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250 bezoekers 33e Nieuwjaarsconcert
harmonieorkest Hallelujah
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Het Nieuwjaarsconcert door het
harmonieorkest Halleluja en het Tamboer en
Lyrakorps van de muziekvereniging was ook
afgelopen zaterdagavond een ‘boppeslach’. Na
jaren gebruik te hebben gemaakt van de sporthal
en vorig jaar van de van Doniakerk, was ditmaal
de nieuwe locatie k.c. ”Het Anker”. Een sfeervol
ingerichte zaal die zich uitstekend leent voor een
concert en andere activiteiten. Voorzitter Tjalda de
Witte memoreerde als hoogtepunt van vorig jaar
30 april het bezoek dat de Koninklijke familie aan
Makkum bracht. Eddie Hoogeveen die vijftig jaar
muzikant is geweest kreeg door Durk Dam uit Ylst
namens de CBMF een gouden insigne uitgereikt,
voor zijn vrouw was er een boeket bloemen.

Het harmonieorkest opende met Let Us Rejoice,
arr. Philip Sparke. Vervolgens het optreden door
”De Notenkrakers”, dit is de nieuwe naam voor
het jeugdorkest. Het laatste nummer Festivo werd
gedirigeerd door de 12 jarige Ydwer Oostenveld
van ”De Notenkrakers”. Het geheel staat onder
bezielende leiding van dirigent Nynke Jaarsma.
Het Tamboer en Lyrkorps van Hallelujah oogste
ook veel succes met o.m. de nummers Ruska,
Woka en Kozakken - patrouille. En dan kon er
volop gedanst worden in de zaal tijdens het
optreden van ”Leafdeshistoarje” m..m.v. Annie
Hoekstra, Minne Zwaagstra en Durkje Hoeksema
en het harmonieorkest.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Uw huis op Funda?

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Familieberichten
Zeer plotseling is van ons heengegaan, mijn lieve
broer, onze oom en goede vriend

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Arie Visser

Ps 4:9

* 2 augustus 1948
Makkum

Verdrietig, maar dankbaar voor haar liefde en zorg
en met diep respect voor haar strijdbaarheid, laten
wij u weten dat van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, ús mem en beppe

Ans Verkleij-Visser
Bart Verkleij in herinnering
neven, nichten en vrienden.

Uke Amels-Couperus
* 2 april 1927

Het afscheid van Arie en de begrafenis hebben op
vrijdag 9 januari 2009 plaatsgevonden te Makkum.

11 januari 2009

Na een gelukkig huwelijk van bijna 58 jaar.

Correspondentieadres: A. Verkleij-Visser,
p/a Dubbele Buurt 11
1165 ME Halfweg

Makkum: Douwe Amels
Makkum: Cees en Lia
Christina
Marije

Plotseling is overleden onze buurtgenoot

Arie Visser

Drachten: Rein en Sijkie
Hanke en Sjoerd
Maaike
Douwe

Bewoners van de Kofstraat;

Waaksens: Anna en Douwe
Nynke en Ronny
Teake en Hiske
Jildert en Grytsje
Joure: Wiebe en Ingrid
Lars
Nick
Groningen: Willem en Diana
Frank
Laura
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
15 januari om 11.00 uur in kerkelijk centrum
'Het Anker', Buren 17 te Makkum, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemd centrum.
Correspondentieadres: Strânwei 2
8754 HA Makkum

Toch nog heel onverwacht is overleden onze
altijd vriendelijke buurtgenoot

Olga Mollenbeek
We wensen de familie heel veel sterkte toe.
Cor en Saap
Truus
Klaas en Tiny
Us tank oan eltsenien foar it meilibjen tiidens de
sykte en nei it ferstjerren fan myn leave man,
ús heit en pake

Jan Jongman
Wij leven intens mee met onze buurman,
nu zijn vrouw, mevrouw

U. Amels
is overleden.

it hat ús tige goed dien.
P. Jongman-Bonnema
bern en pakesizzers
jannewaris 2009

De buren van de Ged.Putten

De leegte die zij achterlaat kan niemand wegnemen.

Fam. Fahner
Mevr. Hoekstra
Fam. Wiersma
Fam. Poog
Fam. Elsinga
Fam. Schippers
Fam. Aukema
Fam. v.d.Meer
Mevr. Visser

Voor uw warme belangstelling, blijken van medeleven en bemoediging tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw

Makkum, 11 januari 2009

6 januari 2009
Makkum

Jikke
wil ik u hartelijk bedanken. Het heeft mij goed
gedaan en mij doen beseffen dat Jikke ook voor
anderen iets heeft mogen betekenen.
Pieter de Vries.
Makkum, januari 2009

Wiebren en Margriet
Michel D. Bakker
Jetze en Hilly
Riemer en Willie
Siebren Poog
Arjen en Corina
Anne en Nelly
Rob en Rita
Sjoerd en Gerry
Tjerk en Marijke
Bram Dijkstra
F. Bootsma
Fimme en Janny
Fam. de Boer

Aloysius en Lena
Jelle en Wil
Fam. R. Bruinsma
Jan en Sylvia, Sem
Coby Huizenga
Sjoukje v.d. Meer
Annelies
Auke en Shirley
Arendina Wever
Jan en Anne Vogelzang
Jannet
Fonger en Riemie
Fam. v.d. Logt
Riemer en Truus

Makkum, januari 2009
Er zijn tranen
die niet gedroogd kunnen worden.
Er is verdriet
dat niet gedeeld kan worden.
Er zijn twee lege plekken
die niet gevuld kunnen worden.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, voor
alle blijken van medeleven, na het zo plotselinge
overlijden van mijn lieve man en onze heit

Bonne Bosma
Het gemis is er iedere dag, maar met elkaar proberen
wij de schouders er onder te zetten.
Janny Bosma-Dijkstra
Hyltje
Tiny en Marciano
Pietsje
Klaas
Gerbrig
Makkum, januari 2009
..............................................................................
Ons hoveniersbedrijf, de trots van Bonne.
Met de inzet en deskundigheid , welke u van ons
gewend was, willen wij u, ook in het komende
seizoen weer van dienst zijn.
Hoveniers bedrijf B. Bosma
Hemmensweg 1b 8754 JC Makkum
0515-231012 - 06-53935559
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Agenda
vrijdag 16 januari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 17 januari
Makkum - Sporthal 10.00 uur
Federatie kaatsen Wûnseradiel
Makkum - Sporthal 18.00 uur
Kaatsver. ”Jan Reitsma”
Makkum - Van Doniakerk 20.00 uur
Nieuwjaarsconcert door Harlinger Skùmkoppen en
Emma Brass uit Sneek

zondag 18 januari
Makkum - Doopsgezinde kerk 16.00 uur
Bogerman kamerorkest o.l.v. Anne Oosterhaven
een formatie van Bogerman leerlingen
Makkum - Sporthal 11.00 uur
Familie Volleybaltoernooi

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Dubbelvla, 1 liter........................................1.39

dinsdag 20 januari
Witmarsum - Gekroonde Roskam 19.45 uur
”Vrouwen van Nu” afd. Wûnseradiel, lezing door
veearts mevrouw de Boer-Wassenberg over invloed
van virussen bij beesten op mensen

Exposities

Mona Pudding met saus, 2x125 gram........................99
Cervelaatworst, per pakje............................5

cent

zegels extra

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

Ouwehand Rolmops, pot 200 gram...................................1.89

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

Robijn Fleur en Fijn, pak 711 gram...................................2.49

Sporthal

Gesneden Snijbonen, panklaar 250 gram..............nu 99

NeVoBo-competitie
vrijdag 16 januari

Aanbiedingen geldig van do. 15/1 t.e.m. wo. 21/1

20.15 uur D3Q vc Bolsward DS6 - Makkum Ds 4
20.15 uur H4P Makkum HS 2 - CoVos HS 6
20.30 uur H1A Makkum HS 1 - Stânfries HS 1
21.30 uur D4Q Makkum DS 5 - vc Bolsward Ds 8

Rundvleesvoordeel

Riblappen
500 gram
Profiteer van 15 t/m 17 januari
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Schouderkarbonade
500 gram
Vleeswarenvoordeel

Runderrookvlees (€ 1,90) +
100 gram Boterhamworst (€ 0,90) samen
100 gram

Salade van de week

Likkepot
100 gram
Specialiteit van de week

Italiaanse Steak (gevuld met ham-kaas-salami)
100 gram

25

5,
95
4,
70
2,
90
0,
50
1,
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Nieuwjaars receptie gemeente Wûnseradiel
Witmarsum - Zoals gebruikelijk was er ook dit
jaar aan het begin van 2009 een nieuwjaars
receptie op het gemeentehuis. Alle inwoners van
de gemeente kunnen hier heen. Natuurlijk stond
het bezoek van de Koningin aan Makkum nog
even centraal op deze receptie. Het heeft veel
werk en publiciteit opgeleverd. Oorspronkelijk zou
de heer T. Andringa de coördinatie van dit feest
op zich nemen. Helaas overleed hij plotseling op
veel te jonge leeftijd en moest voor dit werk
iemand van buiten de gemeente aangenomen
worden. Als afsluiting van dit bezoek mochten
de burgemeesters Piersma en Haveman de
nieuwjaars receptie van de Koningin in Amsterdam bezoeken. Dit zal waarschijnlijk één van de
laatste Nieuwjaars recepties zijn voor de gemeente
Er wordt heel druk gewerkt aan een samenvoeging
van 5 gemeenten in de Zuidwest hoek van

Friesland. Vanuit deze gemeenten waren dan ook
verschillende personen aanwezig in Witmarsum.
De gemeente heeft dit jaar 10 inwoners minder
dan in 2007. Het is wel opvallend dat er meer
geboorten geweest zijn, ten opzichte van het
overlijden van mensen. Toch wel een gezonde
gemeente. De gemeente heeft veel jonge gezinnen.
Er zijn dorpen die meer inwoners gekregen hebben
en dat zijn o.a. Skuzum, Kimswerd, Ferwoude,
Zurich en Makkum. Witmarsum, Parrega, Zurich
en Gaast hebben minder inwoners gekregen. Er
wordt heel druk overleg gevoerd over de herindeling en er zullen nog enkele stevige hobbels
genomen worden, voordat het in 2011 allemaal
gladjes verloopt. Natuurlijk zijn er verschillen
binnen deze groep gemeenten. Toch is nog steeds
iedereen overtuigd van de juistheid van het
genomen besluit.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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

Schoolschaatsen kortebaan in Makkum
Makkum - Afgelopen woensdag hebben ruim
140 scholieren van de basisscholen meegedaan
aan de wedstrijden voor de schooljeugd op de
ijsbaan. Dinsdag was het prachtig schaatsweer
en donderdag ook. Helaas was woensdag een
kwakkeldag. Het dooide en het regende zelfs en
‘s ochtens waren de straten gelijk een ijsbaan.
Ondanks het slechte weer gingen de wedstrijden
gewoon door. De baan werd regelmatig verplaats
en de jeugd kon zich helemaal uitleven. De starters
stonden in het water, maar niemand die zich hierover druk maakte. Het was na jaren weer eens een
prachtig evenement en opvallend is hoe goed de
jeugd het schaatsen beheerst. We hebben lange
tijd geen ijs gehad en toch, waarschijnlijk dankzij
de skeelers, ging het prima. Enkele jeugdige
schaatsers kunnen ook heel hard lopen op de
gladde ijzers. Na vele ritten waren uiteindelijk de
winnaars bekend en gingen deze met een medaille
naar huis.
Na de wedstrijden was er voor enkele bestuursleden van de ijsclub Makkum nog heel veel
werk te doen. Er was water op het ijs en de baan
moest weer in goede staat gebracht worden, voor
de volgende dag gaf het weerbericht weer vorst
aan en dan moet wil je blijven schaatsen alles
weer geveegd en geëgaliseerd worden. Dit is
prima gelukt en de volgende dag werd er weer
volop geschaatst op een keurig verzorgde baan.
Het is prachtig dat de ijsclub weer eens zijn nut
kan bewijzen. Buitenwater is onbetrouwbaar en
de ijsclub vaart er wel bij. Men rekent erop dat
deze winter ongeveer 100 nieuwe leden op zal

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00

leveren. Voor de hard werkende mannen en
vrouwen van de ijsclub Makkum een geweldige
opsteker.

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

Uitslagen:
Jongens Groep 3-4
1e Leo van der Bles
2e Hylke de Jong
3e Vosse Visser.

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

Jongens Groep 5-6
1e Mark de Witte
2e Pascal Bos
3e Sem Molendijk
Jongens Groep 7-8
1e Bobbie Jansen
2e Remko Slootweg
3e Tom Algra
Meisjes Groep 3-4
1e Femme v Solt
2e Nijnke de Witte
3e Rowan Senne Draaier

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

Meisjes Groep 5-6
1e Anja Oostenveld
2e Maaike de Witte
3e Elma van der Logt
Meisjes Groep 7-8
1e Elke Oosterhaven
2e Sarah Speerstra
3e Rixt van der Bles

Thermo-ondergoed
voor heren en dames
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
z Babi Pangang
z Gefileerde kip in ketjapsaus
z 1 st. Saté Ajam
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.65
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie groene of rode kool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Lekkere fuji appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie rode grapefruits
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Heeft u nog genoeg aardappelen in huis?
Eerstelingen, dore’s of bildtstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Zaterdag 17 januari statiegeldflessen actie World Servants
Zaterdag 17 januari a.s. komen
we bij u langs voor statiegeldflessen. Met dit geld kunnen
we weer een deel van ons
project bekostigen. Mocht u
op dat moment niet thuis zijn,
of vindt u het gewoon gemakkelijker, dan kunt u
de flessen ook bij de voordeur neerzetten. Wij
bellen dan niet aan maar nemen de flessen mee.
Ook statiegeldbonnetjes zijn van harte welkom.
En natuurlijk blijven de inmiddels bekende dozen
voor de statiegeldbonnen in de supermarkten staan.
Het gaat erg goed met de acties van World
Servants. Hartverwarmend zijn de reacties en de
goede woorden die we krijgen. Daardoor weten
we dat u ons steunt. Gelukkig….., want we zijn er
nog niet. Inmiddels gaan we ook fondsen werven
buiten Makkum, maar we zullen toch ook weer

bij u langs komen. Met welke artikelen we bij u
komen? Hier zijn we druk mee bezig. U leest
hier te zijner tijd meer over in de Belboei.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
de NCDO en Wilde Ganzen.

Zijn we u vergeten met een actie of wilt u ons
sponsoren, dan kunt u een bedrag overmaken
op: rabobanknummer 30.35.64.466 of giro 2135
ten name van World Servants, Wolvega, onder
vermelding van: Groep Makkum .
Deze gift is fiscaal aftrekbaar.
Tot de volgende actie.

Overname Koudum Tours door Taxicentrale van der Bles
Makkum/Koudum - De directies van Koudum
Tours uit Koudum en Taxicentrale van der Bles uit
Makkum zijn overeengekomen, dat alle touringcaractiviteiten van Koudum Tours per 1 januari
2009 worden overgenomen door Taxicentrale
Van der Bles. De directie van Koudum Tours
heeft om organisatorische redenen voor deze
overname gekozen en is hierdoor in staat zijn
prioriteiten te verleggen naar andere activiteiten.
Personeelsleden van Koudum Tours worden in
de gelegenheid gesteld om mee te gaan naar Van
der Bles, waardoor een stuk werkgelegenheid
gewaarborgd blijft. De klanten van Koudum Tours

zullen overigens weinig merken van de overname,
omdat is besloten de naam Koudum Tours in
stand te houden en de vestiging in Koudum zal,
in de vorm van een dependance, als standplaats in
gebruik blijven. Klanten kunnen het vertrouwde
telefoonnummer bellen, maar worden voortaan
te woord gestaan door medewerkers van Taxicentrale van der Bles. Door de overname kan
Van der Bles tevens zijn activiteiten als taxi- en
busvervoer verder uitbreiden tot in de Zuidwesthoek. Zo wil het bedrijf, dat het Taxi Keurmerk
mag voeren, ook de klant in dit gebied veilig en
comfortabel vervoer bieden.

Rabobank verhuist binnenkort naar Kerkstraat 21 in Makkum
Makkum - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
verhuist naar het pand aan de Kerkstraat 21 in
Makkum. Tot voor kort was hier een juweliersbedrijf gevestigd. Het huidige kantoorpand aan
de ds. Touwenlaan is verkocht aan Notaris Detmar.
Het nieuwe pand krijgt, evenals het huidige
Rabobankpand, een servicefunctie. Dit betekent
dat u hier zonder afspraak binnen kunt lopen voor
uw dagelijkse bankzaken. Voor een uitgebreid
advies kan, ook buiten openingstijden, een afspraak

worden gemaakt. De verwachting is dat het pand
per 1 april 2009 in gebruik wordt genomen.
De geldautomaat en de sealbagautomaat (voor
zakelijke stortingen) krijgen plaats in de buitenmuur van het nieuwe kantoor. De openingstijden
blijven ongewijzigd, dinsdag tot en met vrijdag
van 09.00- 12.00 uur. Met de opening van het
nieuwe kantoor onderstreept de Rabobank ook
in de toekomst dichtbij haar klanten in Makkum
te willen blijven.

Open Makkumer Wintertrimloop

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Makkum – De jeugdafdeling van de voetbalvereniging Makkum organiseert zaterdag 17
januari voor de 23e maal de wintertrimloop over
verschillende afstanden. De trimloop is voor
iedereen toegankelijk, het gevarieerde parkoers
loopt over o.m. de Makkumer Zuidwaard en het
strand. Start en finish zijn evenals voorgaande
jaren bij de kantine van de VV Makkum, op
sportcomplex ‘De Braak’. De inschrijving is
vanaf 9.30 uur in de kantine van de VV, de start
is voor alle deelnemers om 11.00 uur. Voor de

1200 meisjes 7 tot 11 jaar is de afstand 1200 meter,
F + E pupillen 6 tot 12 jaar ook 1200 meter.
D+C pupillen 1o0-14 jaar 2550 meter en meisjes
12-16 jaar ook 2550 meter. Vanaf 14 jaar senioren
5.000 of 10.000 meter.
Inleg voor senioren € 3,50, junioren € 1,50 en
jeugdleden VV Makkum kunnen gratis deelnemen. Er zijn leuke prijzen beschikbaar meteen
kop warme chocomelk toe. Wilt u informatie
vooraf bel dan met Sjirk Rolsma tel.231365 of
Klaas Kooistra, tel. 232772.
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Info
Kerkdiensten
zondag 18 januari
Het Anker 9.30 uur
Oecumenische dienst m.m.v. de vier voorgangers ”Gebed
om de eenheid van de kerk” na afloop koffie drinken
R.K. Kerk 9.30 uur
Oec. viering k.c. Het Anker
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. P. v. Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente 9.30 uur
Oec. dienst in k.c. Het Anker

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

Familieberchten

”Dit technisch hoogstandje
viert zondag 18 januari zijn
3-voudig decennium.
”Je vriendjes”
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Mededeling
van uit de Boekhandel

Twaalf en een half jaar kapsalon Amarant

Door de geringe belangstelling
voor de koopavonden
zijn wij de maanden januari,
februari en maart 2009
op de vrijdagavonden gesloten.
Wij vragen uw begrip hiervoor.
Kantoorboekhandel T. Coufreur
Kerkstraat 17 8754 CP Makkum
Tel;. 0515-231492
e-mail: kbhmakkum@planet.nl
(eigen foto)

* medewerkers kapsalon Amarant

Kaatsvereniging Makkum
MEDEDELING FEDERATIE
OPGAVE UITERLIJK VANAVOND TOT 19.00 UUR
Zaalkaatsen in sporthal ” Maggenheim ”
te Makkum. a.s. zaterdag 17 januari.
Aanvang Jeugd: 10.00 uur.
Aanvang Meisjes, Jongens,
Dames, Heren: 13.00 uur.
Opgave voor deze partij kan bij:
Mieke Tilburgs
Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl
De opgave is mogelijk tot:
Woensdag 14 januari 19.00 uur
Meer info op www.kvmakkum.nl

Bergsma
Easterein

www.kafebergsma.nl
info@kafebergsma.nl
0515-331290

Zaterdag 24 januari

VANGRAIL!
Zaal open: 22.00 uur

LET OP:
Zaterdag 7 FEBRUARI

MOOI WARK!
Voorverkoop kaarten
tot en met zondag 25 januari
bij Bergsma Easterein!

Witmarsum – Het was 6 januari j.l. dat kapsalon
Amaranthaar 12½ jaar bestaan vierde. Alle medewerkers, ouders, vrienden en bekenden hebben
dit gevierd onder het genot van een hapje en een
drankje. Het is ook de klanten niet ontgaan, in de
maand december mochten alle klanten een bon
invullen om in aanmerking te komen voor één
van de vele prijzen. De prijzen bestonden uit o.a.
een totale metamorfose, maar ook was er rekening
gehouden met de kinderen. De verloting heeft
inmiddels plaatsgevonden, iedereen die een prijs
heeft wordt persoonlijk benaderd. In de maand
januari ziet u de medewerkers in prachtige T-shirts

met “12½ jaar uw vertrouwde kapper” erop
gedrukt, deze en volgende maand ontvangt iedereen nog wat lekkers bij een af-spraak om het jaar
2009 feestelijk in te zetten.
Volgens de eigenaresse Margreet ZaagemansBuwalda is de tijd omgevlogen en ze geniet nog
elke dag, ze mag er ook zeker trots op zijn.
Natuurlijk is het hard werken, maar ook is er in
de kapsalon veel gezelligheid te vinden, dat
straalt ook het personeel uit. Sommigen zijn al
vanaf het eerste jaar in de kapsalon te vinden,
waaruit blijkt dat de sfeer erg goed is. Een prachtig
kapsalon, nu op naar de volgende 12½ jaar!

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel
Witmarsum - De afdeling Wûnseradiel van de
”Vrouwen van NU” heeft een geslaagde eerste
helft van hun winterseizoen achter de rug. De
volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 20
januari a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam

te Witmarsum. Op deze avond komt een interessant
onderwerp aan de beurt, want veearts mevrouw
de Boer-Wassenberg zal vertellen over de
invloed van virussen bij beesten en mensen. Ook
gasten zijn weer van harte welkom.

Opel Astra 1.8i-16v
ClubZilver,5 drs,
aircoCruisecontrolRadio-cd,
trekhaakEl.rmn/spiegels
160 dkm bj 2000

uniGar Horjus

Nu € 9.950,-

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,

2003

€ 16950,-

Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm

2005

€

9950,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm

2006

€ 16950,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart

2004

€

9950,-

Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm

2005

€ 13950,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm

2003

€

8450,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm

2005

€ 13950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm

2005

€

8450,-

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm

2003

€ 11950,-

Opel Corsa 1.4i,Njoy,5drs,71 dkm

2003

€

6450,-

Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm

2006

€ 11450,-

Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm

2000

€

5950,-

Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart

2003

€

Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c

2000

€

3995,-

Mitsubishi Spacestar 1.6i,58dkm

2004

9950,verkocht!

Onze website is helemaal vernieuwd !!
kijk op www.garagehorjus.nl
Tank, en win bij ons het tankbedrag terug!!
Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.
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Familieberichten

Openbare Bibliotheek Makkum

Hoera!

Bibliotheeknieuws

Milan heeft een broertje

"Mama, boekje lezen!"
Plaatjes kijken, verhaaltjes vertellen - welk kind is er niet
verzot op? Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun én u veel
plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er
De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te
bevorderen.

Twee handjes grijpen in de wereld.
Al is die wereld nu nog klein.
Dat wat die handjes zullen grijpen,
steeds het goede mogen zijn.
Wij zijn ontzettend blij en dankbaar
met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

Ivar Jan
Ivar is geboren op 9 januari 2009
weegt 4950 gram en is 57 cm lang.
Pieter-Wiebe, Jetske en Milan Terpstra
De Schar 11, 8754 BK Makkum
Telefoon: 0515 540 007
Wilt u Ivar zien?
bel even, anders slaapt hij misschien.

Zij mogen van geluk spreken

Meld uw kind tijdens de voorleesdagen aan als lid van de bibliotheek. Er ligt een welkomstcadeau klaar; een
lief vingerpopje van Anton uit het prentenboek van het jaar "Anton kan toveren".
Aanwinsten
Romans
Baantjer, A.- De Cock en de dood in gebed; Baldacci, D.- De rechtvaardigen (hij is de meeste gezochte man
van de Verenigde Staten); Edwards, I.- De ooievaarsclub (hoe ik alles probeerde om zwanger te worden);
Fischer, M.- Het leven waar je van droomde (een moeder vecht voor haar kind); Graaf, deA.- Mannen en
vrouwen (drie vriendinnen delen lief en leed); Hek, Y.v.h.- Bacteriëen moeten ook leven (columns); Kennedy,
D.- Een liefde in Parijs ( Harry Ricks is alleen …); Lewinsky, C.- Het lot van de familie Meijer (de lotgevallen
van een joodse familie in Zwitserland in de jaren 1871-1945); Middelbeek, M.- Lovalicious (een jonge vrouw
ontmoet door een vondst op een rommelmarkt een nogal zelfingenomen man); Noordervliet, N.- Uit het paradijs (een 50-jarige tekenaar pluist het leven van zijn moeder uit); North, F.- Zussen (over moeders, dochters,
minaars en leugenaars); Pauw, M.- Daglicht (een autistische tbs-er beweerd dat hij de moorden niet geplegd heeft); Schouten, S.- Wachten op liefde (hij ziet haar in de armen van een ander); Wiebe, D.- Verstrikt in
het systeem (jonge journaliste raakt noodlottig in de ban van de levensovertuiging van haar collega's);
Dvd's
Artic Monkeys- At the Apollo (19-09-2008); De brief voor de koning; Kaiser Chiefs- Live at Elland road; KaneDe Kuip live (28-06-2008); Lionel Richie- Symphonica in Rosso (concert in het Gelredome, Arnhem); Live- At
the Paradiso Amsterdam; Mijn broertje is een hond- Familiefilm; Rob de Nijs- Heel (met het metropole orkest
in Carré); Rowwen Héze- Saus (concert in het Parkstad lLimburg theater 2008);Sex and the City- The Movie;
Skin- Zijn vader heeft een oorlogstrauma, hij wordt een skinhead; Snuf de hond in oorlogstijd; The Breakfast
Club- 5 Scholieren moeten als straf een zaterdag in de bibliotheek doorbrengen;The Police- Certifiable;
Informatief
Dessing, F.- De favoriete plekken van Floortje Dessing; Dardenne, A.- Knippen en plakken (ideeën voor het
beplakken van b.v .gebruiksvoorwerpen met papieren decoraties); Dijk, G.v.- Leven achter tralies (wheelen
en dealen in de gevangenis); Ende, H.v.d. Makkum en Cornwerd (een protestantse gemeente en haar
gebouwen 1580-2006); Laan, J.v.d. Avonturen achter de zeedijk (drie vrienden beleven spannende avonturen in Makkum); Leake, J.- Jachtgebied (het dubbelleven van een seriemoordenaar);

Kijk voor meer aanwinsten, reserveren, verlengen, leestips
en meer bibliotheeknieuws op www.bibliotheekmakkum.nl
Op 21 januari 2009 zijn

Henk & Gonnie
Zondervan-Pool
50 jaar getrouwd
Wij feliciteren onze heit en mem, pake en beppe
van harte met deze dag en wensen hen
nog vele goede jaren samen!
Janneke & Folkert
Ruben
Andrea
Milan
Siebren & Hang
Vaya
Auke & Dirkje
Michel
Leon
Iris

De nieuwe zomergidsen
voor 2009 zijn uit!!!!!!
Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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Vermist
Sinds 31 december grijs met witte
poes, roepnaam Nijky, mogelijk in
de omgeving van de Kalkovens.
Bij aantreffen graag bellen
06- 5195 5415

Federatiekaatsen in sporthal te Makkum
Makkum - De federatie Wûnseradiel-BolswardWorkum organiseert op zaterdag 17 januari a.s.
een zaalkaatswedstrijd voor alle categorieën in
de sporthal te Makkum. De welpen, pupillen en
schooljeugd starten om 10.00 uur. De jongens,

meisjes, dames en heren beginnen om 13.00 uur.
Opgave voor deze wedstrijd kan nog tot uiterlijk
donderdag 15 januari a.s. 19.00 uur bij de secretaris van de federatie Jan Steigenga per mail
(jsteigenga@home.nl).

Optreden Bogerman Kamer Orkest in Makkum
Makkum - Het Bogerman Kamer Orkest is een
jong ensemble van Christelijke Scholengemeenschap Bogerman. Het is op de klassieke muziekleest geschoeid, maar uitstapjes naar de jazz- en
popmuziek worden niet geschuwd. In die gevallen
wordt de klassieke bezetting uitgebreid met een
swingend jazztrio (bas, slagwerk en piano).
Het orkest speelt werken van bekende en minder
bekende klassieke componisten, o.a. Mozart, Telemann, Bach, Pachelbel, Quantz, Kuhlau en Hook.
Ook staan er soloconcerten op het repertoire:
viool-, fluit-, hobo- en pianoconcert. Het Kamerorkest fungeert geregeld als begeleidingsorkest
van koren. De dirigent is Anne Oosterhaven (44).
Hij is sinds 1983 muziekdocent aan CSG
Bogerman te Sneek. Ook gaf hij in de jaren
1985/1995 les aan diverse conservatoria in de
afdeling schoolmuziek. Daarnaast is Oosterhaven
actief als muzikant, orkestleider, componist/

arrangeur en heeft hij samen met een collegamuzikant al jaren een bedrijf voor het produceren
en organiseren van allerlei (muziek-) evenementen.
(www.maatwerk-muziek.nl). Zijn belangstelling
voor muziek en computers heeft hij sinds de jaren
tachtig met de komst van de Atari computers.
(componeren/arrangeren) CSG Bogerman is een
behoorlijk grote school met ruim 3000 leerlingen.
In de regio Zuidwest Friesland heeft de school
meerdere vestigingen. De laatste 7 jaar werkt
Oosterhaven op een vestiging in Sneek (Hemdijk
47, een onderbouwlocatie) waar hij lesgeeft aan
leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar.
* Het optreden vindt plaats op 25 januari om
16.00 uur in de Doopsgezinde Kerk en niet op
18 januari zoals vermeld staat in de flyer van het
NUT. Entree: NUT leden € 6 niet leden € 8.50.
Voorverkoop vanaf 17 januari bij boekhandel
Coufreur Kerkstraat 17 in Makkum.

Nieuwjaarsconcert Skúmkoppen en Emma Brass
Makkum - Zaterdagavond 17 januari geven de
Harlinger Skúmkoppen samen met Emma Brass
uit Sneek een Nieuwjaarsconcert in de van Doniakerk te Makkum. Het koor en de Brassband
zullen met elkaar zorgen voor een prachtige
muzikale avond. De Skúmkoppen zullen zelfs
Deens en Kroatisch zingen. Emma Brass staat
garant voor prima muziek en ook zullen de
Skúmkoppen en Emma Brass gezamenlijk enkele

liederen ten gehore brengen. De gehele avond
staat onder leiding van Egbert Scheffer.
De voorverkoop is gestart en U kunt toegangskaarten á € 7.00 kopen bij Hompy’s Music-Store
te Harlingen en bij Theo Rinia rijwielen in
Makkum of voor aanvang bij de van Doniakerk
De avond begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf
19.30 uur open.

Tentoonstelling schilderijen Tsjerk Andringa
Witmarsum - Tot eind januari is in het gemeentehuis een tentoonstelling van schilderijen van
Tsjerk Andringa te zien. Dit als eerbetoon aan de
te vroeg overleden gemeente ambtenaar. Zowel
van zijn vrouw, als van familie en vrienden zijn de
schilderijen, die in de hal van het gemeentehuis
te zien zijn. Er zijn schilderijen vanuit de begintijd van zijn schilderen, maar ook uit zijn periode
die hij op Schiermonnikoog doorbracht. Natuurlijk
ook zijn laatste werken die in Makkum geschilderd
zijn. Hij was een man die graag in de natuur ver-

bleef en oog had voor allerlei verschillend zaken,
waaraan mensen vaak voorbij lopen. De uitleg die
bij de expositie hoort geeft leuke aanvulling op
hetgeen er te zien is. Een schilderij wat geschonken
is aan Arend Poepjes die een grote karper gevangen
had is heel bijzonder. De vis werd geschilderd,
daarna bereid en ‘s avonds met zijn allen verorberd.
Tegenwoordig komen mensen niet zoveel meer
in het gemeentehuis, maar bent u in de gelegenheid om langs te gaan, doe het even en bekijk de
schilderijen en de omschrijving die erbij hoort.

Gospelkoor Terra Nova
Nijland - Wij zijn een enthousiast koor en zoeken
een nieuwe dirigent. Ons koor bestaat uit 30 leden
en repeteert elke dinsdagavond van 20.00 uur
22.00 uur in de consistorie van de kerk van
Nijland. Een aantal leden hebben te kennen
gegeven dat ze er helaas mee moeten stoppen en
daardoor zijn we ook op zoek naar een toetsenist

om ons te begeleiden en zijn wij per september
2009 op zoek naar een dirigent(e). Mocht je denken;
dit lijkt mij wat? Dan kun je altijd vrijblijvend
een dinsdagavond met ons meedoen. Wil je eerst
wat informatie dan kun je contact opnemen met
het bestuur. Agnes Wielstra tel. 0515-232095 of
Greetje Bakker tel. 0515-659057.
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Nieuw Nieuw Nieuw
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht
voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

(eigen foto)

* Zaterdag 9 jan zijn wij met een paar locals op de Houw, kop afsluitdijk gaan Ice-kiten. Water is nog
altijd mijn favoriete element maar dit is toch ook wel ff vet. Met een ice-kitende groet, Marcus uit Makkum.

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

De Waardruiters
Cornwerd - De eerste winstpunten zijn dit nieuwe
jaar al weer behaald door enkele Waardruiters.
Zondag 4 januari startte Paulien Wielsma met
Hiskelien II van Blessum in Molkwerum. In de
klasse B-dressuur behaalde zij 2 winstpunten
met respectievelijk 182 en 184 punten.
Zaterdag 10 januari kon er worden gereden in
Franeker. Nynke Steigenga startte met haar paard

Wancy in de klasse L-1 dressuur. Zij behaalde
een winstpunt met een score van 187 punten.
Voor de pony's was er een wedstrijd in Gersloot.
Hier ging Eline de Boer met Amarins Synthia
van start. In de klasse L-1 behaalde zij een score
van 181 punten. Dit was niet alleen goed voor
een winstpunt maar ook voor de 1e prijs.

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Zateterdag 10 januari ging Anna Goinga
naar Harich om daar mee te doen aan een dressuurwedstrijd. Zij kwam uit in de klasse M2 met
Whisper en reed een winstpunt met 102 punten.

Tegen inlevering van deze advertentie
een pedicurekennismaking behandeling
van € 18.50 Voor € 15.00

Bobbie Ijdema ging 11 januari naar Franeker om
uit te komen in de Z1 dresuur met Parlein. Zij reed
een prima proef wat haar de 2e prijs opleverde
met 218 punten en een winstpunt.

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Stoeterij Beijemastate Arum
Harich 10 januari
M2 Dressuur Anna Goingga met Whisper
182 punten
Franeker 10/11 januari
L2 Dressuur Liesbeth de Graaf met Watche
met 182 punten 3 de prijs

M2 Dressuur Anna Goingga met Whisper
186 punten 2 de prijs
Z1 Dressuur Hanneke Hiemstra met Vivant
210 punten 5 de prijs

Bingo in de Kronkel
Sneek - Donderdag 22 januari is er bingo in de
Kronkel, aanvang 20.00 uur. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Bingokaartjes kosten € 0.50.
Komt allen. Bezoekers zonder een psychische
kwetsbaarheid zijn ook van harte welkom. Het
belooft een gezellige avond te worden. Let op!
Café de Kronkel is verhuisd. Vanaf 8 januari is
het café te vinden in Wijkcentrum de Watertoren. Kom naar de bingo avond en neem direct
een kijkje op de nieuwe locatie. Het adres is:
Kaatsland 11 in Sneek. Tot ziens in Café de
Kronkel. De Kronkel is een initiatief van
AanZet, De Stichting voor Cliëntgestuurde

Projecten Friesland. Ieder mens heeft mogelijkheden en kwaliteiten om mee te doen in de maatschappij. Daarom biedt AanZet mensen die
ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg een plek om vrijwilligerswerk te doen
of deelnemer te zijn. De Kronkel biedt de mogelijkheid om lotgenotencontact in de avonduren.
Het is bedoeld als uitbreiding op de verschillende
vormen van dagopvang. Café de Kronkel in
Sneek is iedere donderdag geopend van 19.00
uur tot 22.30 uur. Voor meer informatie: tel. 0582849020 of neem een kijkje op onze website:
www.st-aanzet.nl

Wist u dat...
* de uitslag van de wensboom en puzzelactie
niet 14 januari bekend gemaakt wordt, maar een
week later is op 21 januari en de prijsuitreiking
bij Henny van Richt zal zijn.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!

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

* Er nog drie prijzen niet afgehaald zijn van het
nieuwjaarsconcert, t.w. lotnr. 803 blauw, 665
roze, en 495 geel. Deze kunt u afhalen bij
‘t Pareltje in de Kerkstraat.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Glazen tochtdeur-thermopane, links- en rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal, past op ieder
binnenkozijn, pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940
Zeer lieve aaibare Ouessant ram geb., voorjaar 2008,
Dedgum Vr.pr. € 20.-, tel. 0515-579346
Geberit wc-doorspoelreservoir kleur Camee i.pr.st.
€ 10.-, tel. 0515-231940
Leren Zwarte heren jas mt 58, met afritsbare grijze
kraag 3/4 € 40.-; Rommelmarkt spullen t.e.a.b;
Schemerlamp messing voet bruin/beige gemêleerde
kap € 5.-; Elektra draad alle kleuren en deurdrangers
nog in doos en nog heel veel ander gereedschap,
tel. 0517-532099/06-27374840

TE KOOP

Maxicosi ”koeienprint” € 35,-; Autostoel 0-18kg
€ 25,-, tel. 0515-231109
Een partijtje marmeren vloertegels, ongeveer 3,5m²
kleur beige € 75,-, tel. 0515-232621
2 Zits lerenbank bruin/rood 1.g.st. Vr.pr. € 100.-,
tel. 0515-579346
Silma 8mm filmprojector als nieuw, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-231940

De Schar 25
MAKKUM
Goed onderhouden,
ruime tussenwoning
met tuin op het zuiden.
Vraagprijs:
€ 170.000,00 k.k.

GRATIS AF TE HALEN
2 Lieve konijntjes, inclusief hok, Houtmolen 38
Makkum, tel. 06-22717183

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 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.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

AANGEBODEN
Te huur op de Holle Poarte te Makkum, grote
sta-caravan vlak bij het strand, tel. 06-18164520 of
06-31001559
Vanaf Maandag 16 februari begint Dikkie van Dijk
weer met een nieuwe keramiek cursus. De cursussen
zullen worden gehouden op Maandags, Dinsdags
en Woensdags van 19.00 uur tot 21.00 uur. Heeft u
zin om in een gezellige sfeer te keramieken belt u
dan met Dikkie van Dijk in Arum 0517-850809 /
0625110772
Ik ben 15 jaar en ik zoek een oppasbaantje in
Makkum. Ik heb ervaring met jonge kinderen,
tel. 0515-232334

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

GEZOCHT
Ik zoek een goed huis voor mijn konijn Snuf ze is
4 jaar oud, een voedster dus, ze is altijd met haar
zus geweest, maar het gaat niet meer zo goed tussen
de dames. Ik zoek een heel goed huis voor haar.
Snuf is zwart wit en echt heel lief, heb geen hok of
kooi erbij, tel. 0517-532099/06-27374840
Gemotiveerde en zelfstandige hulp in de huishouding
voor 3 uur per week in Makkum. Liefst in de ochtenduren (8-11). Verdiensten € 10.- per uur. Interesse?
Mail je contactgegevens en motivatie naar:
hulpcb@gmail.com
GEVONDEN
Zaterdag jl. 1 sleutel met paars label eraan op de
Zeedijk bij Skuzum, tel. 0515-232820
Bril ter hoogte van de Rabobank,inl.Blazerweg 5
Makkum

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

