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Wijkverpleegkundig spreekuur in zorgsteunpunt Makkum

Makkum - Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft
sinds juni 2008 een zorgsteunpunt in Makkum, sinds
medio dit jaar gevestigd in het kerkelijk centrum
Het Anker aan de Buren 15. De opening van dit zorg-
steunpunt past in het plan van Thuiszorg Zuidwest
Friesland, wat gebaseerd is op de visie dat de thuis-
zorgorganisatie: zo dicht mogelijk bij haar klanten
de zorg wil organiseren; om nog beter aan te sluiten
op de wensen en behoeften van haar cliënten; die
daardoor zo goed en zo lang mogelijk thuis in de
eigen omgeving kunnen blijven wonen. Op grond van
deze ziens-wijze worden een aantal zorgsteunpunten
in de regio gerealiseerd. Het zorgsteunpunt Makkum
zal als uitvalsbasis fungeren voor het team verpleging
& verzorging (V&V) van Makkum e.o. 

Team Makkum e.o. bestaat uit ongeveer 20 mede-
werkers. Zij hebben dit kantoor als uitvalsbasis, waar

zij na hun diensten de dossiers bijwerken, en waar
regelmatig zorgafstemming plaatsvindt. De wijk-
verpleegkundige van team Makkum, Ria Speerstra,
zal twee keer per week spreekuur in het pand orga-
niseren voor de inwoners van Makkum en omgeving.
Dit spreekuur start op 29 september en vindt plaats
op maandag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur in
Het Anker. U kunt binnenlopen met vragen over zorg
thuis zoals verpleging en verzorging, huishoudelijke
zorg, hulpmiddelen verstrekking enz. Ook worden
uw suggesties en opmerkingen over de zorgverlening
van Thuiszorg Zuidwest Friesland zeer gewaardeerd. 
Zorgsteunpunt Makkum is bereikbaar via telefoon-
nummer 0515-233720. Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het kantoor in Sneek: 0900-0607.
Vanaf 29 september bent u van harte welkom op
maandag en vrijdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur
in het zorgsteunpunt Makkum aan de Buren 15.

Makkum - Basisonderwijs tegen bureaucratie op
school! Kamerlid Nathalie de Rooij heeft alle
basisscholen in Nederland opgeroepen met ideeën
te komen om de bureaucratie in het basisonderwijs
aan te pakken. Het beste idee krijgt van de SP de
Gouden Papierversnipperaar Basisonderwijs. De
bureaucratie in het basisonderwijs is enorm. De Rooij:
”Er wordt in de politiek veel gepraat over bureau-
cratie in het onderwijs, maar er wordt weinig tegen
ondernomen. Als ik op werkbezoek ben, spreek ik
vaak leerkrachten en directeuren van basisscholen
die zeggen dat zij hun werk niet goed kunnen doen
vanwege het vele papierwerk. Ik ben ervan overtuigd
dat er op de werkvloer een heleboel goede ideeën
leven over hoe we van overbodige regelgeving af
kunnen komen.” Om die ideeën te inventariseren heeft
het SP-Kamerlid alle basisscholen aangeschreven
en gevraagd naar de beste aanpak van bureaucratie.
De bedenker wint de Gouden Papier-versnipperaar

Basisonderwijs en zijn idee zal worden voorgesteld
in de Tweede Kamer. 

Jan Altenburg, directeur van de St. Martinus basis-
school in Makkum, kreeg tot zijn verbazing vorige
week te horen dat zijn idee gewonnen heeft. Meester
Jan: ”Ik ha eins út frustraasje yn ‘e gauwichheid it
formulier ynfuld. Dast der wat mei winne koest,
hie ‘k net iens yn ‘e gaten!” Bij alle nieuwe plannen
die in het onderwijs ingevoerd worden, moet men
zich volgens Jan drie punten afvragen: ‘Is het goed
voor het kind, is het goed voor de meester of juf en
is het goed voor de directeur van de school?’Als er
op deze vragen ‘nee’ geantwoord wordt dan zijn
het zeker geen goede plannen en kunnen ze bij
voorbaat al de papierversnipperaar in. Op vrijdag-
middag 26 september wordt de prijs onder belang-
stelling van de landelijke pers hier in Makkum
door de SP uitgereikt.

Meester Jan wint Gouden Papierversnipperaar
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Info Familieberichten Agenda
woensdag 24 september
Makkum - HRC De Prins 20.30 uur 
NUT Departement Makkum jaarvergadering

vrijdag 26 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30 uur
in het restaurant

zaterdag 27 september
Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur
Maatklaverjassen

zondag 28 september
Cornwerd - Voltige wedstrijd 9.30-115.30 uur
Hippisch Centrum Boeyenkamp met teams uit heel
Nederland.

Tjerkwerd - Expositie Atelier Wijngaarden 14.00-
17.00 uur van Gerrit Wijngaarden schilderijen en
Pieter Bakker fotografische zeegezichten 

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van diverse
kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik Manoukian

Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen ten-
toonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur, di.
t/m zat. 10.00 - 17.00 uur

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

Piaam ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en aquarel-
tekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m
vr. van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke
Jansma in expositiekerk. Openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openings-
tijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags en
donderdags, afvaart 14.00-16.00 uur opgave verplicht.
Stichting it Preamke Makkum, tel. 0515-232222

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops en
cursussen: www.detunkeamer.nl voor de mogelijk-
heden of bel: 0515-232269/06-51151716

Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Kerkdiensten   
zondag 28 september

Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen / HA

R.K. Kerk  9.30 uur
pastor S. Draisma                                    

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

Doopsgezinde Gemeente 9.30 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

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

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 U. Wiersma, 
De Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418              

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
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

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

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

Pieter al op de traptrekker
Al is it noch een lyts mantsje

En hjir leit wer, doch o sa lyts
De twadde in ‘t ledikantsje

Pieter is no de grutte broer fan

Geeske Wietske
Us famke

Berne op 19 septimber 2008 om 04.08 oere
Weaget 3600 gram en is 49 cm grut

Johan, Trijntje & Pieter Rolsma
Meerswal 7

8754 JA Makkum
0515 233754

Skilje efkes foar in poppeslok  

Gezondheid is de grootste schat,
geboorte is het grootste geluk!

Eise
17 september 2008

3395 g

Broertje van Marre & Hessel en
zoon van Mechteld & Eeuwe Kooi

It Gruthôf 8
8754 GZ Makkum

0515-233999

Uit in eigen regio

Exposities

wwwwww..mmaakkkkuummeerrbbeellbbooeeii..nnll

Hoppa Holadijee !
Gefeliciteerd lieve Dré

Hulde !

Liefs je vriendinnen
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 25/9 t.e.m. wo. 1/10

Danio Vanille Kwark, 450 gram...................................nu 1.79
Bloemkool.......................................................nu per stuk 1.49
Ardenner Boterhamworst, pakje.................5 zegels extra
Macaroni Vlugkokend 

+ Honig Mix voor spaghetti/macaroni...............................1.49

Nieuw 
Tonijnstuk in water of olie, 3x80 gram..........van 2.69 nu 1.99

Top Q Knakworstjes, blik à 10 stuks.............van 1.05 nu 0.89

van de Warme Bakker
pak Vloerkadetten..........................................nu 5+1 gratis

Profiteer van 25 t/m 27 september 
van dit smakelijke voordeel

Combivoordeel

4 Hamburgers 
+ 4 Runder Verse Worst 6,50
Rundvleesvoordeel

Malse Bieflapjes
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram 5,00
Specialiteit

Beefsteak Gorgonzola
100 gram 1,89
Belegvoordeel

Runderrookvlees + Cornedbeef
2x 100 gram samen 2,99

Twee gewonden 
bij aanrijding 
Makkum - De politie heeft zaterdagochtend een
aanrijding tussen twee personenauto’s onderzocht
op de Weersterweg. Een 60-jarige vrouw uit
Exmora, komende uit de richting Exmorra, ver-
leende op de kruising Hemmensweg met de
Weersterweg geen voorrang aan een 31-jarige
vrouw uit Piaam. De vrouw uit Piaam kwam over
de Weesterweg uit de richting Makkum. Een aan-
rijding was het gevolg. Beide bestuursters zijn met
onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis
in Sneek.

Voor het goede doel
Pingjum - De opbrengst van de collecte voor
de KWF kankerbestrijding heeft 433,75 euro.
Dat is een recordbedrag! Alle gulle gevers en
collectanten bedankt!

Loterij PSV de Halsbanruters

Pingjum - De uitslag van de loterij, alle prijs-
winnaars hebben inmiddels bericht gehad.
1e prijs Kodak digitale camera 
Mevr.Rahakbauw, Harlingen, Lotnr.1256
2e prijs Tefal Qiuck en hot 
Willemke, Lotnr.2067
3e prijs Inventum Stofzuiger 
Mark Elgersma, Witmarsum, Lotnr.0611
4e prijs Sony Walkman 
Linda Brouwer, Leeuwarden, Lotnr.2004
5e prijs Tefal Barbecue 
Gjalt de Vries, Lemmer, Lotnr.0276
6e prijs Inventum friteuse 
G.Zwaagman, Huins, Lotnr.2227
7e prijs Tefal strijkijzer
Ilse IJdema, Kimswerd, Lotnr.0876
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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  S E P T E M B E R

Foe Yong Hai
Gesneden Kip
in zoetzure saus
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

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

Opening Wmo-loket Wûnseradiel

* Dina Eringa, regiomanager van de bibliotheek Súdwest Fryslân geeft burgemeester Theunis Piersma
informatie over het digitaal Wmo-loket Wûnseradiel.

Witmarsum - Op dinsdagmiddag 9 september jl.
heeft burgemeester Theunis Piersma van de
gemeente Wûnseradiel in de raadszaal van het
gemeentehuis te Witmarsum het Wmo-loket
Wûnseradiel officieel in gebruik genomen. Door
een aantal zoekopdrachten uit te voeren testte
hij de gebruiksvriendelijkheid van de website
wmoloket.wunseradiel.nl. 

De gemeente Wûnseradiel wil de dienstverlening
aan de inwoners steeds verder verbeteren. Scholen
en bibliotheken in de gemeenten geven daarom
informatie over de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) via het digitale Wmo-loket. Daar-
naast is de website natuurlijk ook thuis op de pc
te bekijken. Op deze manier is landelijke maar
vooral regionale Wmo-informatie voor iedereen
bereikbaar.

De gemeente Wûnseradiel, de bibliotheken en
dertien scholen in de gemeente werken al samen
in de bibliotheekuitleenpunten. Dit zijn steun-
punten in scholen waar bewoners hun boeken en
andere materialen kunnen lenen of waar ze deze
digitaal kunnen bestellen. De dienstverlening in
de bibliotheken van Makkum en Witmarsum en in
drie uitleenpunten wordt uitgebreid met informatie
en advies over wonen, welzijn en zorg. Het gaat
om de scholen te Parrega, Burgwerd en Kimswerd.
Via het digitale Wmo-loket kunnen bewoners van
de dorpen met hulp van bibliotheekmedewerkers
in het uitleenpunt informatie over de Wmo zoeken.
Op de website wmoloket.wunseradiel is veel
informatie uit de regio te vinden. Verschillende
aanbieders uit de regio werken mee aan de website.
En de informatie op de site wordt voortdurend
uitgebreid.

Foto: Gemeente Wûnseradiel

Witmarsum - Hoe denken de inwoners van de
gemeente Wûnseradiel over hun woonomgeving?
Wat vinden ze van het gemeentebestuur? Wat
vinden ze van de gemeentelijke regels? En hoe
wordt de dienstverlening aan de loketten beoor-
deeld? Allemaal vragen die antwoord kunnen geven
op de vraag: ‘waar staat de gemeente Wûnseradiel’. 

De gemeente Wûnseradiel werkt aan het verbeteren
van de dienstverlening. Om antwoord te krijgen op
de vraag hoe de burgers oordelen over de dienst-
verlening maar ook over de woonomgeving wordt
er eind september gestart met een breed onderzoek.
Hiervoor worden per brief aan 1200 willekeurig
gekozen inwoners gevraagd een vragenlijst in te
vullen. Daarnaast zal op het gemeentehuis ook een

vragenlijst uitgedeeld worden onder bezoekers.
De vragenlijst die inwoners thuis krijgen gaat
vooral over de gemeente in het algemeen. Op de
vragenlijst op het gemeentehuis wordt vooral
gevraagd naar de waardering van de dienstverlening.

Het onderzoek zal onder de naam: ‘Waarstaatje-
gemeente.nl’, uitgevoerd worden door het onaf-
hankelijke onderzoeks- en adviesbureau PON in
samenwerking met BMC en Deloitte. Dit  bedrijf
voert jaarlijks voor een aantal gemeenten dit
onderzoek uit. Zo kunnen de prestaties van deze
gemeenten goed met elkaar vergeleken worden.
Naar verwachting zullen de uitkomsten van het
onderzoek begin maart 2009 bekend gemaakt
worden. 

Waar staat de gemeente Wûnseradiel?
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Mooie Bospeen         
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Verse champignons          
1 doos voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Eerstelingen, dore’s of bildtstar           
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Ook hebben we weer Borgers mee.

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Stichting 
Kinderopvang

Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang Zuidwest Friesland 
zoekt een 

gastouder in Wons
Voor drie jonge kinderen, 
vanaf 15 december 2008.

Ongeveer twee keer per maand 
van maandag t.e.m. vrijdag,
van 7.45 uur tot 16.00 uur. 

Heeft u belangstelling ?
Bel dan voor meer informatie het
gastouderbureau in Witmarsum.

Telefoon 0517 - 532084

Pier Reinsma legt eerste steen MFC It Fliet
Witmarsum - Na vele maanden van voorbereiding
in de uitvoering van de bouw- werkzaamheden
was het afgelopen vrijdag 19 september 2008 een
tussentijds hoogtepunt. De 84-jarige Pier Reinsma
was, als vrijwilliger van het eerste uur en tevens lid
van verdienste, bereid om de eerste steen te leggen.
In de aanloop naar deze dag gaf hij aan, dat de
gebeurtenissen uit het verleden hem behoorlijk
hadden aangegrepen en dat dit moment hem
emotioneel wel had geraakt. Met de familie en
vele aanwezigen uit de politiek, fondsverstrekkers
en betrokkenen bij de club legde Pier Reinsma
in hun aanwezigheid ”de eerste steen”.

* Pier Reinsma legt de eerste steen van de begin-
fase bij de bouwactiviteit van de aanleg van de
kleedaccommodatie.Eigen foto

Foto-tentoonstelling Witmarsum
Witmarsum - Afgelopen vrijdag werd de ten-
toonstelling geopend door burgemeester Theunis
Piersma. Hij deed dat in de sfeervol versierde
Hoekstien, waar palmen van het Groencentrum en
bloemstukjes van Sygrid Haakma de gezelligheid
ondersteunden. In zijn toespraak vertelde de
burgemeester hoe zijn eigen thuis geworteld is in
Litterseradiel en Wûnseradiel. De juryvoorzitter
Jacob Haitsma lichtte de keuze van de jury toe,
waarna burgemeester Piersma de prijzen uitreikte. 
De prijswinnaars zijn Anna Brandsma, (jongen
bij de telegraaf in Pingjum), Anneke Leijendekker
(op ‘e bûthûsbank) en Marijke Baarda (kleinkind

met lievelingsgeit). Zij kregen een beker mee
naar huis. Burg. 

Piersma opende de tentoonstelling door het nemen
van een foto van de fotografen. De tentoonstelling
is door diverse mensen zeer gewaardeerd. Ondanks
het mooie weer waren er voldoende mensen om
de gastheren en gastvrouwen bezig te houden.
Onder het genot van een kopje koffie of thee
werd het gezellig en vertelden diverse mensen
verhalen over vroeger en over gebeurtenissen uit
het eigen leven. Reacties in het gastenboek moedi-
gen aan om zoiets volgend jaar weer te organiseren.

Witmarsum/Makkum - Op 1 oktober wordt de
jaarlijkse Dag van de Oudere gevierd op twee
locaties in Wûnseradiel: in Aylva State (Witmarsum)
en Avondrust (Makkum). Er wordt een gezellige
middag georganiseerd in samenwerking met de
ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO. In
Witmarsum zullen de heren van Tsjirmeij ‘Het
Skútsjeprogramma’ ten gehore brengen en in
Makkum verzorgt het duo ”Typstra en Co”
muziek en voordrachten. Tussendoor is er tijd
om gezellig koffie te drinken en voor een hapje

en een drankje. Opgeven kan bij de receptie van
Avondrust tel.nr. 0515 231655 en Aylva State
tel.nr. 0517 531456. De toegang is gratis en de
middag duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur. Ook als
u geen lid bent van een ouderenbond bent u van
harte welkom! 
Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
neemt u dan contact op met Mevr. Hiemstra
(ANBO) 0517 642565, Dhr. van Vliet (KBO)
0515 231678 of Mevr. van der Heide (PCOB)
0515 232107

Dag van de ouderen Wûnseradiel

Arum - Achmea Culpa speelt op zondagmiddag
28 september a.s. vanaf 16.00 uur het bekende
Friese toneelstuk Katarsis in het café van Herberg
De Gekroonde Leeuw. Katarsis, geschreven door
Gerrit Breteler, wordt gespeeld door de acteurs
Gerrit Haaksma en Anke Bijlsma. Café De Bûnte
Bok in Lioessens is 2 maal per week de thuisbasis
van dit toneelstuk. Daarnaast vinden er voorstel-
lingen plaats in diverse cafe’s en dorpshuizen
rondom in de provincie Friesland.
Duizenden mensen hebben de afgelopen 2 jaar
al genoten van de dramatiek en humor die een
belangrijke rol spelen in het leven van alledag
rond de toog van een plattelandskroeg. De ont-

wikkeling binnen twee culturen - landbouw en
visserij - wordt hier daadwerkelijk beleefd en
genoten. De maatschappelijke veranderingen
weerspiegelen zich aan de toog van de kroeg in
herberg De Gekroonde Leeuw. Aansluitend op
de voorstelling wordt er vanaf 18.30 uur in de
”spijskamer” van de herberg een heerlijk 3-gangen
”theaterdiner” geserveerd. Hiervoor dient vooraf
gereserveerd te worden! Voor kaartreservering
kunt u contact opnemen met Atze J. Lubach
Entertainment op nummer 06 - 22 141 148 of
uiteraard met de herberg zelf (fam. Messchaert)
tel. 0517-641223 Voor informatie over de voor-
stelling, zie www.achmeaculpa.nl

Fries toneelstuk in herberg ”De Gekroonde Leeuw” 
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IJsvereniging
’Makkum’

Plaats kaarten voor: 

Aegon NK Afstanden 
31oktober en 1,2 November 2008 te H’veen. 
NB: Voor de Aegon NK afstanden geldt voor 
staanplaatsen: kinderen tot 12 jaar gratis 
onder begeleiding van een betalende volwassene.

World Cup 1 
14,15 en 16 November 2008 te H’veen.
NB:Voor de World Cup 1 geldt voor staanplaatsen:
kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding van
een betalende volwassene.

Aegon NK All Round
27 en 28 December 2008 te H’veen.
NB: Aegon NK All Round  geldt voor staanplaatsen
kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding van
een betalende volwassene.

EK 
9,10 en 11 Januari 2009 
IJsstadion Thialf in H’veen. 

World Cup 2 
op 14 en 15 Februari 2009 te H’veen

Aegon NK en World Cup 1
kunnen weer door de leden besteld worden 
vóór 26 September 2008 bij:
Remko de Jong, Estrikwerk 18  Makkum
De overige kaarten kunnen door de leden 
besteld worden vóór 23 oktober 2008, 
tel. 0515 - 231423

TE KOOP

Een leuke en vooral ruime vrijstaande woning
te Skuzum met voor en achtertuin, 

met een schitterend uitzicht.
Dorpsweg 23 Vraagprijs; 99.500,00 euro k.k.

informatie; Bouwbedrijfdavidvisser@gmail.com

Makkum - Na diverse afleveringen in de loods
van Kooy Makkum en de bovenzaal van de Prins
was het nu de beurt aan een mooie feesttent op
de haven in Makkum. Kleintje Leugenbollepop
stond weer op het programma van Stichting LBP
Makkum. Diverse bands wilden graag hun werk
tonen aan een publiek. De stichting zorgt ervoor
dat muzikaal talent in Makkum een gezicht krijgt
bij het lokale publiek. Dit jaar waren er maar liefst
5 bands die hier gebruik van maakten. Nadat de
roeiers de hele dag gebruik hadden gemaakt werd
de tent omgetoverd tot muziekzaal. De gebroeders
Jaspers verzorgden het licht en geluid en maakten
er een ware show van. Dat het niet meevalt om
zoveel diverse soorten muziek technisch goed af
te stemmen in een handvol minuten wisten de
gebroeders. Wat waren dan die verschillende
soorten muziek?

Om te beginnen de band Loco Live met de jarige
zanger Jan Poog die de snelle punk van de
Ramones in sneltreintempo de tent door joegen.
Drummer Peter verhuist binnenkort dus dit
bleek voorlopig hun laatste optreden te worden.
Gedreven hierdoor en met nieuwe gitarist Tim
Homan maakte de 4 heren er een show van die
bij de liefhebbers goed in de smaak viel.

Daarna was het de beurt aan een debuterende band
uit Makkum: Emote. Dit drietal weet met mini-
male middelen een bijzonder stevig en volwassen
geluid neer te zetten. Alle muziek en tekst is
door hen zelf geschreven en dit was goed te zien
op het podium. Een strakke en gedreven set met

een 7 tal eigen nummers deed het publiek denken
aan Queens of the Stone Age en Nirvana maar
dan net weer anders. Potentie genoeg voor een
snel vervolg!

Als derde was het de beurt aan een project van
de band Wymaroo. De Wymarettes zoals ze voor
de gelegenheid heten waren aangevuld met de
zangeressen Karin en Ellen. Een akoestische gitaar
en een trommel begeleiden Peter, Karin en Ellen.
Diverse bekende en minder bekende nummers
werden zuiver in drie stemmen gezongen. Het
fragiele solo nummer van Ellen bleef ruim-
schoots overeind in de tent die net 2 uur gitaren
hoorde razen.

Als vierde band was het de beurt aan
Onomatopoeia. De vier heren die dit jaar alweer
10 jaar meedoen in de Makkumer muziekscene
verrasten met een vernieuwd repertoire. Na een
lange periode in de studio waren zij gebrand op
een goed optreden. In vlot tempo werden de
covers gebracht, bekend van de wat minder
bekende radioprogramma’s. Zo kwamen the Kooks,
Editors, the Wombats en the Fratellis langs die
bij de meerderheid van het publiek goed
gewaardeerd werden.

Als slotact was het beurt aan Loaded Dice. Waar
zij eerder al eens vroeg op de planken stonden
op het Plein mochten zij nu als afsluiter. Deze
rockabilly band weet over iedere happening een
swingend sausje te gieten. Met zanger Okke op
de contrabas en een strak spelend en zingend
gitaarduo kwamen diverse klassiekers voorbij
waarbij het publiek goed op kon dansen. Nog even
dreigde het mis te gaan toen Okke de macht over
de contrabas verloor en er een spoedreparatie
plaatsvond maar dit liep goed af. 

Stichting Leugenbollepop Makkum kijkt terug
op een zeer geslaagd feest waarbij blijkt dat het
samenwerken met de stichting ”Roeien over en
Weer” al jaren succesvol en nu ook zeer praktisch
blijkt! Na leugenbollepop op het Plein en dit
festival op de haven willen wij graag nogmaals
alle sponsoren en vrijwilligers danken voor hun
inzet. Zonder hen waren deze mooie avonden nooit
tot stand gekomen. Een muzikale overwintering
en tot volgend jaar!

Diversiteit troef op 8e Kleintje Leugenbollepop

Computer-workshops in Bolsward
SeniorWeb Wûnseradiel/Bolsward zullen i.s.m. de
Openbare Bibliotheek te Bolsward in de maanden
september, oktober, november en december
workshops voor de computer geven. Het doel is
een bepaald thema of onderdeel van de cursussen
te herhalen of verder uit te diepen. In principe
kan iedereen van boven de vijftig jaar en ouder
hieraan deelnemen, met dien verstande dat men
over kennis op minimaal niveau van de cursus
Windows moet beschikken, zoals die door
SeniorWeb wordt gegeven. Plaats van handeling:
bibliotheek te Bolsward, donderdagsmiddags
om 14.00 uur op: 
25 september
Stamboomonderzoek;
30 oktober
Creatief in Word

27 november
Kennis maken met PowerPoint; 
18 december
Telefoneren via de computer met Skype. 

De workshops worden door docenten van Senior
Web Zuidwest Friesland gegeven. I.v.m. het
beperkt aantal beschikbare computers kunnen
slechts 8 personen per workshop deelnemen. 
Men kan zich telefonisch of per e-mail aanmelden
bij Syb de Jager, telef.nr.: 0515574529, e-mail-
adres: sm.dejager@hetnet.nl. De aanmelding/
inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de
openbare bibliotheken van Makkum, Bolsward en
Witmarsum. Dit volledig ingevulde formulier
dient opgestuurd te worden naar het adres wat
vermeldt staat op het formulier.
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Bestemming Jamaica, Brazilië en de
Dominicaanse Republiek met World Servants

* Femke Dijkstra, Geertina Nota, Lianne van Gorssel, Henk Boonstra, Charlotte de Jong, Lubette
van Olffen, Yke Koopmans, Laura Wicherink en Marijke Klaver

Makkum - Vrijwilligers uit Makkum zijn van
plan om de wereld een stukje beter te maken!
Met de organisatie World Servants vertrekken zij
naar andere landen om daar huizen, klinieken en
scholen te bouwen. Zo’n  project duurt ongeveer
drie weken. Vijf jaar geleden is er een groep uit
Makkum naar Ocara in Brazilië geweest en dat
was een groot succes. Een bijzondere ervaring
vinden ze het. Maar het is natuurlijk ook een
mooie gedachte dat ‘hun’ huisje daar nog staat.

World Servants is een christelijke organisatie die
werkt met hulp van jongeren en volwassenen uit
Nederland. Je hoeft geen bouwvakker te zijn om
mee te kunnen helpen, er wordt namelijk samen-
gewerkt met een lokale aannemer en zijn staf.
Het motto van World Servants is dan ook ‘bouwen
aan jezelf door te bouwen voor een ander.’
Per project is er ongeveer een groep van dertig
vrijwilligers. Een projectdag bestaat niet alleen uit
bouwen, maar er wordt vanzelfsprekend aandacht
besteed aan God. Verder wordt er met kinderen
gewerkt, je leert de bevolking kennen door het

cultuurprogramma en ‘s avonds worden er
thema-avonden georganiseerd. In het weekend
is er tijd voor ontspanning en ontmoeting.  

Dit jaar is er voor gekozen om de groep in drieën
op te splitsen. Zo zijn het de bestemmingen
Jamaica, de Dominicaanse Republiek en Brazilië
geworden. De groep bestaat uit negen mensen die
er helemaal klaar voor zijn om actie te voeren.
Er moet namelijk heel wat geld in het laatje
worden gebracht. De deelnemers zamelen geld
in voor alles, per persoon ‘betaal’ je namelijk het
bouwmateriaal, de vliegreis en dergelijke zelf.
Er gaat een klein groepje naar Jamaica om daar
een basisschool te bouwen. De gedachte daarin
is vooral om wat voor de gehele samenleving te
doen en om zo de welvaart wat beter te maken.
De Dominicaanse Republiek en Brazilië staan in
het teken van woningen bouwen. Als je een
woning bouwt, dan begin je eraan en dan maak
je het ook af. Dat is voor de rest van de groep
een belangrijke waarde, naast het feit dat je een
gezin helpt. 

Makkum - Op zondagavond houden wij weer
onze zangavonden voor het nieuwe winterseizoen.
Het thema voor de avond is: ”Hij ziet je aankomen”.
Hierover spreekt br. D. Tamminga uit Makkum
bij velen van u wel bekend vanwege de Zing
Mee Avonden in Avondrust. De zanggroep Forte
ook uit Makkum hoopt enkele  liederen voor ons
te zingen. De naam ”Forte” staat voor pittig en
krachtig voor wat het repertoire betreft en

gemoedelijk en relaxed waar het gaat om de sfeer.
Bijna alle gebrachte liederen zijn zelf gemaakt.
Het doel van deze groep is om door middel van
liederen het evangelie te verkondigen. De samen-
zang is onder leiding van br. A. Couperus en we
zingen uit Joh. de Heer en de Opwekkingsbundel.
U/jij bent hartelijk welkom om samen met ons te
zingen.
Baptisten Gemeente Workum / Makkum.

Zing Mee avond ......

Actief met diabetes
Bolsward - Thuiszorg Zuidwest Friesland organi-
seert vanaf 28 oktober as. het programma Actief
met Diabetes. Dit programma bestaat uit een
praktische en theoretische begeleiding van 5 bij-
eenkomsten en een beweegprogramma van 24 keer
gedurende 3 maanden. Het programma wordt
begeleid door een diabetesverpleegkundige, een
diëtist van LivAdvies en een fysiotherapeut van
een BAG-vestiging.

Hebt u diabetes type 2 en wilt u werken aan een
gezonde en actieve leefstijl? Dan is dit programma
Actief met diabetes.....iets voor u! Het programma
is gericht op gezonde voeding, voorlichting en
bewegen om goed om te gaan met diabetes en de
kwaliteit van leven te verbeteren. De naam van
het programma ”Actief met diabetes” geeft aan dat
er een actieve houding van de deelnemers wordt
verwacht. In dit programma worden activiteiten
samen met de groep beleefd, besproken en indivi-
dueel afgesteld op uw mogelijkheden. U leert veilig
en verantwoord om te gaan met inspanning,
voeding en ontspanning. Er is in dit programma
ruimte voor uw eigen vragen. Dus.....kom en
geef u op!

Opgave en informatie t/m 13 oktober as. bij het
cursusbureau, tel. (0515) 461298, 8.30-17.00 uur.

Thuishotel 
start vriendschapscursus 
Sneek - Op woensdagavond 29 oktober a.s. is de
eerste bijeenkomst van deze unieke cursus die in
totaal 8 avonden duurt. De cursus is bedoeld voor
vrouwen boven 55 jaar die actief aan de slag
willen om bestaande vriendschappen te verdiepen
of om meer vrienden te maken. Want bij het ouder
worden is er vaak meer tijd voor vriendschappen
en tegelijkertijd kan het zijn dat de vriendenkring
kleiner wordt. Tijdens deze cursus gaat u aan de
slag met de vele aspecten van vriendschap aan
de slag, aspecten waar je normaal gesproken niet
zo bewust mee bezig bent. Bijvoorbeeld: wat is
vriendschap eigenlijk, waarom is vriendschap
voor mij belangrijk, wat is mijn eigen zelf-
waardering als vriendin, hoe kan ik een vriend-
schap actief opbouwen. Ook mannen kunnen
zich opgeven voor de vriendschapscursus, bij
voldoende deelname start er een groep die over
mannenvriendschap gaat.

Voor informatie en opgave kunt u tot en met 13
oktober a.s. contact opnemen met het cursusbureau
tijdens kantooruren op telefoonnr 0515 46 298
of surf naar www.thuishotel.nl

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Spectaculair optreden Bluesbrothers 
op de Holle Poarte Makkum in de Piramide 

Wie de belevenissen van de broers elwood en Jake terug wil zien en horen, zal a.s.
zaterdag 27 september een bezoek moeten brengen in de piramide van de holle poarte.
Dit belooft een gezellige ouderwetse  avond te worden met als hoofd act. het komische
duo Wiebe en Léon, die wat betreft postuur op de oorspronkelijke personages lijken,
maar ook fenomenale vertolkers van het aanstekelijke blues en pop repertoire te zijn,
met als hoogte punt "Every body need some body" waarin ze op overtuigende wijze
hun klasse als zangers en acrobatische kunsten zullen tonen.

De Bluesbrothers worden ondersteund door een heerlijke begeleidingsband
met een 5 formatie blazers sectie, solo en slaggitaar, piano, drums en bas.
Met elkaar zorgen ze voor een aanstekelijk muziekaal spektakel.   

Aanvang is om 21.00 uur.

Eerste Boot Holland Aqua
groot succes!

Sneek - De eerste editie van Boot Holland Aqua
die plaatsvond van 17 tot en met 21 september
aan de Houkesloot promenade te Sneek is een
groot succes geweest.

Het nieuwe watersportevenement heeft 12.129
bezoekers getrokken en ligt hiermee in de ver-
wachting waar de organisatie op had gerekend.
Wat opviel is dat er heel veel gerichte bezoekers
een bezoek hebben gebracht. Dat het evenement
een succes is vertaalde zich dan ook mede in het
feit dat diverse deelnemende bedrijven orders
hebben geschreven en veel afspraken hebben
staan voor de komende weken op de werf. 

Ook het parkeren voor de bezoekers, die door-
verwezen werden naar De Potten in Offingawier
en vanaf daar met een pendeldienst naar de show
werden gebracht, is vlekkeloos verlopen. 

Van de aanwezige activiteiten werd veel gebruik
gemaakt. Door het mooie weer waren er wacht-
rijen voor de aanwezige watertaxi om een tochtje
door het stadscentrum van Sneek te maken. Ook
van de cursus manoeuvreren op de motor met
een sloep is veel gebruik gemaakt. Daarnaast
mocht de organisatie veel jeugd begroeten die
een surf- en zeilclinic op het activiteiten paviljoen
kwamen volgen.

Met Boot Holland Aqua is een goede start
gemaakt voor een jaarlijks terugkerend water-
sport- evenement en de verwachting is dan ook
dat er volgend jaar op Boot Holland Aqua nog
meer stands en boten aanwezig zijn. Dit mede
omdat het gros van de deelnemende bedrijven nu
al hebben aangegeven in 2009 weer present te
zullen zijn en in veel gevallen met meer boten. 

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Fokko Dam 30 jaar instructeur Makkumer drumband

Eigen foto
* Bloemen voor Fokko Dam overhandigd door voorzitter Tjalda de Witte

Makkum - Op woensdag 10 september 2003 is
uitbundig gevierd dat Fokko Dam 25 jaar als
instructeur is verbonden aan de Makkumer drum-
band. Voor zover hij het zelf na kon gaan was
zijn eerste Hallelujah-repetitie op 5 september
1978. Inmiddels zijn we precies 5 jaar verder.
Reden dus voor weer een feestje.

Tijdens de wekelijkse drumbandrepetitie (woensdag
10 september jl.) is - weliswaar op bescheidener
wijze - aandacht geschonken aan het 30-jarig
jubileum van instructeur (en op en top Sneker)
Fokko Dam. Zo tegen het einde van de repetitie
werd deze ‘wreed’ verstoord door de binnenkomst
van een aantal bestuursleden en een enkele
genodigde. Weldra had Fokko in de gaten dat er
wat aan de hand was. De leden begonnen hun
instrumenten op te ruimen en er kwam gebak op
tafel. Er werd nog even teruggeblikt naar 2003

toen Fokko en zijn familie in een geblindeerde
bus van huis werd gehaald en met de drumband
voorop door het centrum van Makkum werd
gereden in een cabriolet. In de Stopera zat collega
en musicus Arie klaar om het feestje compleet te
maken. Dit alles uiteraard zonder medeweten
van Fokko. Als je 25 jaar een drumband les mag
geven is dat een mijlpaal; voor 30 jaar kun je
alleen maar diep respect hebben. Reden genoeg
om hier weer even bij stil te staan.

Fokko werd door voorzitter Tjalda de Witte
gefeliciteerd met de uitzonderlijke staat van
dienst en datgene wat hij in deze lange periode
voor de Makkumer drumband heeft betekend.
Na een ietwat formeel gedeelte was het tijd voor
een ongedwongen nazit met een hapje en een
drankje. Het bleef lang gezellig in de vertrouwde
repetitieruimte Stopera aan de Schoolbuurt.

Woensdag 8 oktober 2008 organiseert de cliënten-
raad Sûd West Hoeke een achterbanbijeenkomst
over Schuldhulpverlening en Schuldsanering. Wij
hebben Anton v.d. Kooi van de Gemeentelijke
Kredietbank (GKB) uit genodigd om over dit
onderwerp informatie te geven. Uit ervaring weten
wij dat dit een hele informatieve middag zal worden.
Omdat dit onderwerp eigenlijk wel persoonlijk
voor mensen kan zijn krijgt u de gelegenheid om u
vraag op papier te zetten en wordt dan anoniem
behandeld. Maar u mag ook vragen stellen tijdens
de informatie.Deze middag wordt gehouden in
Ons Gebouw Broereplein 7 in Bolsward en begint
om 13.45 uur.Wilt u eerst nog meer informatie
kunt u altijd contact op nemen met onderstaand
adres of telefoonnr. 06 27239909 clientenraadsw
@hotmail.com

Wie komt ons team versterken
Tevens zijn wij nog opzoek naar enthousiaste
mensen die ons willen helpen om de cliëntenraad

uit te breiden. Ons doel is om mensen met een
minima inkomen het leven wat aantrekkelijker
te maken dit door middel van inlichtingen te geven
over waar mensen allemaal recht op hebben. Waar
heeft iemand recht op? Minimafonds, bijzondere
bijstand, langduigheidstoeslag, kwijtschelding, en
wij kunnen mensen er op wijzen wat ze allemaal
van de belasting terug kunnen krijgen zoals o.a.
ouderkorting en kinderkorting. Tevens organiseren
wij achterbanbijeenkomsten en 1 keer per maand
vergaderen wij in een gemeentehuis van 1 van de
6 gemeentes met een inloopuurtje voor mensen
met een minima inkomen. Wij volgen ook regel-
matig een cursus georganiseerd door het Fries
Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
(FSU). Als je ons wil helpen krijg je ook een
onkosten/reiskostenvergoeding. Deze zal niet
ingehouden worden op je uitkering of belasting-
dienst Spreekt jou dit aan of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar 06 27 23 99 09
clientenraadswh@hotmail.com

CliëntenRaad Sûd West Hoeke
Schulden en u leeft van het minimum en ziet u geen mogelijkheden?
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benzine
Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,a/c-ecc,lm velgen,trekh  2003 € 17950,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005  € 14950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 14450,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006 € 11950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005 € 8950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd 2003 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8500,-  
Opel Zafira 1.8-16v elegance,zilver,airco,lm velgen  2000 verkocht!
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
Micra AUTOMAAT,zilvermett,stuurbekr,apk,radio         1998 verkocht!

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm  2006 € 17850,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 12750,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 10950,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 10450,-
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Ford Focus TDDi,ambiente,5drs,zwart,cpv,r-cd,el.rmn  2000 verkocht!

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999  € 10550,ex

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

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

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 27 september

senioren
Delfstrahuizen 1 - Makkum 1    14.30 uur
Makkum 2     - Rijperkerk 2 12.30 uur
Blauw Wit ‘34 5 - Makkum 3   12.45 uur
Makkum 4     - Oeverzwaluwen 4 14.30 uur

junioren
Lemmer A1   - Makkum A1  14.00 uur
Nijland B1     - Makkum B1    10.30 uur 
Workum C1 - Makkum C1  11.00 uur 

pupillen
Mulier D1   - Makkum D1      11.00 uur
Makkum D2  - LSC 1890 D5  11.00 uur
Makkum E1   - Foarut E1       10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Zeerobben E - Makkum E2      10.00 uur
Makkum E3  - JV Bolsward E4  11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
RES E4        - Makkum E4       10.45 uur
Makkum F1  - Workum F1       10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Stormv.’64 F1 - Makkum F2       9.00 uur
Mulier F2  - Makkum F3        11.45 uur
Makkum F4  - IJVC F4     11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum

Zaalvoetbal KNVB
dinsdag 30 september
20.00 uur H Nij Engwier 1 - Workum 4

Sporthal

TV Omrop Fryslân 
”Sicht op Fryslân”

In de vierde uitzending van Sicht Op Fryslân fietst
presentator Gerard van der Veer op een tandem
door de Zuidwesthoek van Fryslân. Wiep Runia van
het bezoekerscentrum ‘Mar en Klif’ neemt hem
mee op een route langs eeuwenoude zwerfstenen.
Zij vertelt hem hoe de reusachtige exemplaren in
onze provincie zijn gekomen. En Runia weet heel
interessante feiten te melden over het korstmos op
de stenen. Niet alleen de stenen zijn een belangrijk
landschappelijk element in de Zuidwesthoek. Rond-
om de meren liggen allemaal grote stelpboerderijen.
In Elahuizen ligt de boerderij van Ekke Atsma. De
boerderij is van voor 1718, de datum van de oudste
kaart die Atsma bezit. Daar staat de boerderij al op.
Atsma geeft een rondleiding. In deze aflevering
vertellen de heren van de Skriezekrite Idzegea over
het succes van hun regio en zo komt de kijker alles
te weten over het dorpje Sandfirden. En het grootste
meer van Fryslân komt uitvoering aan de orde.
Sibbele Witteveen woont aan het Tjeukermeer en
probeert het mysterie rond het ontstaan van het
meer op te heffen. Gerard van der Veer krijgt van
Witteveen de legende van de dames Tsjûke en
Margje te horen.

Sicht op Fryslân, woensdag 24 september, om 19.20,
21.20 en 23.20 uur op Omrop Fryslân Televisie.
Nogmaals te zien de hele nacht om de twee uren.
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nog even langer genieten 
van uw mooi gebruinde huid?

Dat kan!

5x Turbobruiner
normaal € 42.50 nu voor €25,-

(geldig in de maand september 2008)

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

Volksdansen!

Wij zijn van de volksdansgroep ‘de Waagdansers’.
We hebben een hele leuke groep. We dansen de
dansen uit verschillende landen. Deze foto is
genomen in verpleeghuis Bloemkamp. Enkele
leden staan er niet op. We leren de dansen onder
vakkundige leiding van Teatske van Kalsbeek. Het

is een leuke ontspanning, maar ook inspanning. 
Wil je ook meedansen, lijkt het je wat kom dan
op 24 september om 14.00 uur, op de vergadering
in ”Het Anker”. Of doe een keer mee. Proberen
kan altijd! Voor meer informatie kun je ook bellen:
Tiny Koornstra, tel. 0515-232006

Eigen foto

Keidel&VanNuyen naar Koudum

Koudum - Dit dorp heeft de Europese dorps-
vernieuwingprijs gewonnen. Een delegatie van
zo’n 1000 Europese gasten wordt door Koudum
ontvangen. Er is voor deze gasten een groot
spektakel van drie dagen in de steigers gezet
door de Stichting Dorpsvernieuwing Koudum.
Waar ook de dames Keidel&VanNuyen uit
Makkum voor werden gevraagd. In het Doops-

gezinde kerkje in Koudum worden de exclusieve
en creatieve hoeden van de dames geëxposeerd.
Naast deze hoedenexpositie worden foto’s tentoon-
gesteld met als thema ”Koudumers onder de hoed”. 
De openingstijden zijn donderdag 25 september
12.00-17.00 uur, vrijdag 26 september 10.00-
17.00 uur en zaterdag  27 september van 10.00-
17.00 uur.
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Penjumer Merke 2008 nat maar zoals altijd feestelijk!

Pingjum - Op 5, 6 en 7 september stond Pingjum
weer in het teken van de Penjumer Merke. Dit jaar
helaas geen ‘opwarmer’ op de donderdagavond maar
op vrijdag volop spelletjes voor de basisschool op
het kaatsveld en indoorspel activiteiten ’s middags
voor de oudere Pingjumers in de feesttent. ’s Avonds
veel humor uit Arum met de voorstelling ‘Parkes’
én er kon natuurlijk weer lekker gedanst worden op
de live-muziek van JWP! De kaatsers van Kaats-
vereniging Jan Reitsma moesten tijdens de belang-
rijkste wedstrijd van het jaar af en toe een buitje
trotseren op de zaterdag van de Merke. De strijd om
de kransen werd hier gelukkig niet door beïnvloed.
Er werd gestart met een deelnemerslijst van 104 leden
die uiteraard in verschillende klassen hun Merkepartij
speelden. Kaatsvereniging Jan Reitsma mag zich
hiermee met trots een ‘rijke’ vereniging noemen!

Op de zondag was het de beurt aan de Heren Hoofd-
klasse kaatsers om het strijdtoneel te betreden op een
inmiddels modderig kaatsveld. Af en toe een buitje
bracht de kaatsers gelukkig niet van de wijs. PC-
winnaar Douwe Groenendijk won in zijn geboortedorp
Pingjum samen met zijn maten Martijn Olijnsma en
Auke van der Graaf de finale tegen het partuur Simon
Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra
met 5-4 en 6-6. Martijn Olijnsma werd tot Koning
in Pingjum verkozen en kreeg van voorzitter Bauke
Folksertsma ’de zilveren Tulp’ uitgereikt. Er was een
3e prijs voor Klaas Berkepas, Jan Willem van Beem
en Daniël Iseger.Ondanks de buitjes en de modder
toch weer een zeer geslaagde Penjumer Merke!

Uitslagen Kaatsen Penjumer Merke:
Heren A-klasse:
1. Jan Geert Dijkstra, Johan Kwast (k) 

en Willem Ziengs
2. Anne Wind, Rinze Cuperus 

en Bauke Folkertsma

Heren B-klasse:
1. Durk de Jong, Andrea de Jong (k) 

en Henk Nesse
2. Sybren Beert  de Jong, Riemer Wiltenburg 

en Michel Dil
3. Steven Nesse, Nolle Reitsma 

en Sybren Bruinsma

Verliezersronde:
1. Geert Walsma, Yme de Haan 

en Andries Heitman

2. Henk Mulder, Johan Visser 
en Wieger Arensman

Heren 50+
1. Klaas Haitsma (k), Paulus Groenendijk 

en Piet Altena
2. Thijs Houtsma, Jos Adema 

en Martinus van der Meer
3. Jappie Tigchelaar, Rinse Tigchelaar 

en Johannes Oudendag

Dames A-klasse:
1. Thomaske Reitsma (k), Marianne de Jong 

en Anna Sieswerda
2. Femke Tigchelaar, Hinke Blanksma 

en Ytje Reitsma

Dames B-klasse:
1. Feikje Folkertsma, Renate de Bachere (k) 

en Hetty van Balen
2. Nynke Arendz, Jacolien Jansen 

en Yvonne van Dijk

Oudste Jeugd:
1. Johannes de Best en Frank van de Wetering
2. Jesper Ykema en Silas van der Heijden
3. Tim Bartels en Antje Sieswerda

Jongste Jeugd:
1. Rinze Bauke Reitsma en Joël Kuipers
2. Cornelis Reitsma en Marjanne Reitsma

Diverse spelen Balgooien: Winnaarsronde: 
1. Anna Brandsma, 
2. Marjan Atsma 
3. Michel Nesse 
4. Coby Groenendijk 
5. Andrea v/d Wal

Verliezersronde: 
1. Geertje Klaver 
2. Miranda Graafsma 
3. Ria de Jong

Stokhangen: 
1. Michel Nesse 
2. Dirk van Balen

Darten: 
1. Stefan de Jong 
2. Sjoukje Wind

* Dat het een natte boel was op het kaatsland, hoeft geen nader betoog er waren 3 tractoren voor nodig
met totaal 380 pk om de kermis-wagens etc. weer op de weg te helpen!

Eigen foto

Fantastische opkomst 
bij de HRC Steenen Man
Partij in Zurich

* Winnaarsronde B klasse Sjoke Tilstra 
en Pier Hibma

Zurich - Afgelopen zondag was er Pearke Keatsen,
37 parturen hadden zich aangemeld. Nog nooit
waren er zo veel parturen, een unieke gebeurtenis
voor een kleine kaatsvereniging als Zurich. Het
was een drukke dag en dankzij de goede organi-
satie verliep de dag perfect. Om 6 uur waren alle
wedstrijden gekaatst en om 7 uur konden de
prijzen worden uitgereikt in Hotel de Steenen
Man (sponsor van de partij). Er werd in de A, B
en C klasse gekaatst en de kransen werden door
Hillie van der Meer gesponsord. Al met al een
geslaagde dag en een mooi einde van het kaats-
seizoen in Zurich.

Uitslag A klasse:
1. Maaike Wind en Johan Kwast
2. Thomaske Reitsma en Anne Wind
3. Yvonne Stam en Peter Kwast
3. Anke Tuinier en Gerard van Malsen

WinnaarsB klasse:
1. Sjoke Tilstra en  Pier Hibma
2. Marije Zegwaard en Eibert Tigchelaar
3. Tinet Tigchelaar en Jelle de Hoop
4. Marianne de Jong en Maarten Tuinier

Verliezers B klasse:
1.  Yvonne van der Marel en Steven Nesse
2. Martha de Vries en Sander Bisschop
3. Judith van Velsen en Rene Siebersma
4. Astrid van der Pol en Riemer Wiltenburg

C klasse:
1. Marije van Schaik  en Klaas Kramer
2. Nadia Cornelisse en Johan Visser

Stoeterij Beijemastate Arum

Arum - Warga 21 september M2 Dressuur  Anja
Oudendag met Gitta fan e Beijemastate 185 punten
vierde prijs Anna Paulowna 21 september M1
Dressuur Jessica Kuvel met Winston 186 punten
eerste prijs. L1 Dressuur Aranka van de Voet
met Whats Up Babe 184 punten tweede prijs en
194 punten eerste prijs.
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Dit droomhuis kopen zonder dubbele
lasten, informeer naar de mogelijkheden!
Prachtig gelegen grote woning, 
± 50 m oever, fraaie tuin, vrij uitzicht.
Eigen grond/water 696 m². Ind. o.a.:
grote lichte woonkamer met erker v.v.
tuindeuren, luxe open woonkeuken v.v.
inbouwapp. en tuindeuren, bijkeuken
met buitendeur, fietsenberging. 1e Verd.:
5 slaapkamers, complete badkamer. 2e
Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Goed onderhouden, grote hoekwoning 
met vrijstaande houten schuur en
beschutte tuin (N). Gelegen in woonwijk,
aan rustige weg op 210 m² eigen grond.
Ind.: entree/hal, toilet, woonkamer met
fraaie schouw vv gashaard, eetkamer 
met schuifpui naar tuin, keuken vv app.,
geïsoleerde berging met buitendeur en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 
4 grote slaapkamers, nette badkamer.
2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 160.000,- k.k.

Zaterdag 8 november a.s. 
van 11.00-14.00 uur is het weer zover! 
Dan organiseert Kingma & Walinga 
makelaars in Lemmer, Makkum en Sneek
weer hun half jaarlijkse 
"Grote Open Huis Route" 
in m.n. Zuid- en West-Friesland. Elke keer
doen er weer meer dan 50 deelnemers
mee. Heeft u interesse om mee te doen 
of wilt u meer informatie? Laat het ons
weten, wij helpen u graag verder.

Vraag naar de mogelijkheden!

Vrij gelegen halfvrijstaande woning met
royale tuin op zuiden, gesitueerd in een
kindvriendelijke omgeving. De woning
heeft op de b.g.g. o.a. een woonkamer 
in L-vorm, luxe half open keuken v.v.
inbouwapp., bijkeuken en kantoor. Op de
1e verd. zijn o.a. 3 slaapkamers en een
badkamer o.m. met ligbad en 2e toilet.
Vaste trap naar de 2e verd. met 
kantoorhoek en bergkamer. 
Totaal 275 m² eigen grond.

Vraagprijs € 228.000,- k.k.

In het centrum gelegen goed onderhouden, 
vrijst. woning met garage en v.v. c.v.
Eigen grond 100 m². Ind.: entree/hal 
met vaste kasten en kelderkast,
slaapkamer, toilet, woonkamer met
schouw en gaskachel, eenvoudige 
keuken v.v. granieten aanrechtblad, 
vaste kasten en buitendeur. 1e Verd.:
overloop met deur naar platte dak, 
3 slaapkamers waarvan 1 met dakkapel
en douche. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Luxe afgewerkte, verrassend grote 
vrijstaande woning met vloerverwarming
op bgg en een fraaie tuin. Eigen grond
415 m². Ind.: entree/hal, toilet met 
fonteintje, L-vormige woonkamer met
houtkachel en schuifpui naar tuin, 
woonkeuken vv inbouwapp., bijkeuken
met buitendeur, garage. 1e Verd.: 
overloop, 4 slaapkamers, kantoorhoek en
complete badkamer met vloerverwarming.
Vlizotrap naar zolderberging.

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Nabij Makkum gelegen halfvrijstaande
woning met tuin op het westen en 
schitterend vrij uitzicht over weilanden
naar IJsselmeerdijk. Leuke maar van
binnen gedateerde woning, totaal 165 m²
eigen grond. Indeling: entree/hal, 
woonkamer met schouw, woonkeuken,
gang met buitendeur, badkamer en
serre/tuinkamer met vrij uitzicht over 
weilanden. 1e Verd.: overloop, 
3 slaapkamers. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 118.000,- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

OOPPEENN HHUUIISS

MMaakkkkuumm,, IItt HHooff 99MMaakkkkuumm,, VVeerrmmaanniinnggsssstteeeegg 66

Op levendige locatie aan de haven ligt
deze karakteristieke vrijstaande 
dijkwoning, met uitzicht over de haven en
het natuurgebied. Eigen grond 187 m²,
beschermd dorpsgezicht. Ind. oa: 
woonkamer met schouw, bijkeuken, 
woonkeuken, inpandige berging met
buitendeur, badkamer in aanbouw, kamer
met uitzicht haven, 3 slaapkamers, 
bergzolder. Verwarming middels 
gaskachels. Beschutte plaats met schuur.

BOD GEVRAAGD!

MMaakkkkuumm,, DDee PPoollllee 1166

IIddsseeggaahhuuiizzuumm,, DDoorrppsswweegg 1199

GEEN
DUBBELE

LASTEN

Makkum, De Slinken 10
INPRIJS

VERLAAGD!

MMaakkkkuumm,, DDee WWiijjttiinngg 77

BOD

GEVRAAGD!

MMaakkkkuumm,, WWoorrkkuummeerrddiijjkk 99
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Zingen doe je met plezier bij:

DE FLEVOSANGHERS

Repetitie woensdagavond  20.00 uur

in K.C. Het Anker  -  Buren 15 Makkum

Zangdiesnst
Zondagavond 28 september a.s.

om 19.30 uur Baptistenkerk

C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: br. D. Tamminga uit Makkum

Thema: ‘Hij ziet je aankomen’

m.m.v. Zanggroep ‘Forte’ Makkum

Hartelijk welkom namens de Baptisten

Gemeente Workum / Makkum

Bolsward - Op maandag 15 september is
Schools4Life van start gegaan. Met dit scholen-
project van Dance4Life wordt de wereldwijde
aidsproblematiek onder de aandacht van jongeren
gebracht. Giel Beelen gaf het startsein. De dj riep
in zijn ochtendprogramma op 3FM de 40.000
deelnemende middelbare scholieren op om in actie
te komen voor Dance4Life. Vanaf dat moment
brengen Dance4Life tourteams een bezoek aan
deelnemende scholen door heel Nederland. Op 6
en 7 oktober komt het tourteam langs op het
Marne College. Daarna gaan leerlingen aan de
slag met online lesmateriaal. Ook zetten zij
geldinzamelingsacties op. De opbrengst van
Schools4Life gaat naar jongerenprojecten van
Stop Aids Now! Het scholenproject sluit af op
29 november met een groot evenement in
Jaarbeurs Utrecht.

Bezoek van tourteam
Het tourteam brengt de aidsproblematiek onder de
aandacht met behulp van muziek, dans en per-
soonlijke verhalen van hiv-positieve Nederlandse
jongeren en jongeren uit Afrika. Na het tourbezoek
gaan de scholieren zelf aan de slag voor Dance-
4Life. De leerlingen volgen het online lespakket
Lessons4Life en zetten zelf geldinzamelingsacties
op. De opbrengst van Schools4Life gaat naar door
Stop Aids Now! geselecteerde hiv- en aidsprojecten
gericht op jongeren. Dance4Life Nederland is de
jongerenpartner van Stop Aids Now!       

Schools4Life op het Marne College
Het Marne College doet graag mee aan dit soort
acties om leerlingen en medewerkers bewust te
maken van de situatie in andere delen van de
wereld. ‘Iets doen’ voor een ander brengt veel
creativiteit en vindingrijkheid naar boven bij
(jonge) mensen. Met een relatief kleine inspanning
kunnen wij veel geld bij elkaar brengen, waar
heel goed werk mee gedaan gaat worden. Ook dit
is een belangrijk onderdeel van de vorming van
jonge mensen en daar maken we dus tijd voor in
ons jaarprogramma. Op 17 oktober staat de hele
dag in het teken van Dance4life en gaan we actie
voeren om zoveel mogelijk geld in te zamelen. 

Dance4Life event ‘08 in Jaarbeurs Utrecht
Op 29 november, de zaterdag voor Wereld Aids

Dag, sluit Dance4Life het scholenproject 2008 af
met een groot evenement. Het evenement wordt
mede mogelijk gemaakt door Jaarbeurs Utrecht,
die Dance4Life een warm hart toedraagt. Voor
Jaarbeurs Utrecht is het dan ook een logische stap
om de rol van gastheer op zich te nemen. Elke
scholier die actief is geweest voor Dance4Life
en ten minste 50 euro heeft ingezameld, krijgt
exclusief toegang tot het event. Tijdens het event
dansen ruim 10.000 scholieren in Nederland
tegelijkertijd met nog eens tienduizenden leef-
tijdsgenoten in negentien andere landen. Een
live satellietverbinding zal een groot deel van de
dansende jongeren over de hele wereld met
elkaar verbinden.

Millenniumdoelen
In 2014 - een jaar voordat de millenniumdoelen
bereikt moeten zijn - wil Dance4Life dat wereld-
wijd minstens één miljoen jongeren zich op actieve
en betekenisvolle wijze hebben ingezet voor het
terugdringen van de verspreiding van hiv en aids
(millenniumdoel 6). Het jaar 2014 zal voor
Dance4Life in het teken staan van een laatste
dringende oproep aan alle wereldleiders om het
voorbeeld van de jongeren te volgen en hun
beloften ten aanzien van de millenniumdoelen
na te komen.

Over Dance4Life
Dance4Life is een internationale organisatie die
zich samen met jongeren inzet om de verspreiding
van hiv en aids terug te dringen. Wereldwijd
leven ruim 33 miljoen mensen met deze ziekte
en dagelijks sterven duizenden mensen aan de
gevolgen van aids. De helft van alle nieuwe
infecties vindt plaats bij mensen jonger dan 25
jaar. Dance4Life inspireert daarom juist deze
generatie om in actie te komen. Dance4Life
Nederland is de jongerenpartner van Stop Aids
Now!

Het van oorsprong Nederlandse initiatief wordt
inmiddels in twintig landen uitgevoerd. Jongeren
uit Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Kenia,
Mexico, Moldavië, Nigeria, Oeganda, Rusland,
Servië, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Turkije,
Verenigde Staten, Vietnam, Zambia, Zimbabwe
en Zuid-Afrika maken in 2008 deel uit van de

Scholieren van het Marne College komen in
actie voor Dance4Life
Tienduizenden scholieren zetten zich in voor het terugdringen van hiv en aids

Griend is het kleinste waddeneiland van
Nederland. Het is een beschermd vogelreservaat:
voor mensen is het eiland niet toegankelijk. Elk jaar
komen er tienduizenden vogels om te broeden. Om
hen dat in alle rust te laten doen, woont er in het
broedseizoen, van april tot en met juli, een biolo-
genechtpaar op het eiland. Samen leven ze vier
maanden in een houten huisje op palen. Zonder
wc en zonder douche. Omrop Fryslân mocht als
eerste voor langere tijd op het eiland filmen en
zien hoe de mensen zich verhouden tot de vogels.

Griend wordt op uitgezonden op Nederland 2 op
zondag 28 september, 14.00 uur. Nogmaals te
zien op Nederland 2 op zaterdag 4 oktober om
12.25 uur. Herhaling op zondag 28 september op
Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur, nogmaals te
zien de hele avond en nacht eenmaal per uur). 

De uitzending is vanaf maandag 29 september ook
via www.omropfryslan.nl en www.uitzending-
gemist.nl te zien.

TV Fryslân 
“Griend, te gast bij de vogels” 
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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: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Hondenbench groot model ca. 120 cm. l. € 35.-;
Z.g.o.h. diepvrieskist ca. 180 ltr. € 75.-, tel. 0515-
233159

z.g.a.n. 1 persoons (wit) metalen ledikant met latten-
bodem 90x200 (geen matras). In te stellen op 2 hoogtes,
€ 20.-, It String 8, Makkum, tel. 0515-231495

Volvo 340 1.4 benz. automaat bw. 1991 met 13000 km,
tel. 06-46113645

Kalebassen; Diverse soorten jam en Courgets
augurken in zoetzuur. In het winkeltje van de
”Tjallingstichting”  Bleekstraat 7

Fiets met elektrische hulpmotor, merk: Sparta Ion
M-Gear. 2,5 jaar oud, z.g.a.n. prijs n.o.t.k. 
tel. 0515-232413

Slaapbank, clic-clac systeem, € 40.-,
tel. 0515 231495, It String 8, Makkum.

Wie heeft een paardrijcap voor mij, die is goedgekeurd
met het EN 1384 keurmerk en in de maat 57/58, het
liefst verstelbaar en niet te duur, tel. 06-25094490

Hallo ik ben Marion Stoffels en ik ben 15 jaar, ik
ben een spontaan meisje wat een oppasbaantje zoekt!
Ik heb ervaring. Het liefst in de avonduren of in het
weekend, tel. 06-18921115

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 KKOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning.

Gunstige prijsstelling.

Vraagprijs:
€€ 144.000,00 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

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

Renault Clio 1.2 16V 55kw E4 Grijs met. 09-2005 3800 9.750.00
Renault Megane scenic 2.0 16V Autotmaat       

euro 2000 Grijs Met. 05-2001 102123 9.250.00
Opel Corsa-C 1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005 75036 8.000.00
Renault Megane scenic 1.6 16V LPG G3 Rd Met. 08-2000 151590 7.250.00
Opel  Corsa-C Y1 7DT Zilver met.   04-2003 109843 6.750.00
Opel  Corsa-B X1 4XE Grijs Met.   03-2000 57130 5.250.00
Volkswagen Golf Variant 1.8 5drs. Bl. Met.   01-1999 120015 4.750.00
Citroen Berlingo  1.9D 600 Groen   01-2001 109019 4.500.00
Volkswagen Golf Automaat 1.5I 5 drs. Groen Met. 07-1997 90000 3.950.00
Hyundai Atos 5drs 1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998 60183 3.500.00
Ford Ka      1.3I Rood           10-1997 66440 3.250.00
Volkswagen Polo      1.4 Blauw Met.     01-1997 184032 3.250.00
Opel  Tigra-A XI.4XE Grijs Met.   02-1996 106001 3.250.00
Volkswagen Golf    2.8 VR6 128kw U9    07-1992 236904 3.000.00
Seat Ibiza   1.9SDI Blauw       05-1998 267359 3.000.00
Peugeot 306     1.6 3 drs. Bl. Met.   03-1999 215383 2.250.00
Fiat Punto  60 Grijs Met.      03-1998 159025 2.250.00
Renault Twingo   1.2 E2 Rood      01-1996 168123 1.950.00
Volkswagen Golf      1.8 CL 53kw aut. K6 06-1988 147290 1.250.00
Alfa Romeo 155 T Spark 2.0 16V Zwart   07-1995 194496 1.250.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GEZOCHT

GEVRAAGD



Betaalbare onderdak, garagebox of deel v.e. schuur
in Makkum of omgeving van ca. 5.5x3.0 m. voor
stalling en opknappen van o.a. een aanhangwagen.
Heeft u een ruimte te huur, over of beschikbaar
voor minimaal oktober tot april? Ik hoor het graag,
tel. 0515-231475

Sleutelbos met ± 8 sleutels aan touw in Arum, 
tel. 0517-642382

Begin augustus op het fietspad bij de rondweg: 
2 zilveren kettinkjes met kaats-toebehoren, 
tel. 0515-232064

Wie heeft mijn zilveren ketting gevonden? Ik ben
hem donderdagmiddag 18 sept. tijdens het wandelen
rondom Makkum verloren, tel. 0515-232413

Op 8 oktober a.s. houdt de peuterspeelzaal Krobbe-
guod weer een kinderkleding verkoop. Hiervoor
hebben wij kleding nodig, heeft u nog kleding waar-
van u denkt dat kan nog wel een keer gedragen
worden door iemand anders lever ze dan in. Wij
vragen kinderwinterkleding 50% is voor de
inbrenger en 50% voor de peuterspeelzaal. U kunt de
kleding inleveren bij de peuterspeelzaal voorzien
van naam etc. maar u kunt ze ook inleveren bij
Titia tel. 0515-323644, Sylvia tel. 0515-425507
of Gretha tel. 0515-233515
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Zoekertje
GEZOCHT

VERLOREN

KLEDING VERKOOP

GEVONDEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

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


