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RUNDERGEHAKT

2.59

1000 gram

5.99
* v.l.n.r. Harko Tip, Schoonheidsbehandeling bij Rianne; Hielkje van der Kamp, waardebon € 25,-;
Schoonheidsspecialiste Rianne Stellingwerff, Jan Volbeda, waardebom € 15,-;
Feddie en Geertje de Boer van Mode & Wonen, mevrouw de Boer, € 20,-;
Op de foto ontbreken Ria Haitsma, waardebon € 10,- en Rutger Sieperda, behandeling bij
Schoonheidssalon Rianne.
Makkum – Ditmaal eens geen groots
opgezette modeshow bij Mode & Wonen van
Feddie en Geertje de Boer. Maar de deuren
gingen donderdagavond open, om te komen
kijken en genieten van de nieuwe collectie
van warme herfst en winterkleuren. Deze
avond was ook schoonheidsspecialiste
Rianne Stellingwerff aanwezig, om geheel
gratis schoonheidsadvies te geven.

En wie deze avond ook nog iets kocht, kon
met een kledingbon of cadeaubon voor
schoonheidsbehandeling naar huis terugkeren. De trekking van de loten werd verricht
door de moeder van Feddie en Geertje de
Boer, de 91–jarige mevrouw de Boer. Een
gezellige avond waarvoor een flinke belangstelling bestond, dit alles onder het genot van
een hapje en een drankje.

Hotske Oostenveld 102 jaar

Verkeerscontrole

Makkum – Hotske Oostenveld-van der Veen
uit Makkum is vorige week donderdag 102
jaar geworden.Het werd ’s morgens in de
gemeenschapsruimte van verzorgingshuis
Avondrust gevierd, waar zij al weer 19 jaar
woont. Hotske Oostenveld is gezien haar zeer
hoge leeftijd nog redelijk gezond. Door haar
lichamelijke beperkingen maakt zij gebruik
van de rolstoel. In 1968 overleed haar man
Sijbren Oostenveld. Het echtpaar kreeg twee
dochters en een zoon.

Makkum – Vorige week woensdagmiddag
tussen 13.30 en 14.30 uur is door de politie
een algemene verkeerscontrole gehouden op
de Weersterweg.
In totaal werden vijftien auto’s gecontroleerd.
Twee bekeuringen zijn uitgeschreven
voor het niet dragen van de autogordel en
één voor het niet goed functioneren van de
remmen.

een kleine greep uit ons aanbod,
zie pagina 13!!

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Iedere dag geopend, ook op zondag van 10.00-18.00 uur
www.makkum.nl/vissermode ! telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 100 Euro waardebonnen ! zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 10 oktober
Herv. kerk 9.30 uur
ds. A.J. Finnema
Piaam 11.00 uur
ds. A.J. Finnema
Geref. kerk 9.30 uur
ds. T.S. Smit, doopdienst/jeugdkerk
R.K. kerk 9.30 uur
pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. H.v. Spelden, Den Helder Doopsgezinde
Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, Broederschapsdag

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum
tel. 0515-231494
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 uur en ’s middags om 5 uur:
D.H. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum.
tel. 0515-542323
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren:
ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum tel. 0515-231718

Familieberichten
Na een langdurige periode van ziek zijn is
toch nog plotseling van ons heengegaan onze
buurman, de heer

Jacob Bakker
Wij wensen buurvrouw, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte
toe de komende tijd.
De gezamenlijke buren van het Estrikwerk:
Mevr. A. Reyns
Fam. H. Lenters
Fam. P. Kolk
H. Koekoek
Fam. R. Andrews
Fam. R. Cuperus
Fam. H. Reyns
Fam. R. de Jong
Fam. A. Helfrich

Fam. J. Visser
Mevr. R. Hoekstra
M. van ’t Hoff
J. Nooitgedagt
F. Foekema
H. Brouwer
A. van der Spoel
Mevr. W.H. Blom
M. Bekkema

Makkum, 26 september 2004.

Noch mar sa koart yn Avondrust.
Is hommels ferstoarn us meibewenner, de hear

J. BAKKER
Wy winskje frou Bakker en bern in protte
sterkte ta.
Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust
Makkum, 26 septimber 2004

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
• maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut;
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119
Thuiszorg is er voor iedereen:
• tel. 0515-461100
• Thuisverpleging en -verzorging
• Huishoudelijke verzorging
• Kraamzorg
• Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen
• Gezondheids Service/Pluspakket
Maatschappelijk werk, spreekuur elke werkdag
van 8.30-9.30 uur. tel. 0515-573763.
In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Geheel onverwacht is overleden ons trouw lid

Jappie Bakker
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging “Trye yn Ien”

Agenda
zaterdag 9 oktober
Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
startavond klaverjascompetitie

zondag 10 oktober
Makkum – Café De Zwaan 16.00 uur
‘Cajun Beano’, matinee met swingende
Tex-Mex muziek en Mexicaanse hapjes
Makkum – Gebouw C. Lenigestraat 10
om 10.45 uur Ontmoetingssamenkomst

Wist u dat...
* De Speel-o-theek 6 november a.s. weer
haar jaarlijkse speelgoedbeurs organiseert,
wegens het succes van vorig jaar u ook
deze keer uw eigen kraampje kunt huren,
u hier binnenkort meer over leest

Ontmoetingssamenkomst
Makkum – Op zondag 10 oktober wordt er
weer de maandelijkse ‘ontmoetingssamenkomst’ gehouden. Men kan elkaar op
ongedwongen manier ontmoeten, onder het
genot van een kop koffie/thee/fris (voor de
jeugd). Het karakter van deze samenkomst is
bemoedigend en open. Er wordt gezongen,
gebeden en geluisterd naar een korte meditatie
die deze keer verzorgd wordt door ds. W. van
Schuijlenburg uit Sneek. Vanaf 10.15 uur is
een ieder van harte welkom en staat de koffie
klaar. Om 10.45 uur begint de samen komst
die wordt gehouden in het gebouw Cynthia
Lenigestraat 10 te Makkum.
Dus: voor gezelligheid, ontmoeting en een
bemoedigend woord wordt u bij dezen vriendelijk uitgenodigd. Tot ziens op 10 oktober a.s.
Hannie en Dirk Tamminga, tel. 0515-231618.

Makkum, 26 septimber 2004

Op zondag 26 september 2004 overleed onze
gewaardeerde oud-medewerker en -collega

Jacob Bakker
op de leeftijd van 84 jaar.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen
veel sterkte toe.
Directie en personeel
Koninklijk Tichelaar
Makkum
Makkum, 26 septimber 2004

Freule-partuur Makkum
Jorn, Hyltje, Lennart Minne en Kees

Iedereen heel
hartelijk bedankt
Het was overweldigend zo’n grote
belangstelling en zoveel felicitaties,
cadeaus, attenties en bloemen die wij
hebben mogen ontvangen op de receptie
vrijdag 24 september j.l. in hotel De
Prins, ter gelegenheid van het winnen
van de Freule 2004
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Nederland collecteert
voor Brandwonden
In de week van 10 tot en met 16 oktober gaan
weer ruim 50.000 vrijwilligers van de
Nederlandse Brandwonden Stichting op pad
om te collecteren. Dankzij deze collecte blijven
onderzoek, preventie, maar vooral ook nazorg
voor mensen met brandwonden mogelijk.

DONDERDAG 7 OKTOBER

SPECIALITEIT VAN DE WEEK

TAKOSCHIJF
6 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.=

MAKKUMER STEAK
100 gram . . . . . . . . . . . . . . .1.59
WEEKEND KOOPJE

8 DROGE WORSTEN . . . . . .5.=

Iedereen heeft wel eens een brandwondje. Na
goed koelen met lauw water, geneest het
wondje meestal snel. Maar ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop
zetten. Het medische traject, met tientallen
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er
de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral
de ontsierende littekens die het leven van
brandwondenslachtoffers moeilijk maken.
Mensen met brandwonden worden vaak
nagestaard, gemeden en soms niet voor vol
aangezien.
Al meer dan 30 jaar voert de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze
littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het
voorkomen van brandwonden, het verbeteren
van de behandeling en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.

MAANDAG

BOTERMALSE BIEFSTUK
3 voor . . . . . . . . . . . . . . . . .5.95

ALLE VLUGKLAAR PRODUKTEN

DINSDAG

5 HALEN / 4 BETALEN
GEHELE WEEK
ZEEUWS SPEK ROLLADE
100 gram . . . . . . . . . . . . . .1.39
GEBRADEN RUNDERROLLADE
+ BOERENCERVELAAT
van ieder 100 gram
samen . . . . . . . . . . . . . . . . .2.25

RUNDER VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2.75
VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2.50
WOENSDAG
RUNDERGEHAKT
1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25
GEHAKT HALF OM HALF
1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25

De collecte is voor de Brandwonden Stichting de
belangrijkste inkomstenbron voor deze ‘strijd
tegen de littekens’. Daarom gaan de vrijwilligers
van de Stichting in de collecteweek langs de
deuren. Wie de collecte heeft gemist, kan ook
geld storten op giro 20 21 22, Nederlandse
Brandwonden Stichting, Beverwijk.
telefoon 0515-231488 of 232547

Aan het Universitair Centrum Leraren
Opleiding (UNCLO/NHL) te Groningen
slaagde voor haar 1e graad Engels,
Linda Dijkstra uit Makkum.

Kapsalon Nynke
Bel voor een afspraak!

Kapsalon Nynke
Kerkstraat 13
8754 CP Makkum
0515 - 232989

literpak Magere Vruchtenyoghurt...................................nu 1.19
Gebraden Gehakt, 125 gram................nu met 10 zegels extra
Mona Gezinspudding met saus, light..........................nu 99 cent
K&G Koffie, 500 gram...................................................nu 1.99
Hero Cassis, 1 liter..........................................................nu 0.79
San Francisco, rol 230 gram........................................voor 1.29
Honig Groentensoep, dubbelpak..........................................1.49
Honig Juliënnesoep, dubbelpak............................................1.49
Verkade Chocoladereep, 75 gram.........................................0.79
Emmer met 5 onmisbare Schoonmaakhulpjes
van € 11.= voor slechts €

5.99

Doe mee en spaar voor een mooi Flessenrek!!!
Aanbiedingen geldig van do. 7/10 t.e.m. wo. 13/10
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Attie Wiersma neemt afscheid als
blokfluitleerkracht

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€ 13,65
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€ 14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,35
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 3,95
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,65
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,65

Ferwoude – Vorige week dinsdagavond is in muziek. Liefde is bij haar ook trouw, je kon
de christelijke basisschool “De Finne” altijd op haar rekenen, zij heeft haar helemaal
afscheid genomen van Attie Wiersma uit ingezet voor de kinderen.
Exmorra. Zij is ruim elf jaar verbonden
geweest aan de school als blokfluitleerkracht. Namens de Muziekschool Zuid Westhoek
Mevrouw Wiersma is vijf en zestig jaar Friesland zei directeur Nico Sieffers juf Attie
geworden en heeft nu een punt achter haar je hebt een eigen methodiek ontwikkeld, je
muzikale talent als leerkracht gezet. Ze leerde de kinderen noten lezen, je leerde ze
toonde zich volkomen verrast dat dit eer- zingen. En in de loop der jaren zijn verschilbetoon haar ten deel viel. De kinderen lieten lende leerlingen bij een koor of korps terechtop instrumenten van zich horen wat zij bij juf gekomen. Beste Attie, laat dit afscheid je als
Attie geleerd hebben. Ook was er een bijdrage muziek in de oren klinken.
van oud-leerlingen. Verschillende spelen Sjerp de Witte was de spreekbuis namens de
inmiddels bij een muziekkorps, o.m. in ouders, schoolcommissie en het MR-team.
Makkum, Parrega en Tjerkwerd. Eén leerling Juf Attie heeft nu straks meer vrije tijd en
speelt op accordeon en gaat naar het Fries kreeg theater en concertbonnen als afscheid
accordeon jeugdorkest. De leerkrachten lieten cadeau overhandigd. In de wandelgangen
ook van zich horen met een zelf gemaakt lied hoorden wij een leerkracht zeggen: “Attie hie
op de tekst van ‘In ’t groene dal, in ’t stille leafde foar ús skoalle, wiene d’r mar wat mear
dal’, met als laatste couplet: “Nu stopt haar fan sokke minsken”.
werk op onze school!, We zullen haar best
missen! Want met haar fijnepersoonlijkheid, In haar dankwoord zei Attie Wiersma, deze
raken we toch iets dierbaars kwijt. Daarom avond was voor mij een complete verrassing,
bedankt voor alles, ik heb mij altijd een
juf Attie, voor ons blijft u toch de beste!”
ambassadeur van de kinderen gevoeld. Met de
In haar welkomstwoord zei directeur Maaike attenties en cadeaus en bloemen die zij deze
Ploeg van cbs “De Finne”, dat het een speciale avond kreeg, begon de thuisreis met haar man
avond is, die in het teken staat van het naar Exmorra.
afscheid van juf Attie Wiersma. Sinds 1993
bent u aan onze school verbonden als blokfluit leerkracht, en dit heeft u al deze jaren
met veel enthousiasme in de breedste zin van
het woord gedaan. Dit is een avond met grote
waardering voor uw inzet. Vanaf 1982 was u
ook verbonden aan cbs “De Oerdracht”.
Als algemeen directeur vereniging CBO
Wûnseradiel sprak Joop Ykema. Waar het bij
juf Attie altijd gaat om is de liefde voor de

5 zigeunerschnitsels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Ook in barbecuevlees veel variatie

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

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER
! Tjap Tjoy
! Rundvlees in Ketjapsaus
! 2 Saté Ajam
! Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u i.p.v. witte rijst, nasi of bami, € 1.00 extra
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JA N Z I J P

Gezin Kadic wordt uit elkaar getrokken

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!
Versgesneden boerenkool of hutspot
per zak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Gieser wildeman stoofperen
4 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Mooie Hollandse bloemkool
2 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere elstar appels
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
of 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Super lekkere miniola’s ze zijn er weer
10 grote voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Vol van sap perssinasappelen
20 stuks voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
Kersverse witlof 1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
We hebben nu heerlijke grote manderijen
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eerstelingen, doréé
20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 7.50
Voor verdere aanbiedingen, komt u bij ons kijken

Hoveniersbedrijf

B. BOSMA
Tel. 0515-231012
Hemmensweg 1B, Makkum

Makkum - Al lange tijd woont het echtpaar
Kadic met hun twee zoons in Makkum. Nog
steeds wisten deze mensen uit voormalig
Joegoslavië niet waar ze aan toe waren. Kort
geleden kregen ze het bericht dat de vader en
een zoon in Makkum kunnen blijven en dat de
moeder met één van de kinderen naar een deel
republiek terug moet. Minister Verdonk heeft
altijd gezegd dat gezinsleden niet van elkaar
gescheiden zullen worden. Het lijkt erop dat
dit toch niet helemaal waar is. Vader Kadic is
Serviér en had een eigen bedrijf. Hij moest
tegen de Bosnische bevolking gaan vechten
en voelde daar weinig voor. Er bleef maar één
mogelijkheid over om dit te vermijden en dat
was vluchten. Ze kwamen in Makkum terecht
met een zoon en de tweede zoon werd in het
ziekenhuis van Sneek geboren. Nu is vader
Kadic statenloos en hoeft dus niet terug. Tot
voor enkele weken was ook de jongste zoon
die in Nederland geboren is statenloos, maar
dat schijnt inmiddels door de IND veranderd
te zijn. De ouders spreken uitstekend
Nederlands en de twee kinderen gaan naar de
OBS te Makkum. De buren van het echtpaar

Kadic maakten mee hoe de reactie van deze
mensen was en besloten een handtekeningen
actie in Makkum te gaan houden. Een gezin
wat heel erg zijn best doet om zich aan te passen
aan de Nederlandse normen en waarden. Een
man die dolgraag weer zijn eigen boterham
wil verdienen en dan zo behandeld worden
door het ministerie van minister Verdonk.
De buren begrijpen en niets van en ook de
organisatie die de vluchtelingen bij staat in
het overleven binnen het Nederlandse
systeem is razend. Dit lijkt nergens op, zegt
een woordvoerder van vluchtelingenhulp en
hieruit blijkt weer eens dat Minister Verdonk
absoluut onbetrouwbaar is. Afgelopen week
hadden de mensen die met een lijst langs de
deuren gaan al bijna 900 handtekeningen en
zij gaan door tot ze in hun vrije tijd heel
Makkum gehad hebben. De handtekeningen
zullen dan aangeboden worden aan wethouder
Karel Helder van de gemeente Wûnseradiel
en zullen dan wel door gaan naar Den Haag.
Hoe dit af zal lopen is nog onduidelijk.
Duidelijk is wel dat dit toch een heel vreemde
situatie is, die eigenlijk onmenselijk is.

Kwaliteit en vakmanschap
Complete tuinrenovatie
Aanleg / Onderhoud

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

* Volgens de foto zou de Earrebarre op 1 oktober op deze locatie neerstrijken, hij diende zich
veertien dagen eerder aan!...
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Makkum op dreef
in Alkmaar
Alkmaar - De Alkmaarse wateren waren
afgelopen zaterdag het strijdtoneel voor 68 sloepen
en 3 gigs tijdens de 12e Victorie sloepenrace. Uit
Makkum namen de Brûzer en Twirre deel aan deze
14,4 km lange wedstrijd die bestond uit 2 identieke
rondjes. Alkmaar vierde haar 750 jarig bestaan en
met een nominatie voor het Nederlands
Kampioenschap trok dat vele deelnemers naar
deze meestal spectaculaire race. De smalle wateren
met bruggen en vele boten willen namelijk nog wel
eens voor hachelijke situaties zorgen.
Zowel Brûzer als Twirre hadden gelukkig weinig
oponthoud en de sloepen konden hun eigen tempo
goed vasthouden.. De Twirre had de 2 slagroeiers
en een stuurman uit de Zeesteeg – de 3e Makkum
sloep – geëmbarkeerd en de ene na de andere sloep
werd vakkundig voorbij gemanoeuvreerd.
Snelheid en stemming zaten er dan ook goed in.
De dames roeiden met een gastroeister in 1’46”20
naar een 1e plaats in de hoofdklasse B en een 13e
plaats in hun algemeen klassement. De Twirre
legde de afstand af in 1’26”35 en werd daarmee
vierde in zowel de hoofdklasse A als het Algemeen
klassement. De thuisreis werd dan ook met vrolijke
gezichten aangevangen! Het was met name voor de
mannen lang geleden dat ze zo hoog overall
geëindigd waren. Zaterdag vindt de Grachtentocht te
Amsterdam plaats waar 131 sloepen, waaronder de 3
Makkumer teams, aan de start zullen verschijnen.

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
16 t/m 24 oktober
Waarneming praktijk en apotheek
collega W.G. Jansen/B.J.H. Dierick
Praktijk: Kerkstraat 7
Tel. 0515 - 231770

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

Praktijkinformatie:

VAN DER BLES

Van der Bles biedt vele diensten.
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke adviesprijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

De gym. “Op’e ny Fit” Makkum
begint weer op donderdag
14 oktober om 9.00 uur
in de sporthal
Ook nieuwe leden
zijn van harte welkom!
Info: R. v/d Woude
Tel. 0515-232374

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Korting op:
! brandstof (5 cent p.l.)
! autowassen (25%)
! aanhangwagenverhuur (15%)
! quickservice (15%)
! autoverhuur (15%)
! ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 21.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 20.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
De Voorn 8
8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720
gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i
Wij zijn open in herfst en winter

OOK AL VALLEN

DE BLADEREN VAN
DE BOMEN...
In de komende herfst- en de wintermaanden bent u
van harte welkom in ons sfeervolle à la carte restaurant
voor een heerlijk diner. Maar natuurlijk serveren wij
u bijvoorbeeld ook graag een lekker kopje koffie na
uw wandeling over de boulevard of de jachthaven.
Geopend:
• Donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur
• Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

De Holle Poarte 2 Makkum - Telefoon (0515)23 37 86 - yachtclubmm@home.nl
A La Carte Restaurant • Bruiloften en partijen • Zakelijke evenementen

uniGar Horjus
Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: horjus@unigar.nl www.garagehorjus.nl
Seat Leon 110pk Tdi
‘Signo’uitvoering
airco ecc,lm velgen
5 drs,metallic lak
138 dkm bj 2001

OPEL Zafira 2.0 TD
Comfort uitvoering
Airco,cruisecontrol
Metallic lak,alarm
150 dkm bj 2000

€ 12.920,-

€ 12.420,Peugeot 307 SW 2.0I-16V,airco-ecc,radio-cd,34 dkm
VW Passat Variant Tdi 74kw,nw type,airco-ecc,met.lak
Seat Leon Tdi 110pk’signo’,5drs,airco,cruisecontr,
VW Golf Variant 1.6-16v,blauwmet,cruisecontr, 52dkm
VW Passat Variant Tdi,airco-ecc,cr.contr, 127dkm
VW Passat Variant Tdi,airco,cruisecontr,comfortline
Opel Zafira TD’comfort’,7pers,airco,cruisecontr,
Ford Focus Wagon TDDi,airco,dakrail,el.rmn,115 dkm
Seat Toledo Tdi 110pk’signo’,airco-ecc,115dkm,zilver
Ford Focus 1.8-16v Ghia,5drs,airco,radio-cd,nw.st
Peugeot 206 XR 1.1i,st.bekr,lm-velgen,metallic,35dkm
VW Polo 1.4i,3drs,zwartmet,nw.model,radio,nw.staat
VW Bora Tdi,groenmet,airco,el.rmn/spiegels,van part
Mitsubishi Carisma 1.6 GL,blauwmet,airco,LM velgen
VW Golf 1.6i sport 100pk,5drs,lm.velgen,cpv,el.rmn
Mercedes 200 D,automatic,wegenbelasting vrij,apk 1

2002
2001
2001
2001
11-2000
2000
2000
2001
2000
2000
2002
2001
1999
1999
1997
972

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

verkocht
15.920,13.490,13.420,13.400,12.920,12.900,11.900,11.600,10.450,9.720,9.600,7.850,7.420,6.920,4.995,-

www.garagehorjus.nl of pagina 672 van FRYSLAN TEXT
kwaliteit occasions vanaf € 4500,- worden afgeleverd met beurt, 6 maanden bovag garantie,nationale autopas en apk

Garage Horjus tel.0515-231318 fax 0515-231466

ISZF samenwerkingsverband Zuidwest
Friesland
Bolsward - Donderdag 30 september is het
gebouw van het ICT samenwerkingsverband
Zuidwest Friesland in Bolsward aan de
Wymert geopend door burgemeester Piersma
van Wûnseradiel en de burgemeesters
Liemburg van Littenseradiel, Vroegindewei
van Bolsward, De Roos van Rooden van
Gaasterlân-Sleat, Boekhoven van Nijefurd en
loco burgemeester Visser van Lemsterland.
Met zijn allen trokken ze binnen aan een touw
waarmee ze buiten een vlag omhoog hen. Dit
was het teken dat ze samenwerking op ICT
gebied van de betreffende gemeenten een feit
was. In Bolsward is een bedrijf gevestigd wat
voor al deze gemeente het ICT werk moet
verrichten. Door de samenwerking van de
gemeente is dit tot stand gekomen en dat is
vrij uniek. Er zitten deskundige mensen die
veel computer problemen voor de gemeenten
op kunnen lossen. Vaak zal dit vanuit het
kantoor in Bolsward wel geklaard kunnen
worden, mocht dit niet het geval zijn dan kan
een deskundige vanuit Bolsward naar het
kantoor gaan waar de problemen liggen. Het
hele computer gebeuren is zo langzamerhand
zo uitgebreid dat dit eigenlijk voor kleine
gemeenten niet meer werkzaam is. Vaak
ontbreekt de deskundigheid. Met dit centrum
denken gemeenten de gemeente problemen
op computergebied in de toekomst te kunnen
voorkomen. Ook zal deze werkwijze kosten
besparend moeten werken. Bij de opening gaf
burgemeester Liemburg die voorzitter van het
bestuur is nog wel even een gevoelige tik
richting GS in Leeuwarden. De rapporten
die nog niet zolang geleden verschenen zijn
over het functioneren van gemeenten
geeft het advies samen te gaan werken op
vele gebieden. Maar deze belangrijke
ontwikkeling van deze zes gemeenten had
men even vergeten te noemen. Een slechte
zaak van Gedeputeerde Staten.
Woning ruilen huurt u ook een woning in
Makkum via de Stichting “De Friese
Greiden” en u wilt wat anders? U zoekt
een nette ruime Hoekwoning met 3 slaapkamers en grote tuin met stenen schuur. Ik
zoek een kleine nette woning, tel.06-4271
4877.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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Even geen Stress
ut res rt/Sauna
Bea

De allermooiste beautyarrangementen
aantrekkelijk geprijsd!!!

Een cursus in wonderen

Intensieve Beautydag

Dinsdagavond 26 oktober start Jacqueline
Feijten van Het kleine Paradijs in Oosterend
weer met “a Course in Miracles” .In totaal 10
bijeenkomsten om de 14 dagen op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Thema’s die o.a.
aan de orde komen zijn:
- Wonderen in onze relaties
- Wat is opvoeding, ouderschap in
het licht van een cursus in Wonderen
- Onze manier van waarnemen,
de oorzaak van alles
- De onschuld van onze emoties
- Luisteren naar je innerlijke stem
- Ziekte, gezondheid en genezing.

- ontvangst op de Leliehof om plm.
10.00 uur met koffie/thee en wat lekkers
- gezonde lunch
- gebruik van alle saunafaciliteiten
- gebruik van een badjas en handdoeken
- inclusief alle koffie, thee en mineraalwater gedurende het arrangement

Openingstijden:
Wo.- Do. 17.00 - 23.00 uur
Vr.- Zat. 14.00 - 23.00 uur
Beautyarrangementen v.a. 10.00 uur

Leliearrangement

Beautyresort De Leliehof
is genieten en ontspannen
Reserveer nu.
Prijzen en aktie’s geldig tot 31-12-2004

Gehele Intensieve Beautydag voor € 89.=

(1 van de aktie-arrangementen)

- ontvangst op de Leliehof vanaf 13.00 uur
met koffie/thee en wat lekkers
- gebruik alle saunafaciliteiten tot 23.00 uur
- inclusief badjas en handdoeken
- rondleiding en vrij gebruik van shampoo
en scrubzout
- ontspannende gezichtsbehandeling (30 min.):
reinigen van de huid, peeling,
verzorgend masker
- handpakking tijdens de gezichtsbehandeling
- ontspannende rug- en nekmassage van
15 min. op onze massagemat

Voor andere
aantrekkelijke arrangementen
kijkt u op www.leliehof.nl

- een gezichtsbehandeling van 45 min.:
reinigen, epileren, gezichts-, hals- en
decolletémassage
- plus een lichaamsmassage van 35 min.
- zonnebank

-

lichaamspakking (Algenpakking)
Vers fruit en vruchtenyoghurt
zonnebank (30 minuten)
een dagschotel (vlees of vis)
Inclusief koffie en thee gedurende
het arrangement

Gehele Leliearrangement voor € 79.50
Dit arragement kan ook vanaf 10.00 uur
geboekt worden. U geniet dan tussen de
middag van een uitgebreide en gezonde
lunch i.p.v. een dagschotel

Voor meer aantrekkelijk geprijsde arrangementen
en extra korting kijkt u op onze site:

(A course in miracles)

De kosten bedragen 125,- voor 10 bijeenkomsten.
Locatie: Het Kleine Paradijs,
centrum voor Spelen en Helen,
Meilahuizen 9, 8743 GA Oosterend.
Tel. 0515 331136 of 0515 332472,
e-mail: info@hetkleineparadijs.nl
Website: www.hetkleineparadijs.nl

538 DJ’s on Tour brengt
spetterende show
Workum - Zaterdag 9 oktober komt de Radio
538 DJ’s On Tour naar Workum. Voorheen was
het de Radio 538 Drive In Show echter deze
show is in een geheel nieuw jasje gestoken. De 538
DJ’s On Tour is uitgerust met het nieuwste van het
nieuwste op het gebied van licht en geluid, vier
uur lang spektakel gepresenteerd door twee
bekende Radio 538 diskjockeys namelijk Lindo
Duvall en Niels van Baarlen.

Verkeersschool
Bert
Tamboer
'de snelweg naar je rijbewijs'

Ontdek zelf het verschil
Proefles rijsimulator vanaf 17 ½ jaar € 15,==
Proefles auto € 27,50
OF
Pakket 3 basislessen voor € 75,==
Voor de snelste weg naar een geslaagd examen bel je:
0517-531256 of 06-53532352
Oosterstraat 54
8748 AZ WITMARSUM
OF SURF naar www.berttamboer.nl

Al jarenlang staat de Radio 538 Drive In Show
garant voor een spetterende feestavond.
Gemiddeld wordt de Drive in Show 100 keer per
jaar geboekt en trekken met gemak 100.000
bezoekers. Kwaliteit staat altijd voorop. Om dit
te kunnen garanderen verkiest de 538 DJ’S On
Tour kwaliteit boven kwantiteit. De show is zo
succesvol door het gebruik van de beste
geluidsinstallatie, de mooiste lichtshow, de
beste muziek uit het heden en verleden en de
gegarandeerde presentatie door Radio 538
diskjockeys. Lindo Duvall is alweer 7 jaar in
dienst bij Radio 538. Momenteel is hij van
maandag tot donderdag tussen 0.00 en 3.00 uur
te horen en op zaterdagmiddag tussen 15.00 en
18.00 uur. Niels van Baarlen werkt alweer vier
jaar bij Radio 538. Sinds kort is hij ook actief als
DJ bij de Radio 538 DJ’s On Tour. Niels is
bekend van het populaire ochtend programma
Evers Staat Op. Hij is elke werkdag tussen 6.00
en 10.00 uur samen met Edwin Evers en Rick
Romijn te horen op Radio 538.De deuren van
Stadscafé De Smidte gaan open om 21.00 uur.
Tevens zullen de DJ’s diverse promotionele
artikelen meenemen en deze avond uitdelen aan
de bezoekers.
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Winterprogramma Doopsgezinde Gemeente Makkum
Makkum - De Doopsgezinde Gemeente
Makkum heeft dit komende winterseizoen naast de wekelijkse vieringen een
programma vol actie. Het hele jaar door is
de gemeente actief, gewoon als
Doopsgezinde gemeente, als gemeenschap van mensen die iets voor elkaar en
voor de wereld willen betekenen. En dat
willen ze niet alleen omdat het zulke sociaal voelende mensen zijn, maar ze willen
dat omdat ze gehoor willen geven aan de
opdracht van Jezus van Nazareth om hem
na te volgen.. Het navolgen van Jezus
betekent God (en dus) mensen dienen. Dat
kun je doen door aandacht en zorg te
hebben voor de mensen om je heen.
Inspiratie hiervoor doen we op in de diensten, maar ook in de andere activiteiten
van de gemeente. Als ontmoetings-plaats
van mensen wil de gemeente open staan
voor een ieder die belangstelling heeft
voor haar activiteiten. Het winterprogramma is veelomvattend. Er is een
cursus geloofs-opvoeding, voor ouders
van (jonge) kinderen. Thema’s als angst,
vertrouwen, verdriet, boosheid, natuur,
vriendschap en nog veel meer worden
met elkaar besproken.
De inspiratiebron de leidraad voor ons
leven is natuurlijk de bijbel. Dit jaar is er
een bijbel-cursus over de eerste brief van
Paulus aan de gemeente in Korinthe. Voor
mensen, die zich wat verder in het
persoonlijk geloof willen verdiepen en die
willen weten van wat Doopsgezind zijn
inhoudt, is er een oriëntatie-cursus.
Achtergronden, geschiedenis, inspiratie-

bronnen en persoonlijk geloof komen hier
aan de orde. Voor mensen, die af en toe
mee willen helpen bij het voorbereiden
van een dienst is er de cursus Liturgie
“Samen de dienst uit maken”. Deze cursus
wordt gegeven in Workum. Er zijn deelnemers uit Makkum, dus er is vervoer. Er
zijn twee zusterkringen, waar op heel verschillende wijze aandacht voor elkaar is
en aandacht voor de medemens. Om echt
te ervaren hoe en wat zij doen, kunt u het
beste eens een bijeenkomst meemaken.
Voor de jeugd is er de zondagschool. De
zondagschool bestaat uit twee groepen:
de Kiezeltjes, kinderen van 3 tot 6 jaar.
Elke keer komt een thema aan de orde,
dat bij de levenswereld van deze kinderen
past. De grotere kinderen (6 tot 12 jaar)
komen samen als de Sânkoppers. En voor
de jeugd van 12 tot ongeveer 15 is er de
Eetclub. De Eetclub is vorig jaar
begonnen. Het is geweldig leuk. De
bijeenkomsten zijn ongeveer 1 keer per
maand op vrijdag. Er wordt gesproken
over een actueel thema en samen gekookt
en gegeten.Voor een kleine gemeente is
dit een uitgebreid programma. Met veel
enthousiasme wordt gewerkt aan het
uitvoeren hiervan.
Hebt u belangstelling om mee te doen aan
één van de activiteiten, vraag dan ons
programmaboekje bij Flora Visser,
0515-232415.
Actuele informatie kunt u ook vinden op
onze website: www.kustcombinatie.nl

Wi n t e r c o l l e c t i e

Voorstraat 17 ! 8754 EV Makkum
Tel. (0515) 23 03 33 ! Fax (0515) 23 09 00
silerswaar@planet.nl ! www.silerswaar.nl

Zie ook de advertentie op pagina 12

ArtoGraph

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

Merk

Type

Model

Seat
Seat
Volkswagen
Jeep
Volkswagen
Citroen
BMW
Volvo
Volvo
Volkswagen
BMW
Volkswagen
Volkswagen

Cordoba 1.9TDI Signo 81Kw Zwart
Cordoba 1.4 16V Bl. met.
Lupo
1.4 16-V 55KW Blauw
Wrangler 2.4 Groen als nieuw
Polo
1.9 SDI Gr. Met.
Xsara break 1.9 TD Silver Met.
Touring
318i Paars Met.
460
1.6 I
480
1.7 ES Rood erg mooi
Kever
200 1.2 Parel moer
3 serie
cabrio 325i 6cyl Rood
Golf Cl
1.8 Blauw
Golf
1.8GTI 16V Silver Met.

Grijs kenteken incl. BTW
Mercedes Vito
2.2 CDI 108 Wit
Peugeot
Expert
1.9 D Zwart
Citroen
Berlingo 1.9 D Wit

Bouwjr Km/stand

Verk.pr.

03-2000
03-2002
01-2000
04-1989
03-1999
01-1999
04-1994
01-1997
09-1989
05-1982
01-1988
07-1991
07-1987

145123 10.750.00
31423 9.950.00
115123 9.750.00
36123 7.250.00
113662 6.700.00
220123 5.750.00
138688 4.500.00
210244 3.750.00
64117 2.750.00
97594 2.750.00
163250 2.250.00
180510
950.00
221925
950.00

04-2000
01-2002
03-2003

60206 11.750.00
103795 9.250.00
119787 8.750.00

Graveer- Frees- en Laserwerk
voor o.a.
! Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
! Bedrijfspresentaties
! Naamborden/Gevelletters
! Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
! Industriële toepassingen
! Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl
Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra
Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 6 oktober 2004

TE HUUR/KOOP
GSM Mobiele pin automaat
Inlichtingen: Taxicentrale v/d Bles - Tel. 0515 232222

GEOPEND
VRIJDAG 15 OKTOBER
openingstijden: 21.00 - 4.00 uur

23.00-0.00 uur EURO-UURTJE
Tevens nog 3 jongens/meisjes gezocht,
voor diverse werkzaamheden.
Leeftijd 19 t/m 30 jaar.
Meenemen ID-pas en Pasfoto
Zuiderlaan 12
8746 NE Schraard.
Tel. 0517 - 53 15 87
Mobiel. 06 - 14 17 94 66
Fax. 0517 -53 16 13

Adres:
Zuiderlaan 12, 8746 NE Schraard.
Tel. 0517 - 53 15 87
Mobiel. 06 - 53 71 69 44, Diana Dijkstra
Fax.0517 -53 16 13

Omrop Fryslân TV
Op syk nei juster
Hjoed -woansdei 06 oktober- 19:05-19:30 oere,
werhelling: 20.35, 22.05, 23.35 (de hiele jûn en
nacht ien kear yn de oardel oere).
Siik & Sûn
Op syk nei juster is in histoarysk programma
wêryn’t fan saken dy’t wy alle dagen tsjinkomme
besjoen wurdt hoe’t soks yn it ferline om en ta gie.
Yn dizze ôflevering fan Op syk nei justerwurdt
ferteld oer de oarsaken wêrtroch’t minsken earder
siik waarden en wêrom’t dizze sykten hjoed de dei
minder faak foarkomme. In grutte oarsaak fan
bepaalde sykten wie de omstannichheden dêr’t yn
libbe waard. De minsken liben foaral yn plaggehutten dêr’t ek in soad baktearjes yn húsden.
Betingsten foar in sûn libben binne ûnder mear it
beskikke kinnen oer suver wetter, om te drinken en
om te waskjen. Earder waard foaral wetter út sleatten en putten mei wetter dronken, wat bepaald net
sûn wie. In soad foarkommende sykten wiene
goalera en tuberkulose.
Ieuwenlang waard ferûndersteld dat de minske siik
waard as it lykwicht yn it sin fersteurd is. Der
waard ek tocht dat minsklike organen korrespondearren mei stjerretekens.

Under Fjoer
Voor de derde keer zendt Omrop Fryslân televizie
een serie afleveringen van Under Fjoer uit. Vanaf
september tot en met november zijn er acht nieuwe
afleveringen te zien van dit interviewprogramma,
waarin jongeren vraaggesprekken houden met bekende mensen.
Woensdag –vanavond- 6 oktober vertelt Nynke
Laverman in de vierde aflevering over hoe zij erin
lijkt te slagen om in korte tijd Fryslân te veroveren
met haar acteerwerk en vooral met haar Fadomuziek. De jongeren proberen haar ambitieniveau
bloot te leggen en willen weten hoe hoog zij haar
doelen gesteld heeft.
Under Fjoer woensdagavonds te zien op Omrop
Fryslân Televyzje, om 18.35, 20.05, 21.35 en 23.05
oere (nog eens te zien de hele nacht eenmaal per
anderhalf uur).

Blik op Souder

World of TUI Reisbureau Harlingen
Even
paar
dagen
tussenuit,adres
Reedseen
vele
jaren
eener
vertrouwd
voor
kom alle
dan reisadviezen.
gerust langs!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Linda, Alie. Terschelling: Bianca en Femmy
World of TUI Reisbureau Harlingen
Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517 417158

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

Vakantie begint met een goed idee

Maandag 11 oktober in Blik op Souder de uitbreiding van de oude haven van Harlingen en
koninginnedag in Woudsend.
Het toenemende toerisme naar de waddeneilanden
en de overschakeling van veel IJsselmeervissers
naar de Noordzee visserij vergde veel van de oude
haven van Harlingen. Uitbreiding was meer dan
nodig. De heer Jongsma was er bij met zijn camera
en maakte een impressie van de werkzaamheden.
En dan Woudsend. In dit kleine watersportdorp
werd koninginnedag, toen nog in augustus, groots
gevierd met een optocht en spelletjes. Er werd ook
een toneelstuk opgevoerd, waarin het eind van de
Franse tijd en het herstel van het Oranjebehoud uitgebeeld werd. In het stuk o.a. Koning Willem 1 en
de slag bij Waterloo, waar de Franse legers verslagen werden.
Inwoners van Woudsend hadden ook veel plezier
met water. Zo waren er vaarwedstrijden in een
tobbe, het zogenoemde ‘tobbedansen’.
Uitzending Omrop Fryslân TV 19.05-19.25 uur,
herhaling 20.35, 22.05, 23,35 uur en verder de hele
avond en nacht.
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Thuiszorg Zuidwest Friesland in beweging
Sneek – De huidige maatschappij verandert snel. Dat
is zeker voor een organisatie als Thuiszorg Zuidwest
Friesland, die vanwege haar dienstverlenende karakter nauw verweven is met die maatschappij, een feit
om bij stil te staan. In figuurlijke zin, wel te verstaan!
In letterlijke zin mag die stilstand niet te lang duren,
want om de maatwerkdienstverlening die wij
nastreven te kunnen blijven bieden, moet onze
organisatie zich regelmatig herbezinnen op
vernieuwde perspectieven. Veranderende wet- en
regelgeving, vergrote keuzemogelijkheden voor
zorgvragers, veranderende wensen en behoeften van
mensen, vernieuwde visies op zorgverlenging……
dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de
wijze waarop wij ons werk verrichten. In dat
dynamisch perspectief past dan ook geen langdurige
pas op de plaats, maar veel meer een regelmatige stap
voorwaarts. In die voortdurende wijzigende omgeving is er echter één aspect dat als stabiele factor
behouden moet blijven: de hoge kwaliteit van onze
zorgverlening. Met dit jaarbericht geeft Thuiszorg
Zuidwest Friesland een overzicht van de wijze
waarop zij haar kerntaak, het verlenen van zorg en
preventie aan de inwoners van de regio Zuidwest
Friesland, in 2003 heeft uitgevoerd. Alleen voor dit
jaarbericht beschouwen we 2003 als een afgebakend
tijdvak. In werkelijkheid zijn dit twaalf
‘willekeurige’ maanden in een voortschrijdende
beleidscyclus. Vandaar dat we enerzijds terugblikken
op het achterliggende jaar en anderzijds alvast
vooruitkijken naar het komende jaar, zegt Lidy
Hartemink, Algemeen directeur/bestuurder.
Belangrijke actuele ontwikkelingen in zorg,
wonen en welzijn
Voor Thuiszorg Zuidwest Friesland is het inspelen
op veranderingen van levensbelang. Want alleen op
die manier kunnen wij onze missie blijvend waarmaken: zorg en dienstverlenging die precies zijn
afgestemd op de wensen, behoeften en persoonlijke
levensomstandigheden van onze cliënten. De grote
diversiteit aan mensenwensen vraagt ook een grote
variëteit in het aanbod van zorgverlening. Alleen
door permanent ‘in beweging’ te blijven, zijn wij in
staat onszelf staande te houden als voornaamste
aanbieder van uitgebreide zorg- en dienstverlenging
aan de inwoners van Zuidwest Friesland.
Stabiele doelstelling in een dynamisch perspectief
De zorgsector is een branche die enorm in beweging
is: door veranderende wet- en regelgeving, als
gevolg van de toenemende keuzevrijheid van cliënten en ook in verband met algehele veranderingen in
de maatschappij. Vanzelfsprekend proberen wij zo
goed mogelijk op al die nieuwe omstandigheden in
te spelen. In dat dynamisch perspectief blijft er één
belangrijke stabiele factor voor onze organisatie
overeind, namelijk onze voornaamste doelstelling:
het leveren van zorg en diensten op het gebeid van
zorg, wonen en welzijn, die mensen in staat stellen
zo goed en/of zo lang mogelijk ‘thuis’ te zijn.
Nog steeds thuiszorg zonder wachtlijst
Ook in 2003 is Thuiszorg Zuidwest Friesland er in
geslaagd om ‘maatwerkzorg-verlening in de thuissituatie’ te vervullen. We zijn in staat geweest om
–binnen de gestelde normen – de geïndiceerde zorg
te leveren en alle cliënten tijdig de gevraagde zorg
te bieden. In 2003 was er voor het vijfde achtereenvolgende jaar geen wachtlijst voor thuiszorg! Het
totaal aantal wachtenden voor opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis in Zuidwest Friesland
was per december 2003, 274. (Ter vergelijking: per
1 januari 2003 was dit aantal 273). Binnen deze

wachtlijst heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden; de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis is iets gegroeid, de wachtlijst voor een
plaats in een verzorgingshuis is daarentegen iets
afgenomen. Alle cliënten op de wachtlijst ontvingen
zorg ter overbrugging van de wachtperiode!
Delphions, centrale informatiepunten
Thuiszorg Zuidwest Friesland kijkt bewust buiten
de grenzen van de eigen organisatie. Door samenwerking kan men cliënten zo compleet mogelijk
van dienst zijn. Twee daarbij belangrijke speerpunten in onze filosofie luiden: zo goed mogelijk
inspelen op de ontwikkelingen in de (thuis)zorgsector en de toegankelijkheid tot voorzieningen
zo laagdrempelig mogelijk maken. Om deze uitgangspunten daadwerkelijk in praktijk te brengen,
heeft onze organisatie samen met de gemeente
Sneek het initiatief genomen voor de oprichting
van lokale informatiecentra (zogeheten Delphions)
waar inwoners van Zuidwest Friesland terecht
kunnen voor een integraal advies over welzijn,
wonen en zorg. Bij de inrichting van deze
Delphions zoeken we gericht aansluiting bij andere
organisaties die het belang onderkennen van het in
samenhang en geïntegreerd onder de aandacht
brengen van hun producten en diensten, zoals onder
andere woning-stichtingen, woonzorggroepen,
GGD, GGZ en vrijwilligers centrales. Delphions zijn
gebaseerd op een breed samenwerkingsverband
tussen complementaire (zorg)organisaties die hun
kennis en ervaring hebben gebundeld om mensen
van dienst te zijn op een breed gebied, zoals bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, tuinonderhoud,
de inrichting van een slaapkamer op de benedenverdieping, financiële vergoeding voor woningaanpassing of taxivervoer, mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding in de omgeving, recreatieve
activiteiten of vakantiereizen voor gehandicapten.
Nieuwe plannen voor het komende jaar
Thuiszorg Zuidwest Friesland had het voornemen
om in 2003 nog meer voortrekkersrollen te vervullen
bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven rond
zorg thuis. Bijvoorbeeld de verdere benutting van
Zorgcentrum Zuidwest Friesland in het vormgeven
van praktijkverpleging samen met de huisartsen.
Ook de opzet van een gezamenlijke patiëntenlogistiek met het Antonius Ziekenhuis. De praktijk
heeft aangetoond dat de uitwerking van dergelijke
initiatieven meer tijd vergt dan ingeschat. We
streven ernaar in 2004 concreet inhoud te geven
aan deze samenwerkingsplannen.
Ons hoofddoel: flexibel inspelen op gevarieerde
mensenwensen op het gebied van zorg, wonen en
welzijn.
Modernisering AWBZ
Het jaar 2003 stond voor Thuiszorg Zuidwest
Friesland voor een belangrijk deel in het teken van
de modernisering van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Belangrijke
thema’s waren in dit verband: vraaggerichte zorg,
functionele indicaties door het Regionaal Indicatie
Orgaan (RIO), de groei van het Persoonsgebonden
Budget (PGB), samenwerking en concurrentie.
In een volgend artikel kunt u lezen wat dit concreet
voor onze cliënten, onze medewerkers en onze
organisatie betekent.
Bron:
Jaarbericht 2003 Thuiszorg Zuidwest Friesland (1)

Ook in de herfst & donkere tijden
kan ik je met
vrolijke kle(u)ren verblijden
Markt 16, 8754 ES Makkum
Telefoon (0515)23 21 56
Openingstijden:
Ma.
gesloten
Di. Wo. Do. 10.00 - 18.00 uur
Vr.
10.00 - 18.00 19.00 - 21.00 uur
Za.
10.00 - 17.00 uur

Winterprogramma
Doopsgezinde Gemeente Makkum

vieringen op zondag
cursus geloofsopvoeding
bijbelcursus
cursus ‘wat is doopsgezind zijn’
cursus liturgie
zondagschool (3 –12 jaar)
de Eetclub (12-15 jaar)
zusterkring

www.kustcombinatie.nl
Programmaboekje verkrijgbaar bij
Flora Visser, tel. 0515-232415
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Makkum, Slotmakersstraat 4

Makkum, Kerkeburen 8

Makkum, C. Lenigestraat 2

In het centrum van Makkum gelegen verrassend
ruime woning met o.a. 3 slaapkamers en v.v.
centrale verwarming. De perfect onderhouden woning heeft op de begane grond een entree/hal aan
de zijkant, toilet met fonteintje, gezellige
woonkamer, woonkeuken met inbouwapparatuur en
een bijkeuken met buitendeur. Op de 1e verdieping
zijn 3 slaapkamers (1 boven de steeg)
en een badkamer. De lage bergzolder is bereikbaar
middels een losse trap. Kleine achtertuin met
stenen schuur.

Luxe, onder architectuur gebouwde vrijstaande
woning met terrassen aan zowel de voor- als
achterzijde. De verrassend ingedeelde woning met
buitenberging is gelegen op totaal 208 m² eigen
grond. Indeling: entree/hal, luxe keuken, eetkamer
met openslaande terrasdeuren, woonkamer,
binnenhal met toilet, bijkeuken.
1e Verdieping: overloop, 2 slaapkamers en een
badkamer o.a. v.v. sauna, ligbad, toilet en douche.
Grotendeels v.v. hardstenen vloer
met vloerverwarming.

Op een fantastisch plekje gelegen halfvrijstaande
woning, recentelijk volledig verbouw en gelegen op
totaal 148 m² eigen grond. Zowel tuin als woning
heeft uitzicht op doorgaande vaarwater. Indeling:
entree/hal, kelderkast, toilet, woonkamer met
tuindeuren, aangebouwde keuken met buitendeur.
1e Verdieping: overloop, 2 slaapkamers, wasruimte
en moderne badkamer o.a. v.v. toilet. Vaste trap
naar zolderkamer.
De woonkamer, keuken en badkamer zijn v.v.
vloerverwarming.

Vraagprijs € 148.500,— k.k.

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Makkum, De Gearen 7

Makkum, Slotmakersstraat 21

Makkum, Achterstraat 3

Zeer luxe afgewerkte woning met een grote
inpandige garage en een fraai aangelegde tuin
gelegen aan een waterpartij. De woning is van
buiten degelijk met contrasterende details, binnen
is de woning zeer verrassend en groot, luxe afgewerkt
met veel natuursteen en o.a. vloerverwarming op
de gehele begane grond. De woning heeft o.a. een
zeer grote woonkamer met twee zithoeken en een
gastenverblijf met eigen keuken, toilet en badkamer. Een bezichtiging is absoluut nodig voor de
juiste indruk.

Kleine, maar knusse woning, in het centrum
gelegen naast een openbaar grasveldje,
ideaal voor een (handige) alleenstaande of starter.
De woning heeft op de begane grond een
entree/gang, woonkamer, keuken en een
badkamer. Op de verdieping bevinden zich een
overloop met kastruimte en een slaapkamer.
De verwarming geschiedt middels gaskachels
en het warm water gaat via een geiser.
De woning is gelegen op totaal 33 m² eigen grond.
Een buitenkansje!

Fantastisch uitzicht over het Makkumerdiep en
natuurgebied heeft u vanuit de bovenwoning van dit
herenhuis. Naast de bovenwoning beschikt dit
vrijstaande herenhuis over een 2-kamerappartement
en berging op de b.g.g. Bovenwoning o.a. v.v.:
ruime woonkamer met schuifpui naar loggia, half
open keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken.
2e Verd.: 2 slaapkamers en mooie badkamer v.v.
wastafel, 2e toilet, ligbad en douche.
3e Verd.: zolderberging. Keurig onderhouden en in
het centrum gelegen, nabij de haven.

Vraagprijs € 395.000,— k.k.

Vraagprijs € 79.000,— k.k.

Vraagprijs € 287.000,— k.k.

Aan het water gelegen vrijstaande woning met
aangebouwde garage en totaal 409 m² eigen grond.
De op het westen gesitueerde tuin is o.a. v.v. een
houten tuinhuis en 2 terrassen, waarvan 1 bij het
water. Indeling: entree/hal, toilet met fonteintje,
woonkamer met houtkachel en open keuken v.v.
inbouwapp., royale aangebouwde bijkeuken met
buitendeur en deur naar de garage. 1e Verd.:
overloop, 3 slaapkamers en badkamer v.v.
2e toilet, ligbad, wastafel en douche. 2e Verd.:
zolderberging, middels een vlizotrap bereikbaar.
Vraagprijs € 285.000,— k.k.

Makkum, Ds. L. Touwenlaan 37

Nabij centrum en op zeer geliefde locatie gelegen
2/1-kapwoning met aangebouwde garage.
De omstreeks 1969 gebouwde woning met royale
achtertuin (noord) is gelegen op totaal 259 m² eigen
grond. Indeling: entree/gang, toilet, woonkamer in
L-vorm, open keuken v.v. (inbouw)apparatuur,
bijkeuken met deur naar tuin en deur naar oprit.
1e Verdieping: overloop met vaste trap naar zolder,
3 slaapkamers met vaste kasten, vrij nieuwe
badkamer o.a. v.v. ligbad,
toilet en douche.
Vraagprijs € 210.000,— k.k.

Makkum, Voorstraat 13

In beweging

Makkum, De Jister 27

U heeft toch ook liever
een makelaar die zaken
in beweging zet..?!

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 6 oktober 2004

Sport
voetbal - Makkum - Nagele 2-1
Nagele het meest in balbezit, thuisploeg kreeg meeste score kansen
Makkum - Twee voetballende momenten
waren zaterdag voldoende voor Makkum de
wedstrijd tegen Nagele naar hun hand te
zetten en uiteindelijk winnend af te sluiten.
Het eerste moment was voor Jasper van Dijk
in de 5e minuut van de wedstrijd toen hij
keeper Thomas Keur de gang naar het net liet
maken en de 1-0 op het bord liet noteren. Het
doelpunt werd door de voetballers uit de
polder ter discussie gesteld omdat in de actie
daarvoor Jouke de Jong in buitenspel positie
liep waaruit van Dijk uiteindelijk zijn
voordeel haalde. Het tweede moment was van
een voetballende schoonheid die sporadisch op
een voetbalveld word ten toongesteld. Twintig
seconden na de aftrap voor de tweede helft
door Makkum lag de bal in het netje van het
doel van Nagele. Reimo Tjeerdema bediende
Jouke de Jong op links in de diepte op maat die
met een precieze voorzet de bal op het hoofd
van Lars Niemarkt plaatste en de bal verdween
koppend in het doel van Nagele 2-0.
Naast de voornoemde momenten gebeurde er
nog wel iets in de wedstrijd waarbij opviel dat
de gasten uit de polder Nagele verreweg het
meeste balbezit hadden en dat de thuisploeg
Makkum de meeste mogelijkheden kreeg te
scoren. Jouke de Jong, als er een man van de
wedstrijd was geweest dan had hij deze eer
verdiend, kapte tegen de zin van zijn moeder
zijn man uit en bediende Bouke de Vries
op maat die vervolgens zijn vizier in de 20e
minuut te hoog richtte. In de 22e minuut zette

Jouke de Jong Lars Niemarkt geheel vrij voor
het doel van Nagele. Geschrokken van de
kans verdween de bal hoog over het doel.
Ander de andere kant leek de goalie van
Makkum. Simon Adema, zijn tegenstanders
uit te dagen met een air van jullie komen mij
toch niet voorbij. Eerst liet hij de kans aan
Maiky Nijman en wierp zich vervolgens
dapper in zijn schootslijn. Op slag van rust
liet keeper Adema de bal los maar vocht zich
een weg tussen de aanvallers van Nagele door
om zijn foutje misgreep te herstellen. In
dezelfde minuut creëerde spits Lars Niemarkt
zichzelf een kans door de bal te kappen en
richting lange hoek te plaatsen.
In de tweede helft ging Nagele op zoek naar
de aansluittreffer die pas twee minuten voor
einde werd gevonden. Daarvoor had Makkum
meerdere mogelijkheden gekregen de
wedstrijd definitief te beslissen. Rinze
Steneker was te bescheiden in zijn actie toen
hij in de 80e minuut vrijbaan had richting het
doel van Nagele en de bal afspeelde naar de
spitsen die de overtal situatie niet wisten uit te
buiten. Lars Niemarkt ging vijf minuten voor
het einde met gesloten ogen richting keeper
Thomas Keur van Nagele die de bal in de handen ontving van de spits van Makkum. Na
veel gemiste mogelijkheden door de aanvallers van Nagele werd de eer gered door de
verdedigers Michiel Eilander die de bal bij de
eerste paal leverde aan Jacco Vessies die
vervolgens de eindstand op 2-1 bepaalde.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Bij Echte Bakkerij Kluft altijd wat
nieuws in het assortiment.
De specialist van de echte
friese oranjekoek of suikerbrood,
duimpjes in blikjes met skûtsjes
of paard en wagen.
Alles geweldig gewaardeerd
als geschenk.
Bezoek onze website: www.makkum.nl
en klik dan op ‘winkels’
en selecteer ‘Bakkerij Kluft’.
Als u vragen hebt over bijvoorbeeld
‘thuisbakken’, dan kunt u ons e-mailen.

PIZZERIA / RISTORANTE

MILANO
Kerkstraat 2 / MAKKUM
Telefoon: 0515 - 23 28 92

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag
16.00 - 22.00 uur
maandag en dinsdag gesloten

Bij ons kunt u ook terecht voor
het afhalen van o.m. Salade’s,
Pizza’s en Pasta’s

Futsalcompetitie weer van start
Makkum – De zvv Nij Engwier is de nieuwe
competitie ingegaan met 4 teams; 2 heren en
2 dames. Eind augustus hebben de dames
gespeeld voor de beker; helaas wist geen van
beide teams de volgende ronde te halen.
Dus kan alle aandacht worden gericht op de
competitie waarin beide damesteams in
dezelfde klasse zijn ingedeeld.
Het 1e herenteam komt uit in de 3e klasse en
staat na 4 wedstrijden puntloos onderaan.
Het 2e herenteam daarentegen staat met 9 uit
3 aan kop in de 4e klasse.

Al met al belooft het weer een leuk en vooral
sportief seizoen te worden. De thuiswedstrijden zijn op dinsdagavond vanaf 8 uur in
sporthal Maggenheim.
Alle teams worden gesponsord door de
Makkumer middenstand;
Café-Petit restaurant Beaufort,
Café de Belboei,
Zonwering Industrie Makkum
Garage Horjus.

Bloemenmagazijn
v.d. Woude v.o.f.
Kerkstraat 47 - Buren 1
8754 CR Makkum

Sponsorloop De Ark
Makkum - Als de weersomstandigheden het
toelaten zal er op woensdag 13 oktober om 11
uur een sponsorloop gehouden worden voor
alle kinderen van De Ark. In april 2005 wordt
gestart met een grootse (ver)bouw van De Ark.
Nu is echter al duidelijk, dat er voor de aankleding en verfraaiing van de pleinen geen
geld zal zijn. Dit is voor de kinderen natuurlijk
niet erg aantrekkelijk. De leerlingen leveren
zelf een bijdrage hiervoor door een aantal

Fleurop interflora
Bloemist

rondjes rond te school te lopen (groep 1 en 2)
of een groter rondje via de stoep C.
Lenigestraat, Ds. Touwenlaan, Estrikwerk
naar de stempelpost op de Petrus
Groeniastraat. (groep 3 t.e.m. 8). Ze gaan zelf
op zoek naar sponsors. De opbrengst van de
sponsorloop zal gebruikt worden voor speeltoestellen e.d. zodat de kinderen met plezier op
de pleinen kunnen spelen. Enkele muzikanten
zorgen voor de muzikale omlijsting.

ook als het NET
even anders moet
Tel 0515-231390
Fax 0515-233221
Email: a.vd.woude-bloemen.vof@hetnet.nl

de bloemenspeciaalzaak
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Voetbalprogramma
WONINGAANBOD

VV Makkum
zaterdag 9 oktober

BEDRIJFSAANBOD
VERKOOPBEMIDDELING

Makelaardij Smedes

Nieuw
in
Makkum

AANKOOPBEMIDDELING
TAXATIES
NIEUWBOUW

Senioren
Creil 1
Makkum 3
Makkum 3

- Makkum 1
- Rijperkerk 2
- Beetgum 2

14.30 uur
14.30 uur
12.30 uur

Junioren
Annaparochie A1
YVC B1
Oeverzw. C1
GAVC C2
Makkum MC1
Makkum D1
SSS ’68 E1
Makkum E2
Workum F1
Makkum F2
Makkum F3

- Makkum A1
- Makkum B1
- Makkum C1
- Makkum C2
- GAVC MC2
- Oosterl. D2
- Makkum E1
- Frisia E3
- Makkum F1
- Frisia F6
- Frisia F9

14.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
09.30 uur
09.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 8 oktober
20.15 uur J Makkum 7
21.25 uur D Makkum 3
20.15 uur D Tricat/SetUp 4
21.25 uur D Tricat/SetUp 5
20.15 uur H Makkum 3
21.25 uur D Hanzestad 2

-Heecher Op 6
- NOK 1
-BEO 3
-BEO 4
-Stânfries 2
-Oeverzw. 2

Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijsmedes.nl

KNVB-competitie
dinsdag 12 oktober
20.00 uur D Ny Engwier 2

-Futsal Cl.

Leverancier van:
- Compleet assortiment tuinhout
- Compleet assortiment (sier)bestrating
Aanleg mogelijk
- Keuze uit 180 modellen blokhutten
Plaatsing mogelijk
Ook leveren wij:
- Tuinhaarden/barbecues, waterornamenten
bloembakken/potten en beelden
Dealer van o.a.:
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Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 231648 / fax. 233545 of tel. 231687
TE KOOP Aanhangmotor langstaart Mercury 5 pk € 250.Exclusieve robuuste witte kast op wielen € 350.-; Zwarte
paardrijbroek m. 128 € 10.-, tel. 0515-233361
TE KOOP 1 persoonsbed met lattenbodem + z.g.a.n.
matras, tel. 0515-231648
TE KOOP Opel Corsa-B xi.4 bj. 1998, km. 40.000 APK
eind jan. ’05 € 3300.-, tel. 0515-579041
TE KOOP Playstation One met 2 controllers en memorykaart en spelletjes € 70.-; Keyboard Yamaha PSR 510
€ 110.-, tel. 0515-232359
TE KOOP Gashaard lux model merk Dru € 50.-,
tel. 0515-232107
TE KOOP 2 paar peesbeschermers voor paard € 10.- per
stuk, tel. 0515-233027
TE KOOP Babybox met 2 kleden en Fisher price spiegel
€ 25.-; Maxi-cosi zebraprint € 20.-; Stijlvol gietijzeren
1 persoonsbed € 50.-; Nieuwe donker blauwe Quinny
voetenzak € 15.-; Stepmaster workoutmachine met
caloriecounter € 40.-, tel. 06-40714120
TE KOOP Nieuwe overnaads polyester boot, merk
poliyachts type Dorata afm. 4.05 x 1.60 m. v.v. 5
luchtkamers, tank/bagagebak en nw. roeispanen, geschikt
voor max. 20 pk bb motor € 1375.-, tel. 06-51053759
KLEDING VERGETEN Op Kaatsveld, kom het
ophalen op Slotmakersstraat 5, tel. 0515-231243

Hypotheken & Assurantiën

U bent nummer één
De doorsnee man/vrouw bestaat niet, evenmin als de doorsnee
gezinssituatie. Daarom heeft u niets aan een standaardadvies. Waar
u wel wat aan heeft, zijn solide en gerichte oplossingen voor uw
financiële vraagstukken. Gros Hypotheken & Assurantiën beseft dat
als geen ander. Wij gaan daarom zorgvuldig én persoonlijk te werk.
Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en analyseren uw
financiële situatie. Op basis daarvan creëren wij voor u de meest
interessante oplossing.
U krijgt van ons een onafhankelijk eerlijk advies. Gros Hypotheken &
Assurantiën is niet gebonden aan financiële instellingen. Daardoor

GEVRAAGD Lieslaarzen, liefst maat 45, tel. 0515-232107
GEVRAAGD Wie wil met mij in een klein groepje, 4-6
pers. in Makkum een computercursus voor beginners
doen?, tel. 0515-231291
GEZOCHT Cap voor paardrijden, kindermaat (8 jaar);
Laarzen voor paardrijden maat 33; Kleding voor paardrijden
maat 134-140, tel. 0515-421140 of 0515-521248
GRATIS AF TE HALEN Partij tegels 30 x 30 cm,
tel. 0515-232295
GRATIS AF TE HALEN 6 Weken oude poesjes,
gewend aan kinderen, tel. 0515-231405

kunnen wij in alle vrijheid opereren, met uw wensen als uitgangspunt. Wij vragen meerdere offertes aan en selecteren voor u de beste

Wij adviseren in: • hypotheken • verzekeringen • pensioenen • inkomens-

Bel voor
informatie of
een afspraak

planning • beleggingen • vermogensbeheer • consumptieve financieringen

0515 23 27 04

producten inclusief de beste voorwaarden.

Optimaal financieel advies op elk terrein!
Hypotheken & Assurantiën Papiermolenstreek 2 8754 GE Makkum
Postbus 89, 8754 ZP Makkum Telefoon (0515) 232 704 Fax (0515) 233 133
info@hypotheek-gros.nl www.hypotheek-gros.nl

Markt 7 ! 8754 CM Makkum ! Tel: (0515) 23 21 11

7 Dagen per week geopend

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Openingstijden:
MAANDAG T/M VRIJDAG:
8.00 tot 12.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
ZATERDAG EN ZONDAG:
8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons op recreatiecentrum
De Holle Poarte Makkum

