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7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Winterlooks 
en mooie handen
op Allingastate

4 5 14

Veel belangstelling
voor boek van 
Jan van der Laan

Damvereniging
neemt afscheid 
van Heert Visser

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sinterklaas en  Pieten middelpunt van belangstelling

Makkum - Sintwilledei is een groot succes
geworden. Sinterklaas en veel van zijn Pieten
waren overal te vinden in het dorp en een
groot aantal kinderen deed mee aan het feest.
Ze renden van winkel naar winkel en konden
ook bij de horeca terecht voor allerlei raadsels
en spelletjes. Je kon geschminkt worden, maar
sjoelen, de aloude sport was er ook bij en wat

te denken van een mooie foto samen met
Sinterklaas en zijn Pieten. Het kon allemaal
en nog veel meer. Het orgel speelde en de
muzikanten, zowel groot als klein, hielden de
stemming er wel in. En het leuke was
Sinterklaas en zijn Pieten hadden de tijd om
met alle kinderen en ouders een gezellig praatje
te maken.

Sterke eigen
internetsite

BON APPETIT
JONG BELEGEN

KAAS
kilo vacuüm verpakt

3.49
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda

Verhuisbericht

Paul en Fré Doedel

Wij zijn verhuisd en wonen tijdelijk 
op Stranwei 15 A

ons Postadres is 
Kalkovens 17, 8754 GP Makkum

0515-231873

(rectificatie)

Ja het is echt waar
Eric Piersma wordt
5 december 40 jaar

Kerkdiensten 
zondag 3 december
Kerkelijk centrum Het Anker
9.30 uur pastor G. Visser en Jeugdkerk          

R.K. Kerk
10.00 uur Viering te Bolsward        

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
19.00 uur Oecumenisch vesperdienst

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

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
H. van Asperen, Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353

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

Ons Gebouw
*  Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

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

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

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

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
*  tel. 0900-0607 of 0515-461100
*  Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 24 uur per
dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur 
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

zaterdag 2 december
Makkum - Ons Gebouw 10.00 uur
Sinterklaasfeest Buurtvereniging Terra Nova

Gaast - Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur 
klaverjassen

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

Oude papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 2 december wordt het oud
papier weer opgehaald. De start is ‘s morgens
om 9.00 uur. Het verzoek is om tijdig uw
overtollig papier, goed verpakt of gebundeld,
aan de weg te zetten. Wilt u alvast zelf het
papier brengen, de ophaalcontainers staan
vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte van het
tenniscomplex en het kaatsveld. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Muziekvereniging Hallelujah en 
Mannenkoor De Flevosanghers
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 30/11 t.e.m. wo. 6/12

Bekers: Rijste- Haver- Bloem- 

Gort- of Griesmeelpap, 0.5 liter..................................59 cent
Maaslander Kaas, 500 gram...............................................3.99
Snijworst, pakje....................................met 5 zegels extra
Page Toiletpapier, 8 rol + 1 gratis..................van 3.69 nu 2.49
Top Q Keukenrol, pak à 2 stuks.........................1.25 89 cent

Bij aankoop van een Blom’s Rookworst

500 gram Zuurkool Gratis
Uit Blom’s slagerij:

100 gram Leverworst.............................................nu 65 cent

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 30 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 2 DECEMBER

GEM. KIPFILET
4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENSSCHNITZEL
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 30 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 6 DECEMBER

SERRANOHAM
(rauwe en gerookte)
100 gram €€ 1.99

GEBRADEN KIPFILET
100 gram €€ 1.89

LIKKEPOT
150 gram €€ 1.85

Bij besteding van € 10,-
gratis Sint Nicolaassalade.

Vraag ook naar ons kerstassortiment.
Ook wild en gevogelte op bestelling

Gratis zoekertje?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Wist u dat...
* er volgend jaar een kunstroute komt die iets 

te maken heeft met 75 jaar Afsluitdijk.

* Het eerst Sinterklaas is maar de Kerst al 
heel snel daarna komt.

* 20 December de krant ,met Kerst en 
Nieuwjaarswensen uit komt.

* Het heel leuk zou zijn als alle particulieren 
en bedrijven de advertentie even melden. 
Dit kan nu al, zoals elke jaar, en wel bij 
Alie Klein tel.0515-231758 
(voicemail aanwezig), of e-mail kan en wel 
naar klein@uwnet.nl. 

* Het erg op prijs gesteld wordt als ik niet 
iedereen moet gaan vragen, 
maar de aanmelding spontaan binnen komt.

* er op de Grote club loten die verkocht zijn 
door Buurtvereniging ‘Terra Nova’ prijzen 
zijn gevallen

* en wel € 5.00 op de eindcijfers 44 
en € 350.00 op de eindcijfers  14887

* u dit dus zelf dient na te kijken en uw lot dan
moet opsturen hartelijk gefeliciteerd winnaars

Boek 
“Parels achter de horizon”
Makkum - Vanaf de zomer van 2002 is het
mooie Friese Makkum een import-gezin rijker.
Het betreft de familie Hoekstra die eerst een
tijdje is neergestreken op de mooie Holle
Poarte en vervolgens hun stek gevonden heeft
aan Us Leane.

Albert en Marijke (oorspronkelijk afkomstig
uit Urk) zijn in 1997 samen vertrokken voor
een wereldomzeiling met een mooie invulling:
het uitdelen van diverse spullen in de veraf-
gelegen prachtige eilandjes: de parels achter
de horizon. In American Samoa werd hun
oudste zoon Matthias (8) geboren en 3 jaar later
werd in Phuket hun jongste zoon Nathanael (5)
geboren. Al hun reiservaringen/ belevenissen
en soms angstaanjagende avonturen hebben
ze vormgegeven in het prachtige boek “Parels
achter de horizon”. Een mooi dik boek rijk
geïllustreerd met prachtige kleurenfoto’s, voor
€ 24,95. Het boek is te bestellen telefonisch op:
06-12797769 of e-mail: marijkedeboer@zonnet.nl
en schriftelijk kan ook: Ds. L. Touwenlaan
27a, 8754 BR, Makkum.
Voor nu een sinterklaastip!
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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  D E C E M B E R

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
Mini Loempia’s
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

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

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

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Winterlooks en mooie handen op Allingastate

Makkum - De gebroeders Harry en Willem
de Boer komt u tegen met hun winkelwagen
in Makkum en omstreken. Zes dagen in de
week “sutelju” van dag tot dag, van straat tot
straat. In het verleden was het de SRV auto
met in hoofdzaak melk en melkproducten,
tegenwoordig een rijdende supermarkt. Nadat
Harry in 1999 met zijn nieuwe Springer de
Boer de weg op ging is nu ook de wagen van

broer Willem vervangen door een luxe
Springer car. De Gebr. de Boer bezitten nu
beide hetzelfde type winkelwagen, maar
omdat de broers soms als persoon al voor
elkaar worden aangezien, heeft Willem zijn
brandweerbordje op de wagen gezet. Als u
dus een Spinger winkelwagen ziet, let hier een
op, of ga gewoon binnen kijken en overtuig u
van het assortiment!

Nieuwe Springer de Boer winkelwagen 

Allingawier - Annette Berends weet de meest
mooie lokaties te vinden voor haar werkzaam-
heden! Nu had ze een workshop handverzorging
en presentatie van de nieuwe make-up looks
in Allingawier op Allingastate. Het was een
speciale dag, want haar bedrijf, Berends
body&beauty, bestaat 2 jaar. Een 15-tal dames
had haar uitnodiging aangenomen en waren
naar de state gekomen. Allereerst werd er
onder het genot van een kopje koffie of thee
een workshop handverzorging geven door een
consulente van een bekend merk en een ieder die
aanwezig was kon meedoen. Toen iedereen met
gelakte of extra verzorgde handen zat werd er een

hapje en drankje geserveerd en en daarna kwamen
de modelooks aan de beurt. Een visagiste van
Make-up Studio nodigde een van de dames uit
in de stoel plaats te nemen en liet zien wat er
allemaal mogelijk is. De kleuren voor oog-
schaduw, lippenstift en make-up zijn weer bij-
zonder mooi en opvallend is dat de tinten niet
meer zo fel zijn. De dames konden er wat van
leren en dan kijken hoe de make-up past bij de
kleding voor de komende feestdagen. Alle dames
kregen nog een tas met allerlei leuke dingen,
waaronder kortingsbonnen van Makkumer
bedrijven en zullen de tips die ze gekregen
hebben vast wel gaan gebruiken.



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 29 november 2006

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Vers gesneden boerenkool
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.49

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

Fruitmix van
Elstar - Doyenne de Commies

en Gieser Wildeman  
appels en peren

3 kilo voor maar € 2.25

Heerlijke super mandarijnen (blad clementines)
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Lekkere bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221

A
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www.leugenbolle.nl

Veel belangstellingvoor boek van Jan van der Laan

Makkum - In de bibliotheek zijn de eerste
boeken van Jan van der Laan vlot van de hand
gegaan en de meeste die naar een nieuwe eige-
naar gingen zijn voorzien van de handtekening
van Jan van der Laan en Frâns Faber, die beiden
bij de uitreiking van het eerste boek aanwezig

waren. Het boek getiteld ‘Van jagers en vissers’
is uitgegeven door Otto Gielstra en ziet er
fraai uit. 
De boeken zijn te koop bij de boekwinkel, en bij
Otto Gielstra in zijn kantoor waar Ald Makkum
zetelt en bij Jan van der Laan.

Kunstexpositie in Gemeentehuis

Witmarsum - In de gemeente Wûnseradiel
werken en wonen veel kunstenaars. Misschien
is de gemeente zo aantrekkelijk voor deze mensen
omdat wij hier prachtige heldere luchten en
vergezichten hebben. Een deel van de kunste-
naars heeft ieder jaar de kunstroute. Hierbij zijn
30 van de 40 kunstenaars, die bij de organisatie
van dit geheel bekend staan, aangesloten.
Binnen de gemeente is geen galerie waar de
kunstenaars regelmatig exposities kunnen
houden en nu na het aanschaffen van prachtige
schuivende panelen kunnen de kunstenaars

hun werk in het gemeentehuis tonen aan
belangstellenden. Er hangt heel verschillend
werk in de hal van het gemeentehuis. 
De kunstenaars die nu exposeren zijn Nynke
van Schaik, Aukje Gietema, Frâns Faber,
Sijka Rispens, Aart Cornelissen, Michel Dil,
Joan Jansen, Marja Driessens-Diesel, Jaqueline
v/d Weij, Pedro Bakker, Margreet Maas,
Elske Klik en Oleg Martirosjan. Het is niet
vergelijken met elkaar omdat het totaal ver-
schillende technieken zijn ,maar beslist de
moeite van het bekijken waard.
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Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wordt vervolgd....

Hé mem, 
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Ik wol ek in 
stempelkaart!!!

ik wit ‘t wol!!
Op nei ut Badhûs!!!!

Wer is de
hjerring?

Jongens net sa seure,
miskyn witte 

die minsken ‘t wol?

Lit se mar 
stempelje

Inleveren vvolle sstempelkaart
Decemberaktie OO.V.M.

Wanneer u bij ons een kop koffie cq. consumptie, incl. gebak
heeft genuttigd?! Dan kunt u tijdens de decemberactie, die
duurt van 16-11 tot 26-12, bij ons tegen inlevering van een
volle kaart, o.a. vol gestempeld door: Funsport en/of Visser
Sport & Mode, het 2e kopje koffie cq consumptie 
(t.w.v. ± € 2.00) gratis nuttigen. Sopkafee Badhûs De Flevo
is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Als u deze volle stempelkaart bij Hoek’s Vis en Snacks Makkum
inlevert, is het 5 haringen halen / 4 betalen

Levert u de volle stempelkaart in bij Hotel Restaurant De Vigilante,
dan krijgt u 20% korting bij een minimale besteding van
€ 10.00 p.p. (maximaal 2 pers. per kaart)

Nadien zal Sjaakie de bonnen in de bekende bussen deponeren)

zie ook www.boulevardmakkum.nl
Ik gean nei Funsport of
Visser Mode om klearen

te keapje

Wer hawwe
us stempelkaart

nou litten???

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat

oan de bulich
dogge

Hjir leit
dur net....

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Kest um ek 
inleverjen by De

Vigilante jer



Zurich - In de gemeente Wûnseradiel zijn ontzettend
veel mensen met een goed hart voor de samen-
leving. Zij dragen allemaal op hun eigen manier
en op eigen kracht een steentje bij aan het leefbaar
houden van de dorpen. Ook de sociaal-zwakkeren
verliezen zij niet uit het oog. De Partij van de Arbeid
vond, als sociale partij, dat een aantal van deze
mensen in het bijzonder een bos rozen verdient
hadden. Zo werden onder andere de ouderenbonden
en werkgroepen voor multifunctionele centra in
diverse dorpen in het zonnetje gezet. Ook de
verzorgers van de asielzoekers die in Witmarsum
wachten op het generaal pardon kregen een bos
rozen aangeboden.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl Uitslag verkiezingen in
Wûnseradiel
Witmarsum - Ook in onze gemeente hebben
de kiezers van zich laten horen. Net als in heel
Nederland was het opkomstpercentage behoor-
lijk hoog. Er waren 8838 mensen opgeroepen
om te stemmen en 7472 hebben van dit recht
gebruik gemaakt. 1363 mensen vonden het
nodig of waren niet in de gelegenheid hun
stem uit te brengen. Het opkomst percentage
in de gemeente was 84,58%. 

2006 2003
CDA 2811 3106 
PvdA 1549 1905 
VVD 832 977 
SP 1127 481 
Fort 13
GrL 271 95
D66  67 223
ChU 347 133
SGP 9 10
PvvD 98 18
Een nl 29
PVV 300
PVN 5
VSP 10
AdBos 2
Overige partijen 375
Opvallend was dat de mensen in Kimswerd
als beste de stembus bezochten.  Maar liefst
90,79% procent bracht de stem daar uit. Als
tweede volgde Exmorra met precies 90%. Het
gevolg van deze uitslag zou zijn dat de raad er
bij deze verkiezing wel eens anders uit zou
kunnen zien.

Opknapbeurt
Suderseewei, wandelpad
en firetsstroken
Makkum - De Suderseewei in Makkum gaat er
volkomen anders uitzien. Het fietspad langs de
weg wordt veranderd en ook het oude wandel-
pad is straks niet meer terug te vinden. Er
worden al veel werkzaamheden uitgevoerd er
ligt op de rondweg Suderseewei al en nieuwe
laag asfalt. Het werk is begonnen bij de rotonde
metde afslag Ds.L.Touwenlaan en gaat door
tot de rotonde Workumerdijk. Bij de kruisingen
van de Houtmolen en de Oliemolen worden
plateaus aangelegd. Het voetpad is inmiddels
verdwenen en de tegels zijn naar Lollum
gegaan voor hergebruik en bij de sporthal en
de ijsvereniging in Makkum. De ventweg of
fietspad, wat we nu hadden, wordt opgedeeld
in rode fietsstroken en een grijs gedeelte voor
de voetgangers. Het werk moet in maart of
april klaar zijn. In het voorjaar worden de rode
en grijze slijtlagen aangebracht. De werkzaam-
heden maken deel uit van het project Duurzaam
Veilig. De gemeente heeft voor dit werk subsidie
van de provincie Fryslân ontvangen.

PvdA beloont vrijwilligers met een goed hart

Makkum - Op 1 januari 2007 gaat de Wet maat-
schappelijke ondersteuning, de Wmo, in. Om de
burgers van Wûnseradiel te informeren over de
gevolgen van de Wmo hebben het Platform
Wûnseradiel Wmo en de Ouderenbonden uit
Wûnseradiel twee informatieavonden over de
Wmo georganiseerd. De eerste bijeenkomst is
gehouden in Ons Gebouw in Makkum op 8
november jl. De tweede bijeenkomst was op vrijdag
10 november jl. in het gemeentehuis te Witmarsum.
In Ons Gebouw waren zo’n 45 mensen aanwezig
die welkom geheten werden door Tjalke Adema
namens de organisatoren van de bijeenkomst. In
zijn welkomstwoord liet hij blijken dat hij nog
de nodige zorgen heeft over de invoering van de
Wmo. “Het moet geen wet van maatschappelijke
onrust gaan worden”, aldus Adema. In eerste
instantie houdt de Wmo zich bezig met ouderen en
mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap
en zitten niet te wachten op grote veranderingen.
Projectleider Henk Zondervan was uitgenodigd
om een presentatie te geven over de Wmo. Hij
slaagde er in Adema en de andere aanwezigen in
de zaal gerust te stellen. Zo gaan er straks in
Zuidwest-Friesland dertien instellingen de huis-
houdelijke zorg uitvoeren en dat betekent dat

vrijwel niemand van zorgaanbieder hoef te wisselen.
Sterker nog, de mensen mogen vanaf 1 januari
zelf kiezen welke van de geselecteerde zorgin-
stelling ze in huis halen. Bij het opstellen van de
verordening voor het invoeren van de Wmo zijn
de verschillende Wmo-platform betrokken
geweest. Er is dus al rekening gehouden met de
wensen van de mensen die nu zorg ontvangen.
Met de invoering op 1 januari van de Wmo zijn
we er nog lang niet volgens Henk Zondervan. Er
moet nog heel veel geregeld worden. 2007 is een
overgangsjaar en halverwege 2007 moet dan
ook gekeken worden of alles naar wens verloopt.
Het gaat nu in eerste instantie om ouderen en
mensen met een beperking maar het complete
Welzijngebeuren valt straks onder de Wmo. De
gemeente wil daarbij de burgers zoveel mogelijk
betrekken. Er moet dus nog veel gebeuren. En
die laatste opmerking was aanleiding voor
Tjalke Adema om de mensen in de zaal op te
roepen deel te nemen aan het Wmo-platform. 

Wilt u meer weten over de invoering van de Wmo
in Zuidwest-Friesland, kijk dan op de website
www.wmozwf.nl. Bovendien krijgt u eind
november een brochure met informatie in de bus.

Voorzitter Thomas Groenveld overhandigt Sies
van de Berg uit Zurich een bos rozen

eigen foto

Wmo informatiebijeenkomst in Ons Gebouw
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Vanaf vandaag
mag jij je
schoen weer zetten
bij onze ballenbak!

Sinterklaas heeft ons vertelt dat hij ook deze keer langs onze

winkel zal komen en dat alle kinderen van Makkum hun

schoen mogen zetten. Sinterklaas zorgt ervoor dat op

zaterdag 2 december de schoenen gevuld worden. Vanaf

11.00 tot 13.00 uur zijn er twee zwarte Pieten die goed op

je schoen zullen passen en deze weer aan je uit zullen

delen. Vergeet niet je naam in de schoen te vermelden,

plak er bijvoorbeeld een briefje in.
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AL UW WAREN ZIJN IN MAKKUM TE KOOP,  

GA DUS NIET NAAR ANDERE  STEDEN OP DE LOOP.

Prijsvraag van deze week: 

In de advertenties op de vorige pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing: ......................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Plaats: ............................................................................................

Telefoon: ........................................................................................

Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.p. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar: 

Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM

Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2006
Makkum - Vanaf 16 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien nr.1161 dd.16-11,
nr.1162 dd.22-11, nr.1163 dd.29-11, nr.1164 dd.6 dec., nr.1165 dd.13 dec. en nr.1166
dd.20 dec.2006 doormiddel van de afgedrukte advertentie op de vorige pagina aandacht
aan de decemberactie worden besteed. Om deze decemberactie onder de aandacht
van de lezers te brengen hebben wij hier een DecemberPuzzelActie van gemaakt.

Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant. 
(PUZZEL NR.3 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke
week opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen 

Wij de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 28 december bij de grote trekking avond in Hotel de
Prins een verhaal ontstaat, wat de oplossing is van uw wekelijkse inzendingen. Indien
u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen die bestaan uit
waardebonnen t.w.v. 1e prijs 480,00 - 2e prijs 240,00 - en 3e prijs 120,00.

De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden aangeboden - gekoppeld
door de leden van de O.V.M. , deze waardebonnen kunt u inleveren bij, op de achterzijde
vermelde ondernemer, mocht u een waardebon, van een bepaalde ondernemer niet
kunnen inleveren, dan kunt u deze waardebon voorzien van een handtekening en
opmerking van deze ondernemer, inleveren bij een andere ondernemer van de O.V.M.

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers Vereniging
Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. Voor eventuele vragen en of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
tel. 0515 - 23 14 01 / 06 - 5 354 22 43

Uw oplossing moet op maandag ochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn. Zodat wij
uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars worden bekend
gemaakt in de eerst volgende editie.

(PUZZEL NR.3 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Uitslag puzzel nr. 1
Makkumer Belboei No.1161 - 16 november 2006 

(trekking verricht door Rita Elhorst)

- M. Koopmans
De Geep 22, 8754 BJ  MAKKUM

- R. van Enkhuizen 
De Pleatsen 9, 8754 KE  MAKKUM

- M. Nauta
De Geep 7, 8754 BB  MAKKUM

Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20,00.
Deze zullen naar de prijswinnaars worden
toegezonden.

De Tjallingstichting
gehandicapten
Makkum - Het is weer sinterklaastijd en voor
een klein prijsje kunt u dit jaar ook weer
terecht bij familie Oostenveld, Bleekstraat 7
voor het kopen van een cadeautje van De
Tjallingstichting ten bate van de paardensport
voor gehandicapten.

Vesperdiensten Advent
Makkum - Dit jaar zijn er drie oecumenische
vesperdiensten in de Adventstijd, op 3 december,
10 december en 17 december. De vierde Advent
valt samen met Kerstavond. De diensten vinden
plaats in de Doopsgezinde Kerk in Makkum.
Aanvang 19.00 uur. De verschillende voor-
gangers, die in Makkum werkzaam zijn, zullen
voorgaan in deze diensten, die de vorm van
een avondgebed hebben.
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www.nieuwbouwinmakkum.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 voor alle verzekerings maatschappijen
* 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 garantie.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!

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
www.garagehorjus.nl

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

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

Nieuwe ledenwerfactie
It Fryske Gea loopt
succesvol
Eind oktober is It Fryske Gea van start gegaan met
een nieuwe ledenwerfactie. Er is een groeiende
behoefte bij mensen aan natuurbeleving en een
zinvolle invulling van de vrije tijd. It Fryske
Gea biedt als dé provinciale vereniging voor
natuurbescherming in Fryslân hiertoe ruim de
gelegenheid met haar grote verscheidenheid
aan natuurgebieden verspreid over de hele
provincie. Dat mensen de aanwezigheid van
die natuurgebieden dichtbij huis waarderen en
het behoud ervan willen steunen, blijkt ook nu
weer. Tot op heden hebben zich al 450 nieuwe
leden aangemeld bij de vereniging.

Ongelukkigerwijs voltrok zich vorige week een
natuurramp in het buitendijks gebied boven
Marrum. Ruim honderdvijftig paarden raakten
ingesloten door het zeewater. It Fryske Gea
stond volop in de belangstelling, het beeld van
de ingesloten paarden maakte veel emoties los.
Gelukkig konden de meeste paarden uiteindelijk
worden gered. De vereniging heeft hierover zeer
veel reacties ontvangen, negatieve, maar gelukkig
ook veel steunbetuigingen. Hoewel de paarden
eigendom zijn van een paardenfokbedrijf die
ze voor eigen verantwoordelijkheid in dit
natuurgebied van It Fryske Gea liet weiden,
zegden toch zeven leden hun lidmaatschap
van de vereniging op. Maar daarentegen
kreeg de vereniging in de afgelopen week er
middels de nieuwe ledenwerfactie 450 nieuwe
leden bij. It Fryske Gea is uitermate tevreden
met deze steun. Immers alleen zo kan zij de
Friese natuur blijven beschermen. Nu én in de
toekomst.

It Fryske Gea telt momenteel 25.000 leden en
beheert circa 20.000 hectare aan natuurgebie-
den verspreid over de hele provincie. Het is
een actieve vereniging, die naast bescherming
en behoud van natuur en landschap ook invulling
wil geven aan een groeiende behoefte aan
natuurbeleving en zinvolle invulling van de
vrije tijd. Daarom organiseert It Fryske Gea
tal van activiteiten voor haar leden, zowel
wandel-, fiets- en vaartochten, ontdekkings-
tochten, zomerkampen en lezingen. Nieuwe
leden ontvangen gratis het dik handboek met
uitgebreide beschrijvingen van de meer dan
vijftig natuurgebieden van It Fryske Gea en
kunnen als extra welkomstcadeau kiezen uit
een uniek vogelboekje of een prachtige natuur-
verjaardagskalender. Verder ontvangt men
driemaal per jaar een kleurrijk magazine met
interessante artikelen, excursies, etc. 

Tot slot biedt de vereniging haar leden vele
mogelijkheden voor excursies en ontdekkings-
tochten in de natuur. Een gratis exemplaar van
het magazine is tijdens kantooruren aan te
vragen bij het verenigingskantoor te Olterterp
via telefoonnummer 0512-381448 of via de
website www.itfrskegea.nl
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Aktiviteiten rond Sinterklaas
in de Bibliotheek van Makkum

De wereldwinkel verkoopt cadeautjes
in de bibliotheek
Zoekt u nog iets voor Sinterklaas of Kerst? De wereldwinkel verkoopt cadeautjes
en producten uit Afrika, Azië en Zuid Amerika.

Vrijdag 1 december 2006. 
Van 15.00 - 21.00 uur. Bibliotheek Makkum.      

Voorleesuurtje: Sinterklaasverhalen
Beleven Sint en Piet spannende avonturen? Kom luisteren naar en knutselen
over het verhaal.

Vrijdag 1 december 2006.
Aanvang 16.00 uur. Bibliotheek Makkum.
Maandag 4 december 2006.
Aanvang 16.00 uur. Bibliotheek Witmarsum    

Pakjesdag
Sinterklaas heeft veel cadeautjes meegenomen uit Spanje. Voor iedereen die
iets komt lenen op 5 december, ligt er een pakje van de Sint klaar.

Dinsdag 5 dec.  Geopend  van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Bibliotheek Makkum.

18-de ’Kerst-Zing-mee’
in Sporthal ’Maggenheim’
Makkum - Op zondagavond 10 december aan-
staande vindt voor de 18-de maal de jaarlijkse
’Kerst-Zing-Mee’ plaats in sporthal ’Maggenheim’,
Lieuwkemastraat 3 in Makkum. 

Sins 1989 wordt deze inmiddels traditionele
’Volks-Kerstzang’ gehouden met veel muziek,
koor- en samenzang van bekende kerstliederen.
Voor deze avond heeft men het ’Interkerkelijk
Mannenkoor Drachten’ uitgenodigd. Het koor
staat onder leiding van Harm van der Meer en
telt 120 leden. De muzikale medewerking wordt
verleend door de Muziekvereniging ’Halleluja’
uit Makkum, onder leiding van dirgent Nienke
Jaaarsma en pianobegeleiding van de heer
Jac.Dreunhuizen uit Sneek. De algehele leiding
is in handen van Hannie en Dirk Tamminga. Er
zal weer veel te zingen en te luisteren zijn en het
belooft een fijne avond te worden, die het bezoeken
meer dan waard is. De toegang is gratis, er is wel
een collecte. 

De aanvang is om 19.30 uur. Dus op 10 december
2006 mooie kerstliederen zingen en genieten
van prachtige koorzang en muziek in Sporthal
‘’Maggenheim’’ te Makkum.
Een ieder is van harte welkom! 

Voor info stichting’’Goed Nieuws’’
tel.0515-542126/ 0515 231618. 

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 18 november ging Yvette
Altena met haar pony Martijn naar de dressuur-
wedstrijd in Harich. Ze staken in goede vorm,
de 192 punten waren een ruim voldoende voor
een winstpunt en de 2e prijs in de klasse B. In
deze klasse behaalde ook Iris van der Kamp een
winstpunt. Ze startte zondag met Amber in
Molkwerum en scoorde 183 punten.
Voor de paarden was er zondag een thuiswedstrijd
in Cornwerd. In de klasse B behaalden Jitske
Brouwer, Lotte Nefkens en Emmy Dijkstra een
winstpunt. Emmy scoorde met UPS 180 punten,
Jitske met Paloma 185 punten en Lotte met
Simply 192 punten waarmee ze de 2e prijs won.
In de klasse L-1 behaalde Marijke Bonthuis met
Vondel met 189 punten wat ook haar een winst-
punt opleverde. 

Afgelopen zaterdag werd er in Koudum een
dressuurwedstrijd voor pony’s verreden. Hinke
Politiek stak met haar pony Sytse in super vorm.
In de klasse L-2 behaalde ze de 1e prijs met een
score van maar liefst 209 punten, het leverde
haar 2 winstpunten op. Dit brengt haar totaal op
11 zodat ze nu mag gaan starten in de klasse M-1.

Zondag gingen Linda Hovius en Pieternel
Heeres naar Heerhugowaard. Linda behaalde
met Samar een score van 180 punten, waarmee
ze een winstpunt en de 2e prijs behaalde in de
klasse L-2. Pieternel startte met Faiza in de klasse
Z-1. Met een score van 207 punten behaalde ook
zij een winstpunt en de 2e prijs.
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25ste kermisdraverij Makkum
Volgend jaar op vrijdag 13 juli zal voor de vijfentwintigste keer in successie door de
Commissie Kortebaandraverij Makkum een merkedraverij op de Ds.L.Touwenlaan
worden georganiseerd. Dit keer geheel in het teken van dit jubileum. De commissie
plaatst hierbij een oproep voor sedert 1983 gemaakte foto’s, videofilms, volledig
ingevulde deelnemerslijsten (cq boekjes), etc. etc., van de gehouden draverijen.
Ook materiaal van eerder in Makkum verreden draverijen of paarde-spektakels
zijn welkom. Het authentieke materiaal kan aan de commissie worden geschonken,
of wordt na duplicering per ommegaande geretourneerd. Het zal worden gebruikt
voor publicaties en vervolgens gearchiveerd.

Kunt en wilt U ons helpen, dan graag een berichtje naar de secretaris/penningmeester
van Commissie Kortebaandraverij Makkum:
A.H.Sieswerda, Krommesloot 17, 8754 GD MakkumFr.
Telefoon 0515-232061. E-mail: a.sieswerda@tiscali.nl 

Namens de commissie dank voor uw medewerking.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Kia   Joice  2.01 16V LPG G3 div.

Opties Zwart 7 pers.  04-2002 128956 10.250.00

Volkswagen Golf 1.6  77 kw zilder met. 10-2001 145123 9.950.00

Kia      Joice 2.01 16V Zilver met.

div. opties 7 pers. 11-2001 117969 9.480.00

Peugeot  206  1.4 5 drs Zilver.met

div. opt.   03-2000 83595 7.450.00 

Smart  Fortwo micro compact car

45KW9 Zwart/Geel 03-2002 25221 6.250.00

Renault Megane I coupe   1.6 16_V sport geel

div. opt LPG G3 03-2001 171871 5.250.00

BMW    316I        Coupe Automaat Rood 12-1993 145558 3.850.00

Skoda   Felicia     50KW Groen met.   11-1999 79810 3.750.00

Fiat    Punto   1.1 55 Groen met.   05-1998 176172 3.500.00

Volkswagen Kever  1200 1.2 Parel moer  05-1982 97594 2.500.00

Opel  Astra F Hatch 1.6i kat.        10-1995 141085 1.500.00

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

Mobiel: 0654 985 246
Fax: (0515) 23 25 33

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 2 december

senioren
Workum 1 - Makkum 1 14.30 uur
SDS 3   - Makkum 3   12.15 uur
Makkum 3 - Oudega 2     14.30 uur

junioren
Makkum A1 - Nijland A1   14.30 uur
Makkum B1 - NOK B1     11.00 uur

pupillen
Workum D1 - Makkum D1    9.00 uur

Indien hele programma is afgelast klaverjassen
in de kantine om 14.00 uur. Iedereen is welkom.

NeVoBo-competitie
vrijdag 1 december
20.15 uur D Makkum 4 - ANO 2
21.25 uur D Hanzestad 4 - BEO 4
20.15 uur D Set Up 4  - XXL 1
20.15 uur J Makkum 9 - Heecher Op 8
21.25 uur H Makkum 1 - Wisky 1
zaterdag 2 december
17.00 uur D Makkum 2 - CZN 1
17.00 uur D Makkum 1 - De Roeken/DVC 1

Sporthal

Bazar H.V.G. 
“Het Mosterdzaadje”
Makkum - Na een gezellige middag en avond
kunnen we u vertellen dat de bazar geslaagd
is. De opbrengst was € 3720.50, daarbij komt
nog € 1775.60 van de zomermarkten. Totaal
€ 5496.10. Wij willen onze sponsors van de
verloting en alle mensen die spontaan hele
mooie dingen aanboden hebben, hartelijk danken.

Grote verloting: 
1e pr. mevr. A. Visser. 
2e pr. H. Aukes. 
3e pr. mevr. A. Blanksma.
Ook de 32 kleinere prijzen zijn bij de winnaars
gebracht.

Was u er dit jaar niet bij? Dan misschien het
volgend jaar.
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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

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm

Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf  
B. Bosma

Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

het adres voor 

gereedschap

fietsverlichting

sleden,schaatsen

huishoudelijke artikelen

kerst versiering en verlichting

en meer naar 

venemadhz een ttweewielers

voorstraat 7  makkumwww.nieuwbouwinmakkum.nl

Damvereniging neemt afscheid van Heert Visser

Makkum - Dinsdag 14 november was het de
laatste keer dat Heert Visser op de bovenzaal
van Hotel de Prins op de wekelijkse damavond
was. Na 60 jaar gedamd te hebben vond de
heer Visser dat het nu de tijd was om afscheid
te nemen. Vele jaren was hij een enthousiast
dammer en een van de beste spelers van OKK.
Maar ook bestuurlijk was hij actief  in de ver-
eniging. Van 1957 tot 1971 was hij penning-
meester en van 1971 tot 2000 voorzitter. 
Het zal voor de heer Visser wel even moeten
wennen dat hij dinsdags niet meer naar de
wekelijkse clubavond gaat en de spelers van

OKK zullen hem missen. Maar ongetwijfeld
zal hij thuis toch nog wel eens een partijtje
dammen.

uitslagen 7 november
A.J. van Schaick - G. Mensonides 0-2
A. Wiersma - Sj. Mensonides 2-0
Joh. Tjeerdema - E. Mollinga  0-2
Joh. Rinia    - I. Werkhoven  1-1
H. van As - B. Tilstra    1-1
C.E. Kooistra - H. Koops   0-2
A.J. van Schaick - G. Mensonides 2-0
S. Tilstra - G. Zijlstra 1-1

Lotnummers op volg- Prijs Lotnummers op volg- Prijs
orde van eindcijfers orde op eindcijfers     

1 321 € 15.00 6 0540966 € 450.00
2      1004012     € 450.00 0652886 € 5.000.00
3         413 € 15.00 0780046 € 2.500.00

72233 € 100.00 0796656 € 450.00
0361223 € 450.00 7 6017 € 50.00
1324233 € 450.00 0259107 € 2.500.00
0205643 € 450.00 0883867 € 1.000.00

4 48684 € 100.00 1057167 € 10.000.00
0112854 € 10.000.00 8 8738 € 50.00
0285414 € 450.00 0307108 € 1.000.00
0764094 € 1.000.00 0409128 € 450.00
0879304 € 450.00 1238578 € 1.000.00
1295794 € 2.500.00 9 3299 € 50.00

5 1053705 € 15.000.00 24549 € 100.00
6  836 € 15.00 10 0311260 € 450.00

0108526 € 2.500.00 0967010 € 5.000.00
0380236 € 5.000.00 1044180 € 1.000.00

(onder voorbehoud van typefouten)

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2006. De Nationale Zonnebloemloterij
is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie L.O. 690/0086/009.06 d.d. 13 februari 2006

Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot, desgewenst aangetekend, te zenden aan Nationale
Vereniging de Zonnebloem, t.a.v. de loterij, Postbus 21.00, 4800 CC Breda met vermelding van de
NAW-gegevens en het giro- of banknummer waarop de geldprijs gestort moet worden.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2006
Datum trekking: 13 november 2006
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

Wij begrijpen waar u heen wilt....

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP
17-inch Monitoren van Packard Bell. scherp beeld.
Prijsje, tel. 0515-231940

Heggenschaar elektrisch; Reciprozaag (multizaag)
Bosch; Klokpomp (nieuw); Douche-mengkraan
(nieuw); Onderwater-pomptoilet voor boot; Kinder-
ledikantje (eiken) + matrasje; Centrifuge z.g.a.n.;
Overgordijnen blauw velours, tel. 06-22496095

Aanhangers voor skelter: Gravers, Kraantjes,
Takels, Grondbakken, Kipkar, Surfkarren en een
Duo-zitter (2 zitsbankje) prijzen v.a. € 25.-, weg =
weg. Kijk voor actuele voorraad en prijzen
www.vankalsbeek-gaast.nl (bij aanbiedingen) tel.
0515-541253

Kunst kerstboom (blauwspar) h. 1.80 m. met
standaard, tel. 06-21403801

‘Geberit’ stortbak kleur ‘Camee’ i.p.st. € 10.-, 
tel. 0515-231940

Traptrekker met aanhanger, MF 1420x70x520 mm
(kindermaat) € 65.- excl. BTW, Van Kalsbeek Gaast,
tel. 0515-541253

Fiets kinderzitje voor- en achter samen € 10.-;
Meisjesfiets 26 inch. € 20.- tel. 0515-233850

Derby kalfsleren rijlaarzen mt. 39/35/51 z.g.a.n.
€ 100.-, tel. 0515-232374

Glazen tochtdeur thermopane, links- en rechtsdraai-
end + bevestigingsmateriaal. Past op ieder binnen-
kozijn, pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940

Inbouwkast van Philips (met vriesbakje), afm. br.
55 cm, h. 137 cm, d. 53 cm (met deur) € 25.-;
Tevens een keramische inbouw kookplaat (4-pits),
ook van Philips, afm. d. 51, br. 58cm € 15.-; Raam
met kozijn passend voor een muuropening van
1.37 x 1.00 m. Het kozijn is van vuren, de onder-
dorpel en het hout om het raam zijn van meranti,
dubbel glas, 1.g.st. € 40.-, tel. 0515-542617 (vanaf
18.00 uur)

Fujica Single 8 filmacamera in tas; Silma filmprojector
als nieuw; Projectiescherm oprolbaar, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-231940

Vrouw voor schoonmaakwerk, tel. 06-16942433

Klusjesman voor schilder-, saus-, behangwerk,
winter klaarmaken van uw tuin, Laminaatvloeren,
badkamer en keuken, tel. 06-14064482

2 Zits zwart leren bankje Artivor merk, 
tel. 0517-532199

Op 2 december twee vrolijke Pieten met strooisel
en muziek. info Knipsalon Durkje, tel. 0515-231651

AANGEBODEN

GRATIS AF TE HALEN

TE HUUR



Voor een gezellige pakjesavond: de Sint met z’n
twee vrolijke Pieten, te huur op 3 december, info
Knipsalon Durkje, tel. 0515-231651

Grijs, geel, wit gestreepte sjaal in de Doopsgezinde
kerk na het Sinterklaasfeest, tel. 0515-232510 
(na 18.00 uur)

Op de Krommesloot, pakje met stroominks schakelaar,
tel. 233304

Blauwe parkiet/papagaai met rode snavel en lange
staart in de tuin van De Greiden nr. 10 te Gaast,
tel. 0515-543310

Sinds 19 november rood/bruine kater ras Abbesijn,
lijkt op siamees 2 jr., beloning € 50.-, 
tel. 0515-232374

Op deze manier wil ik, de persoon die mijn oor-
knopje gevonden heeft en bij juwelier Gordon
bracht hartelijk bedanken, het heeft voor mij een
grote emotionele waarde. tel. 0515-231235
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

PAKJESAVOND

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

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

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

GEVONDEN

AANGEVLOGEN

VERMIST

BEDANKJE



ll 35 KKramen iin KKerstsfeer mmet eeen ggevarieerd aaanbod o.a.: GGluhwein, HHapjes een DDrankjes, 
Verscheidenheid aaan KKerstartikelen, KKerstkleding, een vvele aandere KKerstsfeer aartikelen.

llMet eeen mmuzikale iinvulling vvan AAnnnneekkee  DDoouummaa

ll Kerstman oop AArrenslee

ll Levende KKerststal

llGeprolongeerd mmet sstip ooptreden vvan dde "Vaallaaaat SSjoonngeerrs", 
sjonge jjonge eeen kkoor vvan MMakkumer sstemmen

ll Voor dde JJeugd eeen kkleurplaat wwedstrijd, zzie oook mmedia; MMakkumer BBelboei, 
Wijd een ZZijd een vvan WWad ttot SStad. DDeze kkleurplaat kkunt uu iin lleveren ttot 331 ddecember 22006

llDiv. pprijzen tte wwinnen, vverdeeld iin 22 ccategorieën.
De hhoofdprijs tt.w.v. € 25,00 een vverdere pprijzen ttotaal aaan € 200,00 ddoormiddel vvan wwaardebonnen.

ll Verhalenverteller

ll Scouting BBurdine vverleent hhaar mmedewerking een bbakt ppannenkoeken

ll Langs hhet VVallaat lliggen ggepavoiseerde vvaartuigen

ll In MMakkum ddiv. KKerstklanken vvan hhet DDraaiorgel 

ll Tot sslot eeen sspetterend vvuurwerk aachterdijkje - hhaven 
medemogelijk ggemaakt ddoor dde HHolle PPoarte een MMarina MMakkum. 

Tot zziens dde  KKryystwwilledei kkommisjje 

KKRRYYSSTTWWIILLLLEEDDEEII

Zaterdag 99 ddecember
van 116.00 uuur ttot 220.00 uuur

Locatie oop  hhet VVallaat - VVoorstraat 
en oomgeving vvan dde SSluis.
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Zaterdag 99 ddecember
van 116.00 uuur ttot 220.00 uuur
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