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VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

VERSE WORST
of SAUCIJZEN

3.99
kilo naar keuze
elders 5.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

Makkum - Het is al jaren een traditie dat op de
vooravond van kerst een oecumenische Kerstnachtdienst gehouden wordt in de Hervormde
kerk in Makkum. Jaarlijks komen enkele
honderden jongeren en ouderen om halftien
‘s avonds naar het sfeervol verlichtte kerkgebouw. Waar men luisterde naar de meditatie

van Sieb Bandstra van de Baptisten gemeente,
de kerstnacht droeg als thema “Vervulling”, het
interkerkelijk mannenkoor verleende o.l.v.
Jac. Dreunhuizen haar medewerking. De
samenzang werd op orgel begeleid door Jan
Sterenberg. De bijeenkomst werd georganiseerd
door het Oecumene Overleg Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

maandag en dinsdag gesloten
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
Oudejaarsavond 31 december
Protestantse gemeente i.w. Geref. Kerk
19.30 uur ds. R.P. Wind, Franeker
Baptisten Gemeente dienst te Workum
19.30 uur br. R. Ham Meppel

Familieberichten
Ons hart is gebroken
we hebben je verloren
je bent weggerukt uit ons leven
terwijl jij iedereen nog zoveel
liefde wilde geven

Doopsgezinde Gemeente 19.00 uur zr. C.J.M. Borgers

zondag 1 januari Nieuwjaarsdag

Makkum - Geref. Kerk 9.30 uur ds. W. Oosterwal,
Harlingen en Jeugdkerk/koffiedrinken
R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel dienst in de Klameare

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Kerkstraat 7, Makkum,
tel. 0515-0231770

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 avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk 28 t/m 1 jan. D.H. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum,
tel. 0515-542323
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum tel. 0515-231718
Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
• maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut;
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119
Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en -verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen
• Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 24 uur
per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur.
tel. 0515-573763. 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

Intens verdrietig laten wij u weten dat
door een zeer noodlottig ongeval van
ons is heengegaan, mijn lieve zorgzame
man, onze pa, opa, broer en oom

Leendert van Malsen
* 28 juni 1935
Zurich

21 december 2005
Sneek

Wist u dat...
* De Makkumer Belboei volgende week voor
één keer op donderdag verschijnt!!!
Het aanleveren van advertenties en copij is
tot vrijdag hieraan voorafgaand tot 20.00 uur
* Het oud-papier 2 weken later opgehaald
wordt, niet op Nieuwjaarsdag zaterdag
1-januari en ook niet op zaterdag 7 januari
vanwege het Nieuwjaarsconcert, maar voor
het eerst in het nieuwe jaar komt de ophaaldienst van Hallelujah en de Flevosanghers
op zaterdag 14 januari 2006 bij u langs!....
* dat de beste Driebanders vanaf woensdag
11 januari 2006 gaan strijden om het
kampioenschap van Makkum in De Zwaan,
De Belboei en De Prins.

Frieda van Malsen-Husmann
kinderen en kleinkinderen
en verdere familie

* Opgave voor de A en B klasse voor dames
en heren is mogelijk tot zaterdag 7 januari
a.s. U kunt zich ook aanmelden per e-mail
ruda@home.nl

Het afscheid en de begrafenis van Leen
hebben in kleine kring plaatsgevonden
te Makkum

* Klazien Bijlsma vorige week dinsdagavond
in sporthal Maggenheim in Makkum,
tijdens het competitie zaalvoetbal, 2 doelpunten heeft gescoord in haar hele carrière
tot nu toe.....

Correspondentieadres:
Fam. D. Voorzaat
Schans 9, 8754 GA Makkum

* Er worden deze week nog foto’s geplaatst
van de visserijdagen 2005 op
www.visserijdagen-makkum.nl

Marjan v/d Molen
viert 4 januari haar
40e verjaardag.
Wie wil haar verblijden
met een kaartje
Woonvorm:
Tywerthiem van Sminialeane 28-40
8731 BG Wommels

Geboren 22 december 2005

Morgenavond trekking
Decemberactie
Makkum - Donderdag 29 december om
20.00 uur bent u welkom in café De Zwaan
om de trekking bij te wonen van de
Decemberactie-puzzelpagina. Mogelijk bent
u een van de gelukkigen die een prijs heeft
gewonnen. U leest volgende week wie de
prijswinnaars zijn.

Lynn Carmen
de gelukkige ouders zijn
Jacco Altena
en
Femke v/d Wal
De Tjirk 14, 8702 CW Bolsward

Oud papier 2 weken later
Makkum - In verband met Nieuwjaarsdag
(zaterdag 1 januari) en het Nieuwjaarsconcert
op zaterdag ( 7 januari) Zal het oud-papier
voor het eerst opgehaald worden op zaterdag
14 januari a.s.
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Brommobiel te water
bestuurder overleden
Makkum - De 70-jarige Leen van Malsen uit
Baaium is woensdagmorgen om tien uur met
zijn 65-jarige vrouw te water geraakt aan het
Vallaat in Makkum.
De man wilde op het Valaat zijn brommobiel
inparkeren. Hierbij reed hij over de stalenbuis
stootrand heen, het voertuig met de beide
inzittenden belanden in het water nabij de
Vallaatbrug. Omstanders schoten te hulp en
haalden de man en de vrouw uit het voertuig op
het droge. Er is nog lange tijd gereanimeerd,
beiden zijn met de ambulance naar het
Antoniusziekenhuis in Sneek overgebracht.
Waar de man omstreeks 11.30 uur aan zijn
verwondingen is overleden. Het is niet
bekend hoe het met de vrouw gaat. Een takelwagen heeft het voertuig uit het water gehaald
en afgevoerd.

Ten Cate & Sloggi
Gemeentevoorlichter
Jan Leijstra vertrekt

voor dames en heren

Witmarsum - Per 1 januari 2006 gaat de heer
Jan Leijstra uit Witmarsum de gemeente
Wûnseradiel verlaten, hij is in deze gemeente
15 jaar werkzaam geweest als gemeentevoorlichter. Hij wordt communicatieadviseur bij
de gemeente Heerenveen.Vanaf die datum
wordt hij op het gemeentehuis in Witmarsum
vervangen door Sander de Rouwe, bereikbaar
op het telefoonnummer 0517-53 33 20.

4 halen 3 betalen
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-31602

Merk

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Peugeot

307

Hatchback 2.0 HDI 90 kat Blauw

01-2002

92831 12.750.00

Verk.pr.

Volkswagen Golf IV

5 drs 1.9 TDI 66Kw Comfort-line Bl. Met 04-2001

134625 10.000.00

Citroen

Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

04-2001

139210 10.000.00

1.9 66KW TDI Trendline Bl. Met.

01-2001

147287

9.250.00

Xsara

Volkswagen Golf IV
Renault

Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G 3

03-2001

157494

7.950.00

Volkswagen Polo

1.4I 60 kat Blauw

04-1998

172516

4.250.00

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

02-1993

144123

4.250.00

Nico Morien v.o.f.

Opel

Corsa

1.5D Swing Blauw

01-1995

134883

3.250.00

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

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Suziki

Swift

1.3GC HB 5 drs Bl.Met

08-1995

73066

2.450.00

Mazda

323

1.8 i, F-Coupe 16V Bl

04-1992

142658

1.950.00

Grijs kenteken incl. BTW
Opel

Combo

1.7 D Rood

10-1999

99837

3.500.00

Opel

Combo

1.7 D Rood

10-1999

105602

3.500.00

Fiat

Fiorino

1.3 benz. Wit

04-1993

109302

750.00

Bysûndere âldjiers
programma’s Omrop
Fryslân Aktueel
Omrop Fryslân Aktueel sjocht tusken de leste
wike werom op it Fryske nijs fan 2005. Mei
gasten as korpssjef Foeke Wagenaar,
museumdirekteur Tom Mercuur, sjongeres
Gryt Wiersma, ûndernimmer Romke
Kooijenga en faunabeskermer Harm Niesen
wurdt praat oer fjouwer tema’s. Op woansdei
28 desimber de keunst en kultuer, op tongersdei 29 desimber de ekonomy en op freed 30
desimber de natuer en it miljeu.
De tema-útstjoerings begjinne om 17.15 oere,
nei in kertierke aktuele saken.
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Makelaardij Gros
Hoofdsponsor
30e Nieuwjaarsconcert Hallelujah

Makelaardij Gros
Kerkstraat 9 8754 CP Makkum
www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515) 232550 Faxnummer (0515) 233692

7 januari 2006

Rondvlucht voor chefkok Koert en eega Anneliek

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,00
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20

* Sietze Bouma feliciteert Annelieke en zijn chefkok Koert met de gewonnen hoofdprijs van het
eerste lustrum van biljartclub de Prins
Makkum - De Biljartclub “de Prins” hield
tijdens de grote kerstbiljart partij op zaterdag
17 december jl. een spetterende verloting, dit
in het kader van het eerste lustrum van de
biljartclub. De hoofdprijs was een rondvlucht
voor twee personen vanaf Airport Groningen.
Laat deze nu gewonnen worden door de chefkok Koert Oostenveld van hotel De Prins en
zijn vrouw Annelieke. De DVD speler werd
gewonnen door Klaas Hogeboom en een
mand met levensmiddelen werd meegenomen
naar huis door Auke de Jong. Verder waren er

prijzen van o.a. vlees, taarten en luxeartikelen,
dit alles te winnen met het Rad van Fortuin en
Amerikaans biljart. De hoofdprijs is gesponsord
door eigenaar Sietze Bouma van hotel De
Prins.
Koert vertelde dat hij en zijn vrouw Annelieke
waarschijnlijk zullen opstijgen vanaf vliegveld
Eelde op 9 september 2006. Voor ons een
mooie dag wij zijn dan één jaar getrouwd en
wat is er dan nog mooier om Makkum ook
vanuit de lucht te zien.

Flevosanghers geven Kerstconcert in Longerhouw
Longerhouw - Zondagavond 18 december jl.
verzorgde het interkerkelijk mannenkoor
“De Flevosanghers” uit Makkum een kerstconcert in het prachtige uit 1757 daterende
kerkje van Longerhouw. Het gevarieerde
programma bestond onder meer uit samenzang, koorzang en werd afgewisseld met zang
van de sopraan Attie Wiersma en dwarsfluit-

muziek van Ilse Ketelaar en Martijn Zuiderbaan.
Het talrijke publiek kon bovendien genieten
van orgelspel van Balt de Vries. Het geheel stond
onder leiding van Jack Dreunhuizen.De deurcollecte ten behoeve van de fam.Andrews uit
Pakistan bracht 235 euro op. Gezien het succes
van deze avond mag men volgend jaar weer een
kerstconsert van de Flevosanghers verwachten!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

div. vleessoorten voor de
foundue / gourmet / steengril:
varkenshaas - biefstuk - fricandeau
kipfilet -haasbiefstuk - schnitzel
hamburgertjes - slavinkjes
diverse rollade’s
runder - varkens - half om half
ook in kerstverpakking
foundue & gourmet / steengrill schotels
voor div. aantal personen
div. worstsoorten
grillworst - ossenworst - paardenworst
kookworst - leverworst
droge worst - Zeeuwsspek
voor al uw bestellingen: 0515 - 23 23 25
Slagerij Attema - Harlingerdijk 3 - 8754 EC Makkum
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www.RecreatieMakkum.nl
Kerk PKN-gemeemte Wons klaar voor de toekomst
voor de jeugd
De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor DECEMBER
z Koe Lo Kai
z Babi Ketjap
z Foe Yong Hai
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

* Zondag 18 december j.l. is het kerkgebouw na een opknapbeurt van een half jaar weer in
gebruik genomen. Op de foto rechts kerkrentmeester Henk van Slageren.

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Wons - Het afgelopen half jaar heeft de Ned.
Hervormde kerk van Wons een grondige
onderhoudsbeurt ondergaan. Binnenkort wordt
dit officieel een PKN-gemeente, samen met
de kerkgemeenschappen in Schraard, Schettens
en Longerhouw. Deze vier dorpen hebben
gezamenlijk één predikant. Met als verdeelsleutel veertig procent Wons en de andere drie
dorpen zestig procent. Het is wel de bedoeling
om bijzondere diensten en kerkelijke gelegenheden in de “theebus” in Wons te houden Zo
noemt men het achtkantig kerkgebouw, dat
dateert uit 1728. De opknapbeurt is uitgevoerd
door Aannemersbedrijf Bouw’75 uit Workum.
Volgens kerkrentmeester Henk van Slageren
is het kerkgebouw opgeknapt voor de jongere
generatie, die kunnen er jaren gebruik van

maken. De opknapbeurt heeft de kerkelijke
gemeente nauwelijks geld gekost. Omdat het
een monumentaal pand is, zijn er verschillende
subsidies voor beschikbaar gekomen. De
windwijzer op de toren is ook geen haan maar
een verguld hertje.
Het dorp Wons is een betrekkelijk kleine
gemeenschap, het kerkbezoek varieert van dertig
tot tachtig personen. Kerkrentmeester Henk van
Slageren hoopt met de vernieuwing van het
gebouw ook binnenkort de PKN-gemeente die
erin kerkt ‘verfrist’ zal worden. De kerk is
opgeknapt voor de jongeren, wij hopen dat zij
vele jaren er gebruik van maken. Het is niet
alleen een mooi gebouw geworden, maar daar
horen vanzelfsprekend ook schaapjes in.

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Burokrasy driigjend
gefaar foar Agrarysk
Natoerbehear
De FNP Steatefraksje stelt fragen oan
Deputearre Steaten oer de burokratyske
rompslomp by it Agrarysk Natoerbehear. Foar
de leden fan in belutsen feriening is it ynfoljen
fan ferskate formulieren hast net nei te kommen.
De papierwinkel foar guozzegedoochgebiet is
‘bûten proporsje’ en dêrmei in gefaar foar in
suksesfol belied. Boeren dy’t frijwillich meidogge krije boppedat foar it behear yn 2005
de fergoedingen hjirfoar pas in jier letter
útbetelle. De FNP stipet de boeren dy’t freegje
hjir gau ferbettering yn te bringen.
De FNP hat op in wurkbesite oan ANV-De
Súdwesthoeke de yndruk krigen dat de burokrasy fan it ryk by it agrarysk natoerbehear in
algemien probleem is. Wurdfierder Douwe
Bijlsma tinkt dat it hâlden en dragen fan it ryk
in byld fan wantrouwen opropt by de dielnimmers oan it guozzegedoochbehear.
De FNP trunet oan op aksje fan DS om it
draachflak net ferlern gean te litten. De partij
stelt fierder út om de papierwinkel foar de
boeren drastysk te ferminderjen en it tiidstip
fan beteljen fan fergoedings nei foaren te heljen,
troch bygelyks mei foarskotten te wurkjen.
De ANV-Súdwesthoeke hat nota bene op oanstean fan de direksje Natoerbehear fan LNV
sels alle war dien om ek by te dragen oan
skriesfreonlik greidebehear. De Súdwesthoeke
is dêryn slagge en hawwe dêrfoar 1000 ha
beskikber, mar no blykt dat Fryslân gjin
kwotum mear hat foar ‘skriesfreonlik behear’.
Yn oare parten fan Nederlân binne hjirfoar
noch wol bunders beskiber. De FNP freget DS
om alle war te dwaan om de ynset oangeande
skiesfreonlik greidebehear realisearre te krijen.
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Caravan Us Stek presenteert

Oud en Nieuw 2005 / 2006
31 december 2005
De gehele dag wat te doen!
Vanaf 10.00 uur bent u welkom
bij het Traditioneel Carbidschieten nabij de keet;
Vanaf 13.00 uur is er de preview van Us Stek 2005 the movie;
In het feestpaviljoen is o.a. snert, soep, koffie, thee
en iets sterkers verkrijgbaar;
Vanaf 17.00 het laatste matinee van 2005 o.l.v. DJ duo Keimptoet
1 januari 2006
Vanaf 1.00 uur groots nieuwjaarfeest met:
Live muziek: Arie en Arjen a.k.a. de Dikke Lul band;
Spot jezelf op de Live beelden op grootscherm;
Polonaise Idols
En nog veel meer..

Alles in een verwarmd en veilig feestpaviljoen
achter de Tennisbaan bij Caravan Us Stek

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

www.RecreatieMakkum.nl
Inzet Mini Coopers Rabobank onderstreept
lokale aanwezigheid dienstverlening

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De
Binderij
bloemen & zo
Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Wij zijn maandag 2- en
dinsdag 3 januari 2006

gesloten

Fijne Jaarwisseling

Sneek - Vier kerstmannen overhandigen de
sleutels van vier opvallende Mini Coopers aan
de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, in de
personen van (v.l.n.r.) Jan Wyger Aarts en
Jantsje Heidema-Sikkes (seniorenadviseurs),
Koen Vreeling (private banker) en Bert
Roman (vice-voorzitter directie). Met de inzet
van de Mini Coopers wil de Rabobank de
lokale aanwezigheid van haar dienstverlening
onderstrepen. Niet alleen in Nederland maar
ook in Friesland is en blijft de Rabobank de

VVD Wûnseradiel met drie nieuwe kandidaten
de gemeenteraadsverkiezing in
Wûnseradiel - Lijsttrekker van de VVD lijst
is Hielke van der Gaast uit Makkum. Hij heeft
veel bestuurservaring in de landbouw, waterschap en het bankwezen. Tweede is Gaby
Broekhuijsen uit Lollum, jong en veel kennis
op het gebied van financiën en sociale zaken.
Als derde op de lijst Jacques Hoogeboom
uit Makkum, met bestuurservaring op veel
terreinen bij de marine. De VVD afdeling
Wûnseradiel gaat met dit sterke trio met
vertrouwen de verkiezing op 7 maart tegemoet.
Op de lijst staan verder o.a. Simon de Witte
uit Ferwoude, Baukje Miedema uit Gaast,
Wouter Vogelesang uit Schettens, Paulus
Groenendijk uit Penjum en Lammert
Hilarides uit Arum.

Verkeersschool
Bert
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl
www.berttamboer.nl

bank met verreweg de meeste vestigingen,
servicepunten en medewerkers. Met de
opdruk ‘Hypotheken voor mini-prijzen’ op de
auto’s verwijst de bank bovendien met een
knipoog naar haar jarenlange marktleiderschap
in de hypothekenmarkt. De kerstmannen zijn
medewerkers van Trade Plus Reclame, dit bedrijf
heeft de auto’s bestickerd. De Mini Coopers
worden gebruikt door adviseurs van de Rabobank
Sneek-ZuidwestFriesland, die de klanten thuis
bezoeken, ook in de regio Makkum.

Het motto van de nieuwe kandidaten is:
Met plezier wonen, werken en recreëren in
Wûnseradiel Enige speerpunten uit het
verkiezingsprogramma zijn.
Wonen: het stimuleren van de bouw van

betaalbare woningen voor starters en ouderen.
Economie: Middenstand en bedrijfsleven
moet de ruimte krijgen om te ondernemen
(met minder regelgeving). Het stimuleren en
waar mogelijk uitbreiden van de economische
kernzone Bolsward-Witmarsum langs de A7.
Landbouw: landbouwbedrijven dienen volop
gelegenheid te krijgen om te innoveren en
door te groeien; Toerisme en Recreatie: de
toeristische sector verdient bijzondere belangstelling. In samenwerking met aangrenzende
gemeenten kansrijke onderdelen oppakken.
Tevens moeten initiatieven die leiden tot verbreding van het aanbod en tot een verlenging
van het toeristische seizoen prioriteit krijgen.
Jongeren: de VVD Wûnseradiel is van
mening dat, in overleg met de jongeren, een
duidelijk jongerenbeleid dient te worden
geformuleerd en uitgevoerd.

WWW.MAKKUM.NL
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Nieuwjaarswensen

Unicef vrijwilligsters in
het zonnetje gezet

Uw adres voor: Jacht installatie / reaparatie /
Verkoop van Zeiljachten en
Jachtbouw

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen
wenst u een gelukkig 2006
Holle Poarte 2B - 8754 HC Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

De VVD Wûnseradiel
winsket elk
in sûn en goed 2006

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle
opzichten gezegend 2006
Psalm 91 - vers 1 en 2

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Schoonheidssalon ”Rianne”
Rianne Stellingwerff
Krommesloot 21
8754 GD Makkum
Tel. 0515-232295
b.g.g. 06-23862732

Wenst u een
stralend 2006

VAN MALSEN
Jacht- & Interieurbetimmering
Wij wensen iedereen
een prettig kerstfeest
en een voorspoedig 2006
Stranwei 22
Tel: (0515) 232967
Mob: 06-5266 5055

8754 HA Makkum
www.vanmalsen.nl
info@vanmalsen.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sneek/Makkum - Tijdens de regionale UNICEFvergadering in Sneek werden 2 vrijwilligsters
uit Makkum in het zonnetje gezet. Siepie
Elgersma en Aukje Genee waren allebeide
n.l. 12 1/2 jaar actief als vrijwilligster voor
UNICEF. Door de voorzitster van de regio
ZuidWest Friesland krijgt Aukje (foto) hier
een mooie plant overhandigd. Van te voren
was haar de bronzen UNICEF-speld aangeboden.
Siepie was deze avond jammer genoeg verhinderd, maar zij kreeg de UNICEF-speld en
de bloemen later thuis overhandigd.

FNP en de top fiif foar
de ferkiezings
Wûnseradiel - De FNP Wûseradiel hat op de
12e desimber yn harren ledengearkomste de
top fiif fan de kandidatenlist foar de gemeenteriedsferkiezings fan 2005 fêststelt. Lucy
Postmus út Wûns lûkt de list wer oan, fan
1994 oant en mei 1998 en sûnt 2002 sit sy yn
de rie. Sy wurdt folge troch Liskje Flapper út
Burhwert dy’t no ek al fjouwer jier mei draait
yn de kommisje grûngebiet en aktyf is yn de
fraksje. Joep Bergsma en Feddie de Boer
nimme ferfolgens harren plak op trije en fjouwer
yn, sy binne warber foar de kearn mei pit yn
Makkum. Op fiif stiet Piet Stuiver út Lollum,
al jierren aktyf as fraksje meiwurker foar de
rie, foaral oer grûnsaken en bestimmimgsplannen yn de doarpen. Yn de ledengearkomste
op 12 janewaris 2006 sil oer it ferfoch fan de
list stimt wurde.
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CBR steunt de
Rijopleiding in Stappen

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Leerlingen pikken meer op van de rijlessen,
grotere slagingskans
Makkum - Je bent 18 en je wilt vooral snel slagen
voor je rijexamen. Je gaat naar een rijschool in de
buurt en dan begint het. Hoe ga je lessen? Kies je
voor een compactopleiding, losse lessen en we zien
wel, een pakket of voor de Rijopleiding in Stappen?
In de ogen van Verkeersschool Bert Tamboer
verdient deze laatste optie de voorkeur. Ook het
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
ondersteunt de Rijopleiding in Stappen (RIS).
Deze nieuwe opleidingsmethode leidt bij het eerste
rijexamen tot een gemiddeld slagingspercentage dat
10 tot 20 procentpunten hoger ligt dan het landelijke
gemiddelde. Bovendien tonen RIS-leerlingen op
het examen meer verkeersinzicht en rijden zij
besluitvaardiger dan andere leerlingen. Naast het
CBR staan ook het ministerie van Verkeer en
Waterstaat en de rijschoolbonden ANWB, BOVAG
en FAM positief tegenover de Rijopleiding in
Stappen. Het doel van de RIS is om beginnende
automobilisten een betere bagage te geven om veilig
aan het verkeer deel te nemen. Elke week komen er
gemiddeld vier jongeren om in het verkeer. De
nieuwe opleidingsmethode moet ertoe bijdragen
dat dit hoge aantal afneemt.
Logische opbouw
De Rijopleiding in Stappen kenmerkt zich door een
logische opbouw van de leerstof in vier fasen. In de
eerste fase leren de deelnemers de auto helemaal
beheersen. Als de basisvaardigheden zoals sturen
en schakelen helemaal automatisch verlopen, oefenen
zij in de tweede fase met eenvoudige verkeerssituaties.
In de derde fase komen daar de complexe verkeerssituaties bij. In de vierde en laatste fase leren de
leerlingen zelfstandig een route te plannen en te rijden.
Op een slipbaan trainen zij het rijden onder moeilijke
omstandigheden, bijvoorbeeld bij glad en nat wegdek.
Bovendien leren zij hoe zij tijdens het rijden het
milieu én hun portemonnee sparen. De eerste drie
fasen worden afgesloten met een toets. Daarin
worden de vorderingen van de leerlingen bekeken,
waarbij zij adviezen krijgen voor het vervolgtraject.
De eerste toets leggen de leerlingen af bij een
opleider. De tweede en derde toets worden afgenomen
door een examinator, die ook het rijexamen beoordeelt.
Als de bijzondere verrichtingen tijdens de derde
toets goed verlopen, krijgt de leerling hiervoor
vrijstelling op het examen. Per fase stemt de rijinstructeur het aantal lessen af op de capaciteiten
van zijn leerlingen. Die hebben een goed inzicht in
de gemaakte vorderingen per les door middel van
een speciale opleidingskaart. Dankzij die kaart
kunnen ook ouders precies zien hoe ver hun kinderen
zijn gevorderd met hun rijopleiding en waaraan ze
nog moeten werken voor hun examen.
Gebruiksaanwijzingen
Naast de gestructureerde opbouw kent de
Rijopleiding in Stappen gebruiksaanwijzingen
voor alle verkeersonderdelen, de zogeheten scripts.
Zo staat precies beschreven wat je moet doen bij
kruispunten en hoe je moet invoegen. Voor iedere
les bereidt de leerling een aantal scripts voor,
waardoor leerlingen sneller door de rijlessen gaan.
Ook blijft de lesstof beter hangen. Verder is uit
onderzoek gebleken dat de scripts de beginnende
automobilisten overzicht en houvast bieden die
hen zelfs uit kritieke situaties redden. De
Rijopleiding in Stappen wordt aangeboden door
Verkeersschool Bert Tamboer. Zij kunnen meer
informatie verstrekken op telefoonnummer 0515232302 of via e-mail info@berttamboer.nl
U kunt ook kijken op de website www.berttamboer.nl

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Ren Scenic 1.6-16v
AUTOMAAT,blauwmet.
Airco,el.rmn/spiegel
Mistl.voor,cpv+afst
116 dkm bj 2001

Kia Carens 1.8-16v
Zwart/grijsmetallic
Airco,el.ramen,cpv
Dakrails,radio-cass
31 dkm bj 2002

€ 13.250,-

€ 10.900,-

Doe mee met de december occasionactie van Garage Horjus
Uw nieuwe auto voor nul euro!
Win het aankoopbedrag van uw occasion terug!
Benzine
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,a/c-ecc,radio-cd,52 dkm
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm
Renault Scenic 1.6i RT,el.dak,mistl,el.rmn/spiegels
Peugeot 405 1.6grx,4drs,el.rmn,cpv,open dak,99dkm

2003
2003
2002
2001
2001
2002
2002
2002
2001
2000
1997
1994

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.400,13.900,13.650,13.250,12.800,11.900,11.200,10.900,7.900,7.400,5.400,1.950,-

diesel
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Seat Leon Tdi,110pk’Sport’,a/c-ecc,lm.velg,radio-cd
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part

2003
2003
2003
2002
1998

€
€
€
€
€

14.900,13.400,13.250,9.900,4.250,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco

2001

€

13.400,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318
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Het voorbije jaar is als sneeuw,
je kan het niet bewaren,
je kan het herinneren,
dagen, maanden, jaren.
Dat wij het komende nieuwe jaar
U opnieuw willen adviseren, helpen en verwelkomen
dat ook 2006 nog lang het herinneren waard zal zijn.
Marijke, Liesje, Zus en Marianne wensen u een
Gelukkig, gezond en goed gekleed 2006.
Mode en cadeau artikelen
‘t Pareltje
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779

Wintercollectie 25% - 50% korting
Oudejaarskorting op alle artikelen 10% korting
Zaterdag 31 december vanaf 16.00 uur gesloten
Maandag 2 januari gesloten wegens inventarisatie

Wenst u een gelukkig Nieuwjaar
Kom eens langs!
De zomergidsen 2006 liggen klaar
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Linda.

Terschelling: Bianca en Femmy

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

Bedankt

Kon. Tichelaar, Panwerk / Bouwbedrijf David Visser / PTH-Geluidstechniek, Kollum
Mode & Wonen Feddie en Geertje de Boer / Tuincentrum “Maggenheim”
“Ons Gebouw” / Baptisten kerk / Medewerkers Sporthal
Voor uw belangeloze medewerking aan de

17e Kerst-Zing-Mee
Het was geweldig!
xxxx

Tevens wensen wij een ieder een Gelukkig Nieuwjaar
xxxx
Tot ziens op de 1e Zing mee in 2006 op d.v. 8 januari
in de Grote zaal van “Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum.
U bent van harte wellkom.

World of TUI
Reisbureau Harlingen
wint tweede prijs
Harlingen - Voor de vierde keer(!) op rij
heeft World of TUI Reisbureau Harlingen de
tweede plaats gewonnen in de verkiezing
“Reisbureau van het jaar” binnen het TUIconcern. Ieder jaar wordt deze verkiezing
georganiseerd en wordt gekeken naar diverse
criteria, zoals o.a.deskundigheid, service,
klantvriendelijkheid, netheid enz.
Er zijn 80 TUI franchise kantoren in Nederland
en om dan weer als tweede te eindigen is uitermate knap. Uiteraard waren we graag eerste
geworden, maar met deze tweede plaats zijn
we ook uitermate tevreden. Wij proberen
altijd een eerlijk en onafhankelijk advies te
geven en samen met de klant die vakantie uit
te zoeken welke het best bij de klant past. Dit
wordt blijkbaar ook door onze klanten zo
ervaren, aldus eigenaar Lieuwe Wesselius.
De naam World of TUI Reisbureau Harlingen
is echter per 15 december veranderd in
Holland International Reisbureau Harlingen.
In 2002 nam het wereldwijde TUI-concern de
touroperators ARKE en Holland International
over wat inhield dat alle ARKE en Holland
International Reisbureau’s ook de naam
World of TUI kregen. ARKE Reisbureau
Harlingen werd dan ook World of TUI
Reisbureau Harlingen. Na 3 jaar is echter
gebleken dat de naam World of TUI nooit
echt in Nederland is ingeburgerd, zodat nu is
besloten om weer terug te keren naar de
vertrouwde namen ARKE en Holland
International. Wij hebben bewust voor de
naam Holland International gekozen omdat
dit gevoelsmatig toch iets vertrouwds heeft.
Verder dezelfde service van dezelfde medewerkers. We gaan volgend jaar voor de eerste
plaats benadrukt Lieuwe.

Badminton Vereniging
Makkum
Makkum - Bij de Badminton Vereniging
Makkum is er weer de mogelijkheid je op te
geven voor jeugdbadminton.
Ben jij tussen de 13 - 15 jaar geef je dan snel
op. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Je zult
actief les krijgen in de verschillende technieken
en spelelementen. Wanneer: dinsdagavond
van 19:00 - 20:00 uur in Sporthal Maggenheim
Voor meer informatie bel: 0515-232288 of
0515-232604.
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De Stichting Behoud
BlazerTX33 houdt
OPEN DAG in Makkum

.

.

Makkum - De BLAZERTX33 is voor het publiek
te bezichtigen tijdens de 1e open dag donderdag 29
december van 10.00 - 16.00 uur op het terrein
Dijkstra-Draisma, Houtmolen 3a, in Makkum

VUUR STOKEN TIJDENS JAARWISSELING VERBODEN

De geschiedenis van de BlazerTX33 begint in
1918, toen het schip gebouwd werd op de werf van
Zwolsman in Workum. Opdrachtgever was schipper
Cornelis Drijver (1866-1931) uit Oosterend op
Texel. De kale prijs was ƒ 7000.-. Uit de werfboeken is te lezen dat de TX 33 een lengte kreeg van
54 voet en een breedte van 18 voet. Al bij de bouw
van dit zeilschip kreeg deze blazer een 35 PK
‘Kromhout’ motor van ƒ 6400.-.

Ook de komende jaarwisseling is het niet toegestaan een vuur aan te leggen.
Artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wûnseradiel bevat een verbod vuur te stoken.
Dit verbod heeft ten doel de openbare orde en veiligheid te beschermen en overlast te voorkomen.
Een ander doel is de bescherming van het milieu.
Burgemeester en wethouders verlenen om drie redenen geen ontheffingen meer van dit verbod.
* In de praktijk is gebleken dat het niet mogelijk is de omvang van een vuur onder controle te
houden. Meerdere personen storten illegaal bouw-, sloop- en ander afval op de brandstapel.
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
* De gemeente, de politie en de brandweer moeten ieder jaar optreden om onveilige situaties te
voorkomen of te bestrijden en de restanten van een vuur op te ruimen. Dit brengt hoge onkosten
met zich mee.
* Om duidelijkheid te scheppen over de aansprakelijkheid, worden aanvragen om ontheffing
consequent afgewezen. Personen die illegaal een vuur stoken of materiaal aanvoeren voor het
vreugdevuur, zijn altijd aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat aan gemeentelijke en
particuliere eigendommen en voor andere onkosten die de gemeente moet maken.

De TX33 was tot 1937 in de vaart als visserijschip.
Dat jaar verkocht de familie Drijver de Blazer,
waarna zij tot 1957 onder de naam Poolster OD 4
in Zeeland voer. Van 1957 tot 1960 was het schip
eigendom van de IJmuider schipper Van Belzen als
IJM23. Na 42 jaar als visserijschip te hebben
gediend, kwam zij tenslotte terecht in een sloot in
Aalsmeer. Daar trof, scheepstimmerman en restaurateur, Piet Dekker uit Kortenhoef hem in een
trieste staat aan.
Tussen ‘72 en ‘76 gaf Piet Dekker, voor eigen
rekening en risico, het schip een opknapbeurt:
onder andere spanten van twintig centimeter dik,
nieuwe inhouten, nieuwe boeisels, het dekhout
kwam van een oude houten mijnenveger. Het schip
ging vervolgens in de vaart als charterschip. In
1980 sloeg het noodlot opnieuw toe en werd het
schip deels door brand verwoest. Na wederom een
restauratie en frequente wisselingen van eigenaren,
kwam het schip uiteindelijk in bezit van haar laatste
eigenaar Ferwerda, die haar “herondekte”.
Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd op
initiatief van de Vereniging Botterbehoud, de
Stichting Behoud Blazer [SBB] opgericht. SBB
kocht op 11 februari 2000 de TX33. Vanaf het
begin heeft SBB zich op alle mogelijke manieren
ingezet om de benodigde gelden bijeen te brengen
om uiteindelijk te kunnen starten met de restauratie van dit “varend cultureel erfgoed”. Vanaf 2003
is er gerestaureerd op de Oude Rijkswerf in Den
Helder, alvorens er in augustus 2005 een overstap
is gemaakt naar Makkum.
En daar nu, aan de Houtmolen 3a, kan de SBB, dank
zij de immer onbaatzuchtige hulp van de vele
sponsoren, begunstigers en particuliere certificaathouders, het laatste deel van de restauratie uitvoeren!
Onder de bezielende leiding van de scheepstimmerlieden Ivor Klink en Rinse Wiegersma, met ondersteuning van collega’s in spé van de ISD-zwf, is er
weer begonnen met timmeren! Vanzelfsprekend
ondersteund door de leden van bestuur van de SBB
én onder het alziende oog van meester-scheepstimmerman Piet Dekker!
Op het terrein van Dijkstra-Draisma aan de
Houtmolen 3a in Makkum kan op donderdag 29
december 2005 van 10.00 - 16.00 uur ook het grote
publiek kennismaken met de BlazerTX33! Daar
kunnen zij met eigen ogen getuige zijn van de
werkzaamheden die gaan leiden tot een heuse
tewaterlating medio 2007.
Ook u bent van harte welkom!

REGELING CARBIDSCHIETEN
In de Algemene Plaatselijke Verordening Wûnseradiel staan bepalingen op grond waarvan het verboden
is geluidsoverlast te veroorzaken, de openbare orde te verstoren, de veiligheid in gevaar te brengen
en de weg of terreinen te verontreinigen.
Op grond van deze bepalingen is het niet toegestaan carbid af te schieten. De gemeente en de politie
zijn bereid het afsteken van carbid in melkbussen tijdens de jaarwisseling onder voorschriften toe te
staan.
Deze voorschriften staan hieronder vermeld en moeten stipt in acht worden genomen..
1. 1. het is uitsluitend toegestaan met carbid te schieten op zaterdag 31 december 2005 vanaf
10:00 uur en op zondag 1 januari 2006 tot uiterlijk 02:00 uur. Het is niet nodig hiervoor
schriftelijk toestemming te vragen.
2. 2. het is uitsluitend toegestaan het carbid af te steken in een melkbus;
Waarschuwing: het gebruik van olievaten, jerrycans en plastic vaten is levensgevaarlijk!
3. 3. het is uitsluitend toegestaan met carbid te schieten op het ter plaatse gebruikelijke terrein
buiten de bebouwde kom. Ten opzichte van de bebouwing in de omgeving dient minimaal een
afstand van 100 meter in acht te worden genomen;
4. 4. personen en verenigingen die het carbid af willen schieten op een particulier terrein, dienen
schriftelijk aan te kunnen tonen dat de eigenaar instemt met het gebruik van zijn terrein;
5. 5. het terrein moet worden afgezet om het publiek op een veilige afstand te houden;
6. 6. het terrein waarop het carbid wordt afgeschoten, dient schoon te worden achtergelaten;
7. 7. alle aanwijzingen van de daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te
worden opgevolgd.
Personen en verenigingen die tijdens de jaarwisseling met carbid willen schieten, zijn aansprakelijk
voor eventuele schade aan gemeentelijke en particuliere eigendommen en voor andere onkosten die
de gemeente moet maken.

.

De gemeente en de politie rekenen op uw medewerking

.
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Openbare Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Dvd’s
Anne Frank- De laatste 7 maanden; Bruce Springsteen; BZN- Die mooie tijd(BZN in Zuid-Afrika);
Cream- Royal Albert Hall(Londen 2005); Freddi Fish- Het mysterie van de spoken op school(een
klassiek spel voor de dvd ); Hazes- Bloed, zweet en tranen(zijn levensverhaal); Jimi Hendrix- Live
at Woodstock(and other stages); Nijntje is jarig & Kleine Pluis; Op Stap met Dribbel; Pippi
Langkous- Verzamelbox; Poeh’Lollifanten film; Sheryl Crow- Live from London; Sponge BobDuikt in het diepe; Sting- All this time; Tarzan 2- Met o.a. achter de schermen en Gorilla spel;
Villa Neuzenroode;
Cd-roms
De verborgen tempel van oom Ernest; Nijntje gaat spelen- 4 verhalen en 5 spellen voor kinderen
vanaf 2 jaar; Tracmania Sunrise- Bouw je eigen racecircuit;
Cd’s
Alicia Keys- Unplugged; Barbara Streisand- Guilty Pleasures; Bon Jovi- Have a nice day; Frans
Bauer- Om van te dromen; Jamie Cullum- Catching Tales; K3- Kuma Hé; Katie Melua- Piece by
piece; Robbie Williams- Intensive Care; Santana- All that I am; Simply Red- Simplified; Stefie
Wonder- A love time 2;
Informatief
Clewer, C.- Breiboek voor kinderen; Grimm, J.- Sprookjes; Letzel, M.- Het kinder knip boek(stekeltjes, staartjes en styling);Niehe, I.- Leukerds & Lastpakken; Oliver, J.- Jamie’s Italie;
Rokebrand, R.- Mist in de woestijn (spannend, mysterieus, erotisch); Rossum, R. van,- Typisch
Nederland; Winterdecoraties- De tuinen van Appeltern; Welling, F.- Kinderen en slim zijn(waarom
slim zijn soms knap lastig is);
Romans
Boyden, J.- Driedaagse reis (eerste wereldoorlog); Compton, J.- Het kille huis(na de vermissing
van een tiener,komen gezinsgeheimen uit); Evans, N.- Het keerpunt(2 skiërs vinden een
lichaam); Gillece, K.- Zeven nachten in Zaragoza (huwelijksproblematiek); Hayder, M.- De
behandeling (super spannende thriller); James, E.- De liefdesbrief (het kan bijna niet romantischer); King, S.- De colorado kid; Mansell, J.- Schot in de roos; Miller, S.- Verdwaald(een getuigenis over de onzekerheden van het leven); Mosse, K.- Het verloren labyrint(het begon met een
geheim.....het laatste geheim van het leven); Orloff, E.- Prima Donna; Schreiber, C.-Emma’s
geluk(een tragische liefdesgeschiedenis); Weldon, F.- Gestrikt (een vrouw ondergaat zielsverwisseling met man);

Vanaf 2 januari wijzigen wij onze openingstijden.
Wij zijn dan geopend op de volgende tijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

en
en
en
en
en

13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-21.00
12.00-16.30

uur
uur
uur
uur
uur

Nieuwstip van PvdA
Wûnseradiel
Campagneteam
Wûnseradiel - De lokale politiek in plattelandsgemeenten verjongt. De PvdA in Wûnseradiel
heeft een zeer enthousiaste kandidaat op een
verkiesbare plaats op de lijst: Thomas
Groeneveld.
Thomas Groeneveld is 20 jaar, woonachtig in
Makkum, en student aan de welbekende
Thorbecke Academie in Leeuwarden. Vanuit
zijn maatschappelijke betrokkenheid en studie
is hij zeer geïnteresseerd geraakt in de lokale
politiek. De PvdA is blij met verjonging in de
partij en hoopt daarmee te scoren bij de
jongeren in de gemeente. Thomas Groeneveld,
die tevens campagneteamleider is, gaat aan de
slag met nieuwe manieren van campagnevoeren.
Om de jongeren bij de politiek te betrekken,
en zich sterk te kunnen maken voor de wensen
van de jongeren gaat hij gebruik maken van
een nieuwe medium. Via internet. Het populaire
chat-programma MSN-messenger speelt hier
een belangrijke rol in. De jongeren worden
dus uitgenodigd om via internet in discussie
te gaan.
Thomas staat open reactie`s en interview`s te
geven over kandidaatschap op jonge leeftijd
en de nieuwe manier van campagnevoeren.
Wij nodigen u dan ook graag uit om contact
op te nemen met Thomas. Dat kan via e-mail :
mail@thomasgroeneveld.nl of via telefoonnr.
06 1543 7041
Met vriendelijke groet,
PvdA Wûnseradiel Campagneteam.

De Fryske opera
fostedina nei heale ieu
op de radio
Op nijjiersdei stjoert Omrop Fryslân Radio de
Fryske opera ‘Fostedina’ út. It is it ferhaal fan
de Fryske keningsdochter Fostedina dy’t mei
de soan fan kening Redbad troude. Se rêde
kristenen út de finzenis en neffens de leginde
moast se dêrfoar boetsje oan de skandpeal. De
groeden fan de toarnekroan dy’t se drage
moast, beduts se letter mei it allerearste earizer.
‘Fostedina’ waard yn 1951 komponearre
troch musikus Piet Kingma foar it Huzumer
ûnthâlderskoar. De tekst waard skreaun troch
Yps Boersma. De útfiering yn de Harmonie
yn Ljouwert, mei it Frysk Orkest, wie in grut
sukses. Fostedina waard koartlyn troch
Omrop Fryslân-argivaris Chris Visser ûnder it
stof weihelle en restaurearre troch de radiotechnisy fan Omrop Fryslân.
De yntegrale opera is te hearren yn it programma Reprise, op 1 jannewaris ‘06, tusken
13.00 en 14.00 oere.
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Wist u dat...

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

* De gemeenteraad van Wûnseradiel 900
euro beschikbaar heeft gesteld voor de
hulpverlening in Pakistan, dit geld uit de
pot van volgend jaar komt
* Het geld overgemaakt zal worden aan
Artsen zonder grenzen
* Er geld gevraagd was voor het plaatsen van
tenten, de raad het beter vond om geen tent
te sponsoren mar het geld voor medische
verzorging te geven

Goede voornemens?
Tijd voor veranderingen?
Een andere levensstijl?

* Gebleken is dat de tenten toch niet
voldoende bestand zijn tegen de extreme kou

Ds. L. Touwenlaan 6
8754 BS Makkum
Tel. (0515) 231 862
Mob. 06 535 08 035
Fax (0515) 231 410

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

spelen deze gedachten bij u, dan is het nu de tijd!
Laat u nu inspireren door deze winter schilder
met zijn aantrekkelijke kortingen en frisse ideeën.

Maak een afspraak: tel. 0515 231862 fax 231410 mobiel 06 53508035
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Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687
TE KOOP Eiken kinderledikantje + matras
en houten box, t.e.b., tel. 06-22496095
TE KOOP Barretochtkaarten Oudejaarsdag
€ 10.00 p.p., Reservering It Preamke,
tel. 06-55784959

Jieroersjoch Hjoed,
Omrop Fryslân TV
De stakingsaksjes by Atoglas, de snie-oerlêst
yn maart en de ûntelbere strjitrôven yn
Ljouwert. It komt allegear wer foarby yn it
Hjoed-jieroersjoch fan 2005.
Op gronologyske folchoarder komt al it nijs
fan it ôfrûne jier wer foarby: fan omslingerjende medyske dossiers by it âlde MCLNoord oant de argewaasje oer it aaisykferbod.
Fan bommeldings op it provinsjehûs oant
reboelje om it nije Fries Museum.

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Ekstra omtinken is der foar fjouwer tema’s
dy’t it nijs bot bepaalden: oer de spiraal fan
geweld dy’t Ljouwert dit jier trof, prate wy
mei boargemaster Dales.
Oer de waar-eksessen (fan in heale meter snie
oant de waarmterekords yn ‘e hjerst) prate wy
mei Piet Paulusma. En oer de ekonomyske
malêze (falliseminten, stakings) prate wy mei
de foarsitter fan ‘e ûndernimmingsried by
Atoglas, dêr’t 19 dagen staakt wie. Hoe stiet
it bedriuw der no foar?
Ta eintsjebeslút is der noch de rubryk ‘En dit
wie ek noch nijs.’
Utstjoering: freed 30 desimber 2005, 18.1519.00 oere (nochris te sjen ienris yn de oere).

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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