn om na een drukke
zaterdag even bij te komen in de Koepelkerk.
Om 16.00 uur hebben we onze uitvoering als
resultaat van één dag plezierig zingen. Het zal
een mix zijn van Friese, Hollandse, Engelse,
moderne, luchtige onbekende en bekende liederen.
Tot dan! En de volgende dag, 1 maart, vinden
een aantal liederen een plekje in de liturgie. Ook
dan bent u van harte welkom om 9.30 uur in de
Koepelkerk te Witmarsum, ds@peterwattel.nl



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 25 februari 2009

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM  Makkum

Suraggo
Sinaasappelsap
pak à 1500 ml 

nu 2e pak gratis!

Krat
Amstel Bier
(max. 4 per klant)

geen 10.09 maar 7.99
voor al onze overige aanbiedingen

zie www.coop.nl

Septemberpop goes Aprés-ski

* Jeff uit Volendam

Workum - Zaterdagavond in verwarmde feest-
tent op Stedspôle in Workum Septemberpop goes
après-ski wordt topper. Het mag dan zo zijn dat
Septemberpop goes après-ski min of meer is
ontstaan ‘in het kielzog’van het ‘grote’September-
pop waarmee traditioneel de Workumer feestweek
in september wordt geopend, de winteruitvoering
op zichzelf is inmiddels ook alweer een fenomeen
geworden. Ga maar na: het is reeds voor de zesde
keer dat Septemberpop goes après-ski wordt
gehouden en daarom is het een goede zaak de
datum van zaterdag 28 februari met vette letters
in de agenda te noteren,  en niet te vergeten in de
verwarmde feesttent op de Stedspôle in Workum.
”It giet wer oan,” aldus Auke Pier Buma die weer
voor de organisatie tekent. ”It is altyd in hiel
leuk feest en der hinget in gesellich sfearke.”

Het Crazy DJ Team, Kevin Smit en Jeff uit
Volendam maken namelijk hun opwachting in
Workum en iedereen die ook maar een beetje
thuis is in de wereld van de après-skimuziek zal
het meteen duidelijk zijn dat Auke Pier Buma

met het contracteren van deze smaakmakers weer
voor een ‘boppeslach’ heeft gezorgd. Inderdaad:
Septemberpop goes après-ski is inmiddels uitge-
groeid tot meer dan ‘het kleinere broertje van’.
Het feest vond eerst twee keer plaats in de feest-
tent in de toen nog nieuwbouwwijk in aanbouw
zijnde Thomashof, maar dit jaar is het alweer
voor de vierde keer dat Auke Pier Buma zijn
gasten ontvangt op de vertrouwde locatie van de
Stedspôle. De toegangsprijs voor het feest is 13
euro ‘aan de deur’ en 10 euro in de voorverkoop.
Deze voorverkoop is bij sigarenmagazijn Van der
Velde aan het Noard in Workum en bij Expert
aan de Appelmarkt in Bolsward. Om negen uur
‘s avonds gaat zaterdag de feesttent open en ook
deze keer geldt weer het motto’kom op tijd’. Dit
ten eerste omdat de artiesten al snel hun op-
wachting maken en anderzijds ook omdat het
feest om ‘vergunningtechnische’ redenen ook
weer op een wat fatsoenlijk tijdstip dient te zijn
afgelopen.

Was het de vorige afleveringen van September-
pop goes après-ski al zo dat veel mensen verkleed
kwamen, dit jaar krijgt een dergelijke gedaante-
verwisseling weer een officieel tintje. Er is
namelijk weer een prijs voor de leukst verklede
persoon of groep in de feesttent. Niet zomaar
even een prijsje trouwens: op de winnaar ligt
een reischeque te wachten van maar liefst 250
euro; de prijs wordt uitgereikt door het Crazy DJ
Team. Ook  dit jaar is de garderobe in de après-
skitent weer te vinden. Deze zal worden gerund
door leden van de toneelvereniging uit Ferwoude
en deze vereniging ontvangt ook de revenuen van
de garderobe. Bij de ‘zomereditie’van September-
pop wordt de garderobe beheerd door leden van
de voetbalvereniging Workum en dat blijft ook
zo, maar een en ander heeft Auke Pier Buma wel
op een idee gebracht en deze keer is de toneel-
vereniging uit Ferwoude dus de gelukkige. Voor
een goede gang van zaken is het trouwens wel
nuttig eerst muntjes aan te schaffen en pas daar-
na de jas aan de garderobemedewerkers toe te
vertrouwen. Ook de dames van het foto-crewteam
maken - en het is al traditie - weer hun opwachting.
Het schieten van de leukste plaatjes van het feest
is bij hen in vertrouwde handen. En natuurlijk
zijn we allemaal benieuwt hoe zij zich weer ver-
kleed hebben.

Bands Onomatopoeia en Emote 
in Jeugdsoos De Doofpot te Witmarsum
Witmarsum -Vrijdag 27 februari spelen de bands
Onomatopoeia en Emote in de De Doofpot te
Witmarsum. De zaal is geopend vanaf 20.30 uur.
Deze bands staan garant voor een stevig avondje
live rock muziek.

Onomatopoeia
Nieuwe nummers, nieuwe inzichten, en vernieuwd
geluid voor een van de langstlopende coverbands
uit Makkum. Alweer 10.3 jaar spelen de heren
van Onomatopoeia met plezier. Met vier man is
gesleuteld aan een nieuw repertoire wat bestaat
uit covers van diverse bands uit het Engelse en
Amerikaanse alternatieve pop/rock circuit. Een
greep uit het repertoire: Babyshamples, the Kooks,

Moke, Foo Fighters, Queens of the Stone Age en
meer. De met drie-voudige samenzang uitgevoerde
covers van vrolijke, mysterieuze en donkere
liedjes worden met veel enthousiasme gespeeld.

Emote
Vreselijk te keer gaan. Roerende gitaren met een
stugge drums. Rauwe woorden met gevoelige
tekst. Opzwepend waar de simpele drievoud een
muur van muziek produceert. ”In 1 zin 3 dingen
zeggen is de kracht van muziek die uit de mond
gespeeld wordt”. ”Met passie iets eigens brengen,
of op een goede manier iets nabootsen”.
”Vriendschap en geluid, gecombineerd tot 1
woord, Muziek”. 
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 28 februari

Makkum 1 - Delfstrahuizen 1 14.30 uur
Rijperkerk 2 - Makkum 2     13.30 uur
Oeverzw. 4 - Makkum 4    13.30 uur

Makkum A1  - Lemmer A1     12.30 uur
Makkum B1    - Nyland B1      10.30 uur
Makkum C1    - Workum C1      9.00 uur

LSC D2      - Makkum D1      9.00 uur
Makkum D2  - Oosterlittens D4 11.00 uur
Makkum E1   - jv Bolsward E1   9.00 uur
Balk E3       - Makkum E2     10.30 uur
Franeker E2 - Makkum E3      10.00 uur
Makkum E4 - Mulier E3      9.00 uur
Balk F1      - Makkum F1     9.00 uur
Makkum F2 - Franeker F2 10.00 uur
Bl./Wit 34 FD4 - Makkum F3 9.00 uur
Makkum F4   - Scharnegoutum F3 10.00 uur   

Gezocht enthousiaste 
roeiers en stuur
Makkum - Roeisloep de Zeesteeg roeit nu al 6 jaar
in en om Makkum en elk jaar ook vele wedstrijden.
Het is een krachtsport die in een teamverband
beoefend wordt. Zonder de een komt de ander
niet aan. Dit jaar zijn er enkele roeiers gestopt
die jaren vol overgave hebben geroeid en het nu
helaas niet meer kunnen combineren. Nu zijn
wij voor het komende seizoen op zoek naar
nieuwe roeiers in het herenteam. Tevens zijn wij
op zoek naar een stuur die ons één, eventueel
twee, keer per week wil trainen. 

Wij trainen twee keer per week op woensdag en
vrijdag van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het dames-
team traint op maandag- en donderdagavond.
De wedstrijden zijn op zaterdag van begin april
tot begin november.  Ben jij degene die wij zoeken
of wil je meer informatie neem dan contact op met
Rein Attema: 06 14655907 of Diana van Malsen:
06 27447052.

Der binne noch kaarten
foar Freedtejûn 
27 Febrewaris

Sneontejûn 28 Febrewaris is útferkocht
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Voor  Heren 1 (1e klasse) en Heren 2 (4de klasse) zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste spelers.
Er word op woensdagavond getraind door heren 1 en de thuiswedstrijden worden op de vrijdagavond
gespeeld. Heren 2 traint niet (bij genoeg animo misschien aankomend seizoen wel) en spelen alle
wedstrijden op de vrijdagavond. 

Lijkt het je/u leuk om een aantal keren kostenloos mee te trainen, neem dan even contact op met
Froukje Oostenveld (06-23081053) of kijk op onze website www.volleybal-makkum.nl voor meer
informatie en andere contactgegevens. 

Nieuwe dames zijn natuurlijk ook altijd welkom. Met 5 damesteams zijn er verschillende klasses om
in te spelen, van 4de klasse tot promotie klasse 1. Voor dat je/u komt, bel even met bovenstaand
telefoonnummer.

Bestuur Volleybalvereniging Makkum

De volleybalvereniging van Makkum heeft voor zowel
mini’s, jeugd als volwassenen (competitie en recreatie),
met circa 160 leden vele mogelijkheden voor Makkum
en omgeving.

40 dagen tijd
Makkum - Ook dit jaar zijn er weer Vesper-
diensten.Voor bezinning en toe leven naar Pasen
met verschillende voorgangers. De 40 dagen tijd
wordt georganiseerd door het Oecumene overleg
Makkum e.o. in de ‘’Vermaning’’ Bleekstraat te
Makkum. De aanvang is telkens om 19.00 uur,
op 1-8-15-22-29 maart en 5 april 2009. 

U/jij bent van harte welkom.

Zaalvoetbaltoernooi caravan-
groepen uit Wûnseradiel

Wûnseradiel - Met je eigen caravangroep tegen
andere caravans voetballen! Op zondag 29 maart
wordt dit jaar voor alle jongeren die een jeugd-
caravan hebben in de gemeente Wûnseradiel een
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd!!! Het toernooi
begint om 13.00 uur in sporthal Maggenheim te
Makkum. Samen zal er worden er gestreden om de
beker. Lijkt het jou wat om met je caravangroep
hier aan mee te doen, stel dan één of meerdere
teams samen!! Tijdens de wedstrijden moeten er
minstens twee spelers in het veld staan die niet
lid zijn van een voetbalclub. Zo kan het voor alle
jongeren zijn en wordt er op gelijke sterkte
gespeeld. Jongens of meiden maakt niet uit, alles
voetbalt gewoon samen door elkaar. We maken
er een gezellige dag van! Dus geef je op samen
met de andere jongeren uit je caravan! Opgeven
kan nog tot uiterlijk vrijdag 13 maart. Er wordt
gespeeld met teams van 4 spelers, 1 keeper en je
kan eventueel twee reservespelers opgeven. Omdat er
meestal wel meer dan tien jongeren in één caravan
zitten kan je ook meerdere teams uit één caravan
vormen. Opgeven kan bij Durkje Hoogterp van
het jongerenwerk. Mail naar d.hoogterp@-
timpaanwelzijn.nl of telefonisch 0515-421313.
Vermeld de teamnaam en de namen, telefoon-
nummers en emailadressen van je teamgenoten en
dan kan je 29 maart meedoen! De kosten bedragen
€ 15,- per team.
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Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht 

voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een pedicurekennismaking behandeling 

van € 18.50  Voor €€ 15.00

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Start inenting tegen baarmoederhalskanker
Deze maand krijgen ruim 15.700 Friese meisjes
een uitnodiging voor een inenting tegen baar-
moederhalskanker (HPV-vaccinatie). Deze inenting
zit vanaf 2009 in het Rijksvaccinatie-programma
(RVP). In maart begint een eenmalige actie voor
meisjes die dit jaar 13 worden tot en met de 16-
jarigen om zich te laten inenten. In september
starten de reguliere inentingen binnen het RVP,
voor de 12-jarigen.

3 x prikken
De meisjes krijgen 3x een prik om zich te be-
schermen tegen baarmoederhalskanker. Eén maand
na de eerste kan de 2e prik worden gegeven. De
derde prik wordt gegeven een half jaar na de eerste.
Het is belangrijk dat de meisjes alle 3 prikken
halen. De vaccinaties werken alleen als ze alle 3
worden gegeven. De jeugdgezondheidszorg van
GGD Fryslân draagt zorg voor de uitvoering.

Aanpak
Alle meisjes die in aanmerking komen voor een
inenting krijgen persoonlijk een uitnodiging. GGD
Fryslân verzorgt de inentingen. Een volledige in-
enting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3
prikken. De meisjes krijgen deze verdeeld over een
half jaar. Ook is de website www.prikenbescherm.nl
beschikbaar. Hier is informatie te vinden over
de inenting tegen baarmoederhalskanker. Per
gemeente is er één locatie waar op de ochtend of
op de middagen wordt geprikt. 

Inenting in Rijksvaccinatieprogramma
De minister van VWS heeft besloten vanaf
september 2009 het vaccin tegen het humaan
papillomavirus (HPV), baarmoederhalskanker,
voor alle 12-jarige meisjes op te nemen in het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Ook is er een
inhaalcampagne, een eenmalige actie, voor
inenting van de meisjes van 13 tot en met 16 jaar,
in Friesland startend vanaf 2 maart 2009. 

Baarmoederhalskanker
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baar-
moederhalskanker. Gemiddeld sterven elk jaar
200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhals-
kanker krijg je alleen na een infectie met het
HPV-virus. Er bestaan wel honderd typen van
dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker
veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee
typen van het HPV-virus (HPV 16 en 18) die
samen 70% van alle gevallen van baarmoederhals-
kanker veroorzaken. 

Inenting en bevolkingsonderzoek
De vaccinaties beschermen niet volledig tegen
baarmoederhalskanker. Daarom blijft het bevol-
kingsonderzoek baarmoederhalskanker, ‘het uit-
strijkje’,  ook voor gevaccineerden belangrijk. De
combinatie van het uitstrijkje en vaccinatie is de
beste manier om baarmoederhalskanker tegen te
gaan. 

Verloting voor spierziekte ALS bij bijzondere Oerpolderloop
It Heidenskip - Bij de bijzondere Oerpolderloop
van zondag 1 maart in en rond It Heidenskip
wordt - in het dorpshuis - een verloting gehouden
waarbij de opbrengst bestemd is voor onderzoek
naar spierziekte ALS. Voor de start worden de
lootjes verkocht, na de finish is in het dorpshuis
te zien wie welke van de prachtige prijzen heeft
gewonnen. Met dank aan verschillende bedrijven
zijn er leuke prijzen te winnen, van grote tot
kleine zaken. Tot dusver is er een bon voor een
gloednieuw paar hardloopschoenen, een zaak
die ‘groot in kleingoed’ is heeft waardebonnen
beschikbaar gesteld, een interieurzaak schenkt
heerlijk zachte plaids, een fietsenzaak een nagel-
nieuwe fietscomputer en een accountantskantoor
heeft relatiegeschenken gegeven.

De verloting is georganiseerd door de groep van
zeven ALS-lopers uit Sneek en Franeker die van
november vorig jaar tot 5 april dit jaar (marathon
Rotterdam) bezig is geld in te zamelen voor spier-
ziekte ALS. De ALS-lopers spreken hun persoon-
lijke contacten aan, als er bedrijven zijn die niet
zijn benaderd maar toch graag artikelen voor de
verloting willen leveren: zij kunnen zich tot
zaterdag 28 februari 09.00 uur melden bij Johan
Vogelzang uit Sneek, één van de ALS-lopers, op

telefoonnummer 0515-336950. De coördinatie ligt
in zijn handen. Op vrijdag 27 februari en uiterlijk
zaterdagochtend 28 februari worden de laatste
spullen opgehaald. De andere lopers zijn Peter
Londema, Martin van den Burg, Olaf en Renetta
Kistenmacher-Fransen, Oeli Reitsma (allen uit
Sneek) en Coby Bouma (uit Franeker). Ook met
hen kunt u uiteraard contact opnemen. De
opbrengst van de verloting wordt rechtstreeks
gestort op het gironummer 100.000 van Stichting
ALS uit Apeldoorn. Mensen die niet bij de
verloting aanwezig kunnen zijn en toch graag
iets willen doneren om het onderzoek naar deze
- helaas nu nog ongeneeslijke - spierziekte te
bevorderen, kunnen dat op het genoemde giro-
nummer 100.000 doen. Wel graag onder vermel-
ding van ‘ALS Lopers Sneek’. De stichting kan
zo nauwkeurig bijhouden hoeveel geld de ALS-
actie van de hardlopers oplevert.

Op vrijdag 6 februari was de tussenstand exact
1.229 euro, ondertussen is er her en der nog
gecollecteerd en geld bijgekomen. De lopers laten
zich ook graag sponsoren voor hun deelname
aan de marathon van Rotterdam. Kijk voor meer
informatie ook op www.oerpolderloop.nl en op
www.stichting-als.nl.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Ondernemers Vereniging Makkum
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Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
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Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057
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Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Nog enige gele zangkanaries, ook geschikt voor
de teelt, tel. 0515-231931

Boerenbond servies, bestaande uit: 9 bekers, 8 ei
doppen + melkkan, 3 toetjes schaaltjes, 11 soep-
kommen, 7 diepe- 4 ontbijt en 2 platte borden, 3
schalen, 1 melkkan, 1 broodschaal alles in koop
vr.pr. € 65.-, tel. 06-28302290

Badkamerkastje 120x32x30 cm € 7.50, 
tel. 0517-795024

Leolux 2/3 zit bankstel, leverkleur veloursstof
i.g.st. € 100.-, tel. 0515-431239

Campingbedje € 10.-; Wandelwagen inklapbaar
verstelbaar € 10.-; Wijnrek gietijzer 3x13 fles-
sen € 25.-; Telefoonbeantwoorder swatch nw. in
doos € 10.-, driewieler met duwstand € 10.-,
tel. 0517-579213

Polyether stevig matras 140x200cm € 40.-, 
tel. 06-50556891

Boekenkast, kleur beuken 170x60x25 (staat in
Gamma krant nu van 39.95 voor 24.95) ophalen
in Makkum € 15.-, eventueel ook een 2e te
koop, tel. 0515-232272

Suske en Wiske schalen drie stuks, voor de
verzamelaar, nog als nieuw pr. in overleg,
tel. 06-28302290

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

Trasmolen 16
MAKKUM

Aan vaarwater 
gelegen, vrijstaande
woning met garage 
en verzorgde tuin. 

Vraagprijs:
€€ 239.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje
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6 Prachtige eethoek stoelen, kleur donkerbruin
kunstleder, met houten poten (koloniale stijl), 3
jaar oud pr.n.o.t.k. Zie voor foto’s ook op markt-
plaats.nl onder Makkum, huis en inrichting, 
tel. 0515-232733

TV schotel 90 cm rond € 50.-, tel. 0515-233167

Knip mode jaargangen 1999 t/m 2004, 
tel. 0515-231687

Ik ben Bente Groeneveld, 16 jaar en ik ben op
zoek voor een oppasadres in Makkum, Ik heb
ervaring en kan goed met kinderen omgaan.
Belangstelling? tel. 0515-232607

Blauwe handdoek, voor eigenaar(es) ophalen
tussen wo. t/m za. 13.00-16.00 uur, Swan Museum,
Slotmakersstraat 1 in Makkum

Heeft u voor de Actie kerkenwerk spullen voor
de rommelmarkt, bel dan Titia van der Heide,
tel. 0515-232834. Wij halen het bij u vandaan

Zoekertje
TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

DIVERSEN

Te Huur
Chalet voor korte of langere termijn 

op de Holle Poarte in  Makkum.
tel. 0515 - 57 35 98


