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* In 1983 bereikte de majoretteploeg de top en presenteerden zich evenals toen afgelopen zaterdag tijdens
het jubileumconcert met de stoelendans show.
Makkum - De 30e Nieuwjaarsconcert van de
muziekvereniging “Hallelujah” Makkum stond
afgelopen zaterdag bol van hoogtepunten. Vierhonderd
toeschouwers kregen in sporthal “Maggenheim” door
het plaatselijke harmonie-orkest een jubileum concert
gepresenteerd met een aangenaam muzikaal en
afwisselend programma. Voor de tiende keer stond
het Nieuwjaarsconcert o.l.v. dirigent Nynke
Jaarsma. De avond werd op een ontspannende
wijze gepresenteerd door Aly van der Mark nog
wel bekend van Omrop Fryslân radio. Het bestuur
van “Hallelujah” had een oproep gedaan welke
muziek van de afgelopen 30 jaar het meest aansprak
bij het publiek. “Jubelklänge”, een klassieker onder
de marsen, kreeg de voorkeur en het harmonieorkest
zette hiermee de juiste toon voor het concert. Het
orkest zat op het puntje van de stoel toen, met een
knipoog naar het Weense Nieuwjaarsconcert, de
bekende wals “An der Schöne der Blauen “Molkfeart”
werd gespeeld. Met prachtige een hoornsolo en een
fraai klarinetregister kreeg het werk af en toe een
symfonische uitstraling. Het orkest vervolgde het
concert met “The Wind of de Willows” naar het
gelijknamige boek van Kenneth Grahame. De verhalen
gaan over het leven, zonneschijn, kabbelende rivieren,
knappende houtvuren enz. Hoofdpersonen zijn een
ratje, een mol, een das en een pad. Tijdens de uitvoering
van dit werk werden videobeelden vertoond van
mister Tod (pad) die bij Zurich een dramatisch
ongeluk kreeg. De film was produktie van enkele
leden van “Hallelujah”. De drumband zorgde voor een
muzikale afwisseling met populaire arrangementen

van instructeur Fokko Dam. Wolfgang Amadeus
Mozart stond centraal in het optreden van het
jeugdorkest van “Hallelujah”. Getooid met pruiken
speelde de jeugdleden met veel overtuiging een
Mozart Mix. Zij besloten hun optreden met een
swingende rock. Als derde stond op het publieke
verlanglijstje “Cancan” uit Orpheus in de Onderwereld,
waarmee het eerste gedeelte voor de pauze spectaculair
door het orkest werd afgesloten. De drumband
pakte na de pauze meteen de draad weer op een
demonstratie van effectvol slagwerk. De titel
“Slagerij” deed zijn naam eer aan. Van 1976 tot
1990 was “Hallelujah” de trotse bezitter van een
eigen majoretteploeg. In 1983 bereikte het gezelschap
de top en presenteerde toentertijd op het
Nieuwjaarsconcert een stoelendans show. De
dames van weleer waren bereid om de show, nu
begeleid door het harmonieorkest, nog één keer te
herhalen en deden dat met groot succes. Eén van de
hoogtepunten van de avond was de uitvoering van
DOREMI uit de film “The sound of Music”. De
jeugdige Veronika Juhasz (Hongarije) bracht
samen met de leden van een jeugdorkest de zaal in
ontroering. Als een nachtegaal zong Veronika daarna
het bekende lied “Edelweiss”. Veronika woont in
Nederland en studeert aan het conservatorium. Het
orkest sloot de avond af met een eerbetuiging aan
Elvis Presly. Na afloop traden de Makkumer
Bluesbrothers op tijdens de ‘after-party’.
Hoofdsponsor van het jubileumconcert was Gros
Makelaardij Makkum.
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Info
Kerkdiensten
zondag 15 januari
Protestantse Gemeente i.w. Herv. Kerk 9.30 uur
ds. Jan Finnema, doopdienst
R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pastoor J.v.d.Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. P. van Hyum, Kollumerxzwaag
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F. Visser-van Enkhuizen, dienst te Bolsward

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
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11 uur en‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk H. v. Asperen, Snekerstraat 83, Bolsward.
Tel. 0515-572353
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. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie
tel. 0515-232119
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. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Agenda
woensdag 11 januari
Makkum - v.a.vanavond Beste Driebanders
strijden om het kampioenschap van Makkum
in A en B klasse, er wordt gespeeld in de horeca
gelegenheden De Zwaan, De Belboei en
De Prins

zaterdag 14 januari
Gaast - Dorpshûs “De Fûke” 20.00 uur
klaverjassen
Makkum- Ons Gebouw 20.00 uur
Bingo-avond Buurtver. “Trye yn ien”
voor leden en niet-leden

Familieberichten
Het laatste beetje is nu op
Er was veel te verduren
Het kaarsje is nu opgebrand
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is rustig
van ons heengegaan onze lieve tante en oudtante

Sijbrigje Rinia
* 9 augustus 1918
Makkum

3 januari 2006
Makkum

Makkum: Piety en Jan
Pieter
Marieke
Berkhout: Neeke en Glenn

maandag 16 januari
Parrega - Dorpshuis De Gearhing 20.00 uur
Uitnodiging voor algemene openbare CDA
bijeenkomst over “Ontwerp Streekplan
Fryslân 2006” spreekster Tineke SchokkerStrampel, lid CDA provinciale staten

woensdag 18 januari
Makkum - Jeugdhuis (bij de Geref.kerk)
14.00 -16.00 uur Piet Venema uit Makkum,
voormalig ijsmeester, vertelt aan de hand
van dia’s over “IJspret vroeger en nu”,
org. ANOB-PCOB-KBO

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 14 januari wordt uw oud
papier weer opgehaald. Er wordt om 9.00 uur
gestart. Graag op tijd, uw papier, goed
verpakt aan de weg zetten. De papiercontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Muziekvereniging Hallelujah en
Mannenkoor De Flevosanghers

FANTASTISCH!
Hartelijk dank voor de vele brieven,
kaarten, goede wensen en geschenken
die wij ontvingen naar aanleiding van
mijn afscheid als huisarts.

Correspondentieadres: P. Hiemstra-Smit
Plein 18
8754 ER Makkum
De Gezongen Uitvaart en de begrafenis hebben
zaterdag 7 januari j.l. plaatsgevonden te Makkum.
Noch mar sa koart yn Avondrust is ferstoarn us
meibewenner frou

S. Rinia
Wy winskje de sibben in protte sterkte ta.
Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust
Makkum, 3 januari 2006
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze
buurvrouw

Syb Rinia
Wij wensen de familie veel sterkte.
Gitta de Jong
Piet en Tine Horjus
Klaas en Trientsie Groeneveld
Jehannes en Loekie Koornstra
Minke Roosma- de Jong
Henk en Gonnie Zondervan
Voor de vele blijken van belangstelling, steun
en medeleven na het overlijden van mijn man,
onze heit en pake

Willem Graeler
willen wij U hartelijk danken.
Het heeft ons erg goed gedaan.

Het was overweldigend!
Wim & Ella Jansen
Makkum, januari 2006

Familie Graeler
Dank ook aan de medewerkers van verzorgingshuis
“Avondrust”, die zo buitengewoon voor hem
gezorgd hebben.
Makkum, januari 2006
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Familieberichten
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn.
Veel te vroeg is heengegaan

Ebele van der Veer
Wij wensen Corrie en Otte en de familie veel
sterkte met dit grote verlies.
Carl en Karin
Chelsea
Yke en Mirjam
Roy
Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen....
lieve ome

Eip

we zullen je missen.
We wensen tante Tiny, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Dag lieve pake
We zullen je missen
Iris en Duncan

Monique en Theo
Sharon
Glenn
Levi
Viggo
Toch nog plotseling is van ons heengegaan ons
trouw lid

Ebele van der Veer
Na een leven van trouwe inzet en hart voor ons
bedrijf, moesten wij veel te vroeg afscheid
nemen van onze werknemer

Buurtver. “Trye yn ien”

We hielden van hem zoals hij was.
Nooit zullen we hem vergeten.

In onze gedachten was je
In onze gedachten ben je
In onze gedachten zul je altijd blijven

Ebele “Yp” van der Veer
We wensen Tinie en de kinderen heel
veel sterkte de komende tijd.

Verslagen zijn wij door het toch nog plotseling
overlijden van onze gewaardeerde collega.

Ebele van der Veer
Wij wensen Tiny, kinderen, kleinkinderen
en familie veel sterkte toe met dit verlies.
Je collega’s van Fa. van der Meer

Wij wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.
Hanny, Martin, Anette en kinderen

Veel te vroeg is overleden

Ebele van der Veer
heit en pake van onze vrienden.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe om
dit verlies te kunnen dragen.
Gerwin en Fenny
Ulbe en Jenny
Jacob en Elisatbeth
Tom en Harmina
en kinderen

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze
vriend

Ebele van der Veer
Wij wensen Tinie en kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.
Jochum en Dueke
Makkum, 6 januari 2006

Fam. G. Bosma
Fam. W. de Vries
Mevr. A. Hendriks
Dhr. Tj. Wielinga

Tot ons verdriet is op 6 januari 2006 overleden

Ebele van der Veer

Makkum, 6 januari 2006

Al heel lang bij de zaak,
Een sigaretje, een praatje,
Een aanwijzing op zijn tijd.
Een plezierige collega.

Ybele van der Veer

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Ebele van der Veer

Catrinus en Janny
Jan en Jikkie en kinderen
Loonbedrijf C.G. van der Meer Makkum

Eerder dan wij hadden gedacht is overleden

Fam. O. Eiling
Fam. P. Stam
Mevr. A. Postma
Sipke & Esther

Toch nog onverwacht is overleden

Ebele van der Veer
vader van onze medespeelsters Alie en Corrie.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Z.V.V. Dames NyEngwier

Wij wensen de familie veel sterkte met dit
grote verlies.
Sipke de Witte
Sybren en Hermien
Remko en Meriam
en kinderen

Veel te vroeg is overleden de heer

Ebele van der Veer
Onze trouwe kraanmachinist bij de maandelijkse
oud papier inzameling.
Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en verdere
familie veel sterkte voor de komende tijd.
Bestuur en leden,
Interk. mannenkoor “De Flevosanghers”
Muziekvereniging “Hallelujah”
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Feeststemming overheerst op Nieuwjaarsfeest Us Stek

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg kalfsvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,90
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

Het jaar 2006 is voor de bezoekers aan het
nieuwjaarfeest van Vereniging Caravan Us Stek
feestelijk begonnen. Een volle tent genoot van
de feestmuziek van Arie en Arjen en danste
volop mee.
Ook overdag was er ondanks het slechte weer
van alles te doen bij Caravan Us Stek nabij
het Kaatsveld te Makkum. Even dreigde het
weer roet of liever gezegd sneeuw in het eten
te gooien. Vrijdag op zaterdag werd er zoveel
sneeuw voorspeld dat het feestpaviljoen
dreigde in te zakken. De voorspellingen zaten
er gelukkig naast en de aanwezige warmtekanonnen zorgden ervoor dat er geen sneeuw
op het tentzeil bleef liggen.
De oudejaarsdag begon vroeg voor de organisatoren met het klaarzetten van het carbidschieten
op het veldje naast de keet. Klokslag 10.00 uur
waren de eerste doffe dreunen te voelen en te
horen in Makkum. Jong en oud kwam een
kijkje nemen uit nieuwsgierigheid of naar
aanleiding van jeugdherinneringen. De carbidschietende jongeren kregen tips van oude
rotten die de geur weer eens wilden ruiken
van carbid. In totaal is er met 18 melkbussen
en een speciaal ontworpen carbidkanon
ongeveer 20 kilo carbid opgegaan. Tapijtrollen
zorgden ervoor dat de ondergrond goed
begaanbaar bleef ondanks de invallende dooi
en regen. In de tent was vanaf 13.00 uur snert
en tomatensoep en broodjes verkrijgbaar.
Door de kou werd hier veel gebruik van
gemaakt. ‘s Middags is er weer op locatie
geknald op de haven, het strand en het
Achterdijkje. Ook hier kwamen veel kijkers
op af. Vanaf 16.00 uur was de laatste matinee
van 2005 georganiseerd. Aan de hand van een
jaaroverzicht op grootscherm en in krantvorm
passeerden de nodige sterke verhalen de
revue. Ongeveer 40 man kwam een kijkje
nemen in de tent.
Vanaf 0.30 uur nieuwjaarsdag was de tent
geopend voor het nieuwjaarsbal. Door de
voorverkoop en het natte weer was de tent
binnen een uur al goed gevuld. De regen zorgde
ervoor dat er weinig jongeren lang in het
centrum van Makkum bleven hangen maar

snel naar het feestpaviljoen kwamen. De
Dikke Lul band beter bekend als Arie en
Arjen zijn vertrouwt met het brengen van een
feestsfeer en ook dit jaar lukte dat moeiteloos.
De goedgevulde tent danste en hoste er op los.
Er werd zelfs geroeid en gestript in de tent!
Voor de gelegenheid is het fameuze lied
Us Stek.nl in première gegaan en zeer goed
ontvangen door het publiek. Onder de hongerige
bezoekers vonden broodjes hamburger gretig
aftrek. Vereniging Caravan Us Stek had de
organisatie goed aangepakt. Mede hierdoor en
door de goede sfeer zijn er geen noemenswaardige problemen ontstaan. Het doorgaans
modderige pad naar de keet was vooraf
verhard en verlicht. Hierdoor konden de
gasten redelijk ongeschonden de tent betreden
en verlaten. Taxi’s zorgen ervoor dat de volle
tent vrij vlot na de laatste noten van de band
leeg was. Van de gehele dag en nacht zijn
foto’s gemaakt en terug te vinden op
www.usstek.nl.
Caravan Us Stek kijkt terug op een zeer
geslaagde editie van het oud en nieuw feest en
zal met enthousiasme zorgen dat het volgende
jaar weer zo’n succes wordt!
Een succesvol feest kan niet ontstaan zonder de
hulp van sponsoren. Vereniging Caravan Us
Stek wil de volgende bedrijven, instellingen en
personen hartelijk danken voor hun inzet:
R. de Vries Woning- en scheepsinrichting
Timmerfabriek de Houtmolen
Fa. Ca. v/d Meer Loonbedrijf
Kaatsvereniging Makkum
Stichting SES Makkum
Bergsma Groothandel
Hotel de Prins Makkum
Grillhuis de Sultan
Ruivenkamp Chaletverhuur
Webworks Internetdiensten en filmtechniek
Jumbo Supermarkten
Hiemstra Hovenier
Gemeente Wunseradiel afd. gemeentewerken
Veehouderij Tjeerdema
Improtech procestechniek
BME records
Cohiba sigaren
en natuurlijk alle bezoekers.

www.belboei.nl

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
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

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

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
z Babi Pangang
z Kipfilet in Hoysien saus
z Kroepoek
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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JA N Z I J P
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Anita Bijlsma ondergaat een metamorfose

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Goudgele andijvie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Peren Gieser Wildeman / Doyene de Commies
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore, irene’s
nieuwe oogst aardappels
deze week 20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

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

voor
Bij de opening van kapsalon Nynke konden
klanten een formulier invullen en in aanmerking
komen voor een metamorfose. Er werden twee
kaarten uitgetrokken en een van de gelukkigen
heeft afgelopen week de metamorfose ondergaan.
De spiegel was afgedekt en de 17 jarige Anita
had geen idee wat er allemaal ging gebeuren.
Ze had de haren nog nooit een kleurtje gegeven
en nu ging dat gebeuren. Nynke kreeg de vrije
hand. Anita werd een donkere brunette en de
krullen waar menigeen jaloers op zou zijn
werden stijl gemaakt. En natuurlijk werd er
een jeugdige coupe in het haar geknipt. Het
mocht niet al te kort. Na deze behandeling
stond Anette Berends al klaar om bij dit frisse
jonge meisje een prachtige make-up aan te brengen.

na
De kleuren die deze winter helemaal in de
mode zijn werden rondom de ogen aangebracht
en de lach van Anita werd nog stralender. De
ogen schitterden je tegemoet. Wat blusher op
de wangen, een kohl potlood langs de ogen en
een frisse roze lipstick met daaroverheen een
gloss maakten het geheel compleet. Anita
haar mooie wimpers werden nog eens extra
geaccentueerd door een enkele valse ooghaar
in de buiten ooghoek. Kortom het werd een
hele andere Anita en de make-up die ze zelf
wel eens opbrengt was niets vergeleken hetgeen
Annette Berends van Berends Beauty en
Body aan bracht. De eerste metamorfose is
zeker geslaagd en we zijn benieuwd hoe de
volgende later dit jaar gaat worden.

Aan de leden en niet-leden van de
begrafenisvereniging Makkum e.o.
Makkum - Het jaar 2005 is voor onze vereniging
een jaar geweest met enige verdrietige
momenten. We moesten afscheid nemen van
enkele mensen die actief betrokken waren bij
de vereniging. We denken dan aan Harmen
Cuperus die jaarlijks bij vele leden aan de deur
kwam om de contributie te innen en tevens de
gezinssituatie in de gaten hield voor wat betreft
wijzigingen e.d. Op de ledenvergadering van
6 april dit jaar lieten wij u weten dat onze
voorzitter Jochum Roosma niet aanwezig kon
zijn i.v.m. ziekte. Hij was thuis maar mocht
nog niet actief deel nemen aan de vergadering.
Maar helaas. Vrij kort daarna kregen we het
droevige bericht van zijn overlijden en op
maandag 12 april is hij naar zijn laatste rustplaats gebracht. Een verdrietig jaar. Vooral
voor de naaste familie. Wij wensen hen veel
sterkte en kracht toe voor de toekomst. Dat zij
de warmte en troost, de vriendschap en trouw
ook in dit nieuwe jaar mogen ervaren van hen
die om hen heen stonden en nog staan.
Het bestuur is daarna enkele keren bij elkaar
gekomen en is op zoek gegaan naar mensen die
de lege plaatsen in het bestuur willen innemen

en naar iemand die de taak van contributie
innen wil uitvoeren. Dat is gelukt. De afgelopen
zomer hebben velen van u reeds kennis kunnen
maken met Marijke Hoekstra die met een
kwitantie bij u aan de deur kwam vanwege het
lidmaatschap van onze vereniging. Verder
prijzen wij ons gelukkig met twee nieuwe
bestuursleden. Dat zijn Andries Quarré in de
functie van voorzitter en Ieke Werkhoven als
bestuurslid. Wij hopen dat zij zich snel thuis
voelen in ons midden.
Verder is er nog steeds iemand voor de
vereniging actief in Makkum. Mevr. J. Edes
van uitvaartverzekering Twenthe heeft al veel
inwoners van Makkum bezocht om geheel
vrijblijvend de kosten rond overlijden en
begrafenis /crematie met u door te lichten. Zij
is tevens actief met ledenwerving voor onze
verenging en tot nu toe zijn wij als vereniging
best tevreden met het resultaat.
Omstreeks eind maart zullen we weer een
ledenvergadering plannen en we hopen u dan
ook te mogen begroeten.
Het bestuur.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Start bouw Voorstraat 1 en 3

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De bouw werkzaamheden voor de panden aan
de Voorstraat 1 en 3 te Makkum gaan in het
nieuwe jaar van start. Als de weersomstandigheden de bouwers mee zitten hoopt men voor
de bouwvakvakantie de bouw af te kunnen
ronden. Eerst zal de grond geëgaliseerd moeten
worden en daarna komen de palen in de
grond. Dit gebeurt niet door middel van
heien. De palen worden in de grond geboord
en daarin wordt beton gestort. Daarna kunnen
de bouwwerkzaamheden echt van start gaan.
In het pand Voorstraat 1 komt beneden een
kantoor en boven komen twee maisonnettes

en een appartement. Twee van de woonruimten
krijgen een balkon aan de westzijde van het
pand. In het pand Voorstraat nummer 3 komt een
winkel/kantoorruimte en drie appartementen. Er
is al het een en ander verkocht maar voor de
liefhebber is bij makelaar Kingma Walinga
aan de Voorstraat nog te zien welke ruimten
nog vrij zijn. Bijgaande tekening toont de
nieuwbouw zoals het eruit komt te zien. Als
alles klaar is zal het een hele verandering zijn
en wordt het aanzicht van de Voorstraat na
vele jaren eindelijk weer eens het aanzien
waard bij het binnen rijden het dorp Makkum.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

De Partij van de Arbeid komt naar u toe deze winter
Wûnseradiel - Het lijkt nog ver weg, maar het
komt snel dichterbij. Dinsdag 7 maart zijn er
verkiezingen voor de gemeenteraad. De PvdA
in Wûnseradiel wil graag met u praten over wat
wij belangrijk vinden, maar vooral, wat u
belangrijk vindt in deze gemeente. Daarom

start men vanaf zaterdag 14 januari met een
dorpen-tour. U herkent de PvdA aan een caravan
beplakt met de nodige posters, en vindt ons in
het centrum van uw dorp. Praat met ons en
neem een hapje of een drankje. Wij maken ons
sterk, voor uw wensen! De route is als volgt:

Data

Dorpen en tijden (standtijd gem. 1 uur per dorp)

14 januari 2006

9.30 Witmarsum, 11.30 Schettens, 13.00 Hichtum

21 januari 2006

9.30 Arum, 11.30 Kimswerd, 13.00 Zurich

28 januari 2006

9.30 Makkum, 11.30 Gaast, 13.00 Wons

4 februari 2006

9.30 Exmorra, 11.30 Schraard, 13.00 Longerhouw

11 februari 2006

9.30 Parrega, 11.30 Dedgum, 12.30 Tjerkwerd, 14.00 Ferwoude

18 februari 2006

9.30 Arum, 11.30 Pingjum, 13.00 Kimswerd

25 februari 2006

9.30 Witmarsum, 11.30 Lollum, 13.00 Burgwerd

4 maart 2006

9.30 Makkum, 12.30 Skuzum, 14.00 Cornwerd

* Voor meer informatie willen wij u graag verwijzen naar onze nieuwe website: www.wunseradiel.pvda.nl

www.makkum.nl

Verkeersschool
Bert
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl
www.berttamboer.nl
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Burgerlijke stand
december 2005
GEBOREN
Thijmen IJsbrand, zv Johan de Groot
& Elizabeth J. Bergsma te Kimswerd;

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG VLUG KLAAR

MAANDAG t/m WOENSDAG

5 HALEN / 4 BETALEN

LEVERKAAS
100 gram

€ 0.89

DINSDAG

Sterre, dv Eric Streefland
& Jolanda L.M. Bijvoet te Makkum;
Jessie, zv Wopke Tichelaar
& Geertje Baarda te Kimswerd;

VERSE WORST

DONDERDAG t/m ZATERDAG

€ 2.50
RUNDER 500 gram € 2.75

VARKENS 500 gram

RIB-HAASKARBONADE
100 gram

€ 0.83

DROGE WORST

Margriet, dv Auke de Boer
& Hielkje Wijmenga te Arum;

5 HALEN / 4 BETALEN
WOENSDAG GEHAKTDAG

Marleen, dv Wilko Fokkema
& Debora Boogaard te Arum;
Jan, zv Doede N. Rijpkema
& Gerda Fokkema te Hichtum.

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

RAUWE HAM
100 gram

€ 1.89

HUTSPOT met SPEKLAP
300 gram

€ 2.25

OVERLEDEN
Eatske S. Kingma te Witmarsum, 87 jaar,
wv Sake van den Berg;
Alida H. Cazant te Maarssen, 86 jaar,
wv Antoon J. Mook;
Sietze F. de Jong te Makkum, 63 jaar,
ev Harmpje Koster.
telefoon 0515-231488 of 232547

Familie Finnema naar
Rwanda
Makkum - Begin februari a.s. zal ds. Jan Finnema
met zijn gezin naar Rwanda vertrekken. De
benodigde opleidingen zijn inmiddels gevolgd,
zodat het grote moment van vertrek in aantocht
is. De officiële uitzending zal gebeuren op
zondag 5 februari a.s. in Zuidland (bij
Rotterdam). Omdat heel veel mensen in
Makkum en omgeving met hen meeleven, zal
ds. Finnema ook in Makkum iets gaan vertellen
over de toekomst van zijn gezin in Rwanda.
U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor een
bijeenkomst in het Jeugdhuis bij de Geref. kerk
op zondag 15 januari a.s. om 11.00 uur.
Ds. Finnema zal daar vertellen hoe de toekomstige leef- en werksituatie er zo ongeveer
uit zal zien. Hieraan voorafgaand gaat ds.
Finnema voor in een doopdienst in de
Hervormde kerk.

500 gram Jonge Kaas....................................................nu 2.99
tas Elstar Appels, 1.5 kilo..................................................1.49
Witlof, 500 gram................................................................0.75
Top Q Appelmoes, 370 ml.............................3 potjes voor 1.=
pondje Wintermix, 500 gram.....................................1.99 1.29
baal Gemengde Drop, 500 gram........................................1.29
Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1.79
Coca Cola, 1.5 liter.................................................slechts 0.99
Honig Deense Rundvleessoep, pakje.................................0.99
Emmer met Schoonmaakhulpjes................van 11,= voor 5.99
Aanbiedingen geldig van do. 12/1 t.e.m. wo. 18/1
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DECEMBERAKTIE 200
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Uitslag van de trekking op 29 december 2005 in Café-Restaurant 'De Zwaan'

De bedrijven vemeld op deze pagina feliciteren de winnaars
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“Kistje” met levensmiddelen voor MB fotograaf Finale trekking

DecemberPuzzelactie
O.V.M. in café De Zwaan

* Willy Miedema-Hengst trekt drie nummers
van de laatste weekpuzzel.

Foto; Sjaakie

Makkum - Gewoonlijk staat een fotograaf
met de camera in de aanslag om een zo mooi
mogelijk plaatje te schieten van een evenement
c.q. gebeurtenis. Ditmaal moest fotograaf Jan
Werkhoven zijn digitale camera uit handen
geven en kwam hij zelf op de kiek.

Tijdens de loterij van de Decemberaktie van
de O.V.M. won de cameraman het “kistje”
met levensmiddelen dat hem werd overhandigd
door Ferry Kluft (rechts) voorzitter van de
Ondernemers Vereniging Makkum.

Makkum - De DecemberActiePuzzel 2005
leverde 705 inzendingen op, in 2004 waren
dit er 560 een vermeerdering van honderd en
vijf en veertig puzzelaars. Er hebben ongeveer
51 puzzelaars meegedaan aan de zes puzzelweken. Uit de goede oplossingen zijn de
volgende prijswinnaars getrokken:
1e prijs t.w.v. € 480,- aan waardebonnen
is gewonnen door
S. Boonstra, Tademastraat 24 in Leeuwarden.
Froukje Brandsma - De Kamp 15, Makkum
won de 2e prijs met € 240,- aan waardebonnen.
B. Hoekstra-de Boer - Ged. Putten 8, Makkum
won de 3e prijs € 140,- aan waardebonnen.
De uitslag van de trekking vond op 29 december
jl. plaats in café De Zwaan. De trekking van
puzzelweek 6 werd verricht door Willy
Miedema-Hengst, die een week eerder de
weekprijs won.
De drie winnaars van de laatste weekpuzzel
kregen een waardebon van € 40,- t.w.
Natasja de Vries - Dorpsweg 34, Exmorra
R.W. Elhorst - Kofstraat 10, Makkum
R de Boer - Trekweg 138 , Parrega
De oplossing van 6 weken puzzelen:
Niets is de O.V.M. te dol:
De etalages liggen weer vol!
Het is voor u de moeite waard,
gewapend met uw stempelkaart

* Mevrouw S. de Witte-Miedema won vier waardebonnen van elk twintig euro,de prijs wordt in
ontvangst genomen door zoon Simon en overhandigd door Geertje de Boer namens de O.V.M.

in Makkum te kust en te keur te gaan.
De Sint staat natuurlijk weer vooraan.
De kinderen worden goed bedacht
op de speciale pakjesdag
De kerstmarkt oogt straks vast piekfijn.
Op krystwilledeï zal het dringen zijn.
Want de O.V.M. gaat zich bewijzen
met ruime sortering en vette prijzen.
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Krystwilledei tekenwedstrijd

Nieuws van het Oecumene
Overleg Makkum
Week van gebed voor de eenheid
van Christenen
Makkum - De week van 15 tot en met 22
januari is de week van gebed voor de eenheid
van Christenen. Deze week wordt elk jaar
georganiseerd door de Raad van Kerken.
Thema van dit jaar is: “ben Ik in hun midden”.
Ook het Oecumene Overleg van Makkum
heeft weer een aantal activiteiten. De zondagmorgendienst kan niet doorgaan, vanwege de
fusie van de Hervormde Kerk en de
Gereformeerde Kerk, die dat weekend
gevierd wordt. Op vrijdagavond zal daarom in
de Vermaning een korte viering zijn met na
afloop een gezamenlijke maaltijd. Net als in
voorafgaande jaren zal in elk kerkgebouw een
bijeenkomst zijn, verdeeld over de week. We zullen elkaar bijpraten over Avondmaalgebruiken.
De bijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot
ongeveer 19.45 uur.

* Een tekening van een van de hoofdprijswinnaars.
Makkum - Voor de 7e Krystwilledei tekenwedstrijd waren er prijzen te winnen in twee
categorieën, totaal aan prijzen t.w.v. € 200,00
doormiddel van waardebonnen. Deze zijn te
besteden bij de winkeliers ondernemers van
0 t/m. 5 jaar,
1e. Prijs - t.w.v. € 25,00
Jelien de Jong - 5 jaar
Achterdijkje 18, 8754 EP MAKKUM
2e. Prijs - t.w.v. € 17,50
Marten Venema - 2 jaar
Markt 6, 8754 ES MAKKUM
3e. Prijs - t.w.v. € 15,00
Owen o Conner - 5 jaar
Plein, 8754 MAKKUM
4e. Prijs - t.w.v. € 12,50
Gabrielle Hoegen - 3 jaar
Trekweg 120, 8763 MH PARREGA
5e. Prijs - t.w.v. € 10,00
Tine Venema - 3 jaar
Markt 6, 8754 ES MAKKUM
6e. Prijs - t.w.v. € 7,50
Yara van der Zee - 5 jaar
Zelgstrasse 31, 8335 HITTNAU
ZWITSERLAND
7e. Prijs - t.w.v. € 5,00
Quincy Bierstedt - 2 jaar
It Hof 1, 8754 KD MAKKUM
8e. Prijs - t.w.v. € 5,00
Lukas Gerritsma - 1 jaar
De Pleatsen 3, 8754 KE MAKKUM
9e. Prijs - t.w.v. € 5,00
Lieke Steigenga - 2 jaar
Van der Weijstraat 29, 8759 LH EXMORRA

de O.V.M. De waardebonnen zijn al aan de
prijswinnaars toegezonden. De jury-leden
waren Gordon en Els van Lowe zij hebben op
14 december de tekeningen beoordeeld.
Hieronder de namen en de prijs die gewonnen is.

6 t/m. 11 jaar,
1e. Prijs - t.w.v. € 25,00
Niek Groenveld - 10 jaar
De Hoek 10, 8613 JH SANDFIRDEN
2e. Prijs - t.w.v. € 17,50
Nynke de Jong - 10 jaar
Achterdijkje 19, 8754 EP MAKKUM
3e. Prijs - t.w.v. € 15,00
Nathalie Jonkhorst - 9 jaar
Dorpstraat 92, 8759 LE EXMORRA
4e. Prijs - t.w.v. € 12,50
Floor Streppel - 10 jaar
Hayumerlaan 1, 8753 JD CORNWERD
5e. Prijs - t.w.v. € 10,00
Laura de Groot - 6 jaar
Aldewei 14, 8711 BT WORKUM
6e. Prijs - t.w.v. € 7,50
Marlena Bes - 6 JAAR
Eekwerdlaan 16, 8701 LS BOLSWARD
7e. Prijs - t.w.v. € 5,00
Frank Bobeldijk - 11 JAAR
Zwaluwweg 44, 1602 HT ENKHUIZEN
8e. Prijs - t.w.v. € 5,00
Jorrit van der Zee - 7 jaar
Zelgstrasse 31, 8335 HITTNAU
ZWITSERLAND

Hier is het programma:
maandagavond 16 januari
dhr. K. Bakker

Vermaning

dinsdagavond 17 januari
zr. C.J.M. Borgers

Vermaning

woensdagavond 18 januari
dhr. G.H. Visser

Jeugdhuis

donderdagavond 19 januari
pastor S. Draisma
Parochiehuis
vrijdagavond 20 januari
beschikbare pastores

Vermaning

Het programma op vrijdagavond begint om
18.00 uur met een korte viering. De afsluitende
maaltijd zal om ongeveer 18.30 uur zijn. Voor
de maaltijd kunt u zich telefonisch of via
onderstaande opgavestrook aanmelden bij
Flora Visser (tel. 232415) tot uiterlijk donderdag
19 januari.


Opgavestrook
Naam:
____________________________________
tel. nr.
____________________________________
wil graag met ___ personen deelnemen aan
de afsluitende maaltijd op vrijdag 20 januari.
Eventueel dieet:
___________________________________
s.v.p. sturen aan: Flora Visser-van Enkhuizen
ds. Touwenlaan 37, Makkum
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Expositie Jan Woning in
Avondrust te Makkum

Uitnodiging voor de openbare bijeenkomst CDA Wûnseradiel
op maandag 16 januari om 20.00 uur in Dorpshuis “De Gearhing” te Parrega
Onderwerp

“Ontwerp Streekplan Fryslân”

door Tineke Schokker-Strampel CDA-lid van provinciale staten.
We rekenen op uw komst

<><><> Bestuur CDA Wûnseradiel

H.W. Leemhuis huisarts Witmarsum
heeft per 1-1-2006 de praktijk overgedragen aan de
heer Osinga en mevrouw De Boer
Vrijdag 13 januari 2006 is er gelegenheid afscheid te nemen
* Stadsgezicht Kampen

van 17.00-19.00 uur in de Aylva-State te Witmarsum.

Makkum - Tot en met 15 maart exposeert Jan
Woning olieverf- en acrylschilderijen in
Avondrust te Makkum. Avondrust organiseert
deze tentoonstelling in samenwerking met Art
Connection. Jan Woning geboren in 1948 te
Kampen heeft in de jaren 1983 tot 1985 de
Vrije Academie gevolgd te Uffelte. Jan
Woning is als vijftienjarige begonnen te werken, waarna hij als reclameschilder bij de
firma Siebrand te Kampen is begonnen waar
ook de Tjalken en BM-ers worden geschilderd. De liefde voor botters, Kampen, Urkers,
Elburgers en vissersschepen komt door zijn
grootouders die als vissers op de botters hebben gewerkt. Hij heeft in de afgelopen jaren
veel met schilderen gedaan. Hij heeft in
Kampen een eigen Galerij Atelier gehad en
heeft als kunstschilder in een t.v.-programma
van de N.C.R.V. een stadsgezicht van
Kampen geschilderd. Hij geeft ook al 10 jaar
schildersles aan cursisten. In opdracht maakt
hij ook wandbeschilderingen.

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
TE KOOP
KLIPPERSTRAAT 16 MAKKUM
Verbouwde tussenwoning
met fraai aangelegde tuin.
Bij interesse en voor
een eventuele bezichtiging, tel. 06-22569733

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina, Alie en Tanje

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
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Bestemmingsplan
Melkvaart Makkum

vrijdag 13 januari
Sporthal NeVoBo-competitie
20.15 uur J Makkum 7
21.25 uur D Makkum 3
20.15 uur J Makkum 6
21.25 uur H Makkum 1
20.15 uur J Makkum 8
21.25 uur D Makkum 4

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van 21 december 2005,
nummer 624546, goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Melkvaart te Makkum.
Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van 90 woningen aan de
oostzijde van het dorp Makkum. Tevens is artikel 11, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
van toepassing verklaard op artikel 11 (nutsvoorzieningen) van onderhavig plan.
Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het goedgekeurde bestemmingsplan ligt voor een
ieder ter inzage op de afdeling VROM van het gemeentehuis te Witmarsum vanaf 5 januari 2006
gedurende 6 weken elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur.

.

- Wisky 5
- Molkwar 1
- Punt Ut 5
- Accent/VOP 1
- Staveren 3
- NOK 3

dinsdag 17 januari
Sporthal KNVB-competitie

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden
ingesteld door:
* Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig
artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdig bedenkingen in te dienen bij
Gedeputeerde Staten.
Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20.019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking op de dag na afloop van de
beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.
Witmarsum, 4 januari 2006
Drs. Th. R. Piersma, burgemeester
Mr. D.L. Visser, secretaris

Sporthal

20.00 uur H Ny Engwier 1 - ONS Sneek 1
21.00 uur H Ny Engwier 2 - Be Quick 1

Papier ophaaldag

.

Zaterdag 14 januari
wordt uw oud papier
weer opgehaald door
leden van de
Muziekvereniging “Hallelujah”
en van het Mannenkoor
“De Flevosanghers”
Zet het papier tijdig en goed
verpakt aan de weg!

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
Ford focus’cool’
1.8TDDi,5drs,bl.met
airco,radio-cd,cpv+
afst.bed,el.ramen
boardcomputer,nw.st
86 dkm bj 2003

Seat Leon 1.8-20v
Turbo,180pk,zwart
Airco,radio-cd
Sportint,lm.velgen
Mistlampen voor
124 dkm bj 2002

€ 12.900,-

€ 13.650,-

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
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

2003
2003
2002
2002
2002
2002
2001
2000
1997

€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.400,13.400,13.650,11.900,11.200,10.900,7.900,7.400,5.400,-

Diesel
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Seat Leon Tdi,110pk’Sport’,a/c-ecc,lm.velg,radio-cd
VW Passat Tdi,4drs,airco,el.rmn,cpv,nw type,135dkm
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm
Peugeot 206 Hdi,zilver,el.rmn,cpv+afst.bed,98dkm
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part

2003
2003
2001
2003
2002
2002
1998

€
€
€
€
€
€
€

14.900,13.400,12.900,13.250,9.900,9.700,4.250,-

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

2001

€

13.250,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

U doet de ophalers hier
een plezier mee!!!

Kaatsvereniging Makkum

MEDEDELING
De Federatie van Franekeradeel
organiseert op zondag 22 januari a.s.

een zaalkaatspartij

in sporthal “ De Trije “ in Franeker.
Er wordt in alle categorieën gekaatst.
De aanvang is om 10.00 uur.
Inleg pupillen en schooljeugd: € 2,50
Inleg overige categorieën: € 5,=
Opgave voor deze partij kan bij:
Mieke Tilburgs, Tel: 0515-231377
De opgave is mogelijk tot:
donderdag 19 januari 17.00 uur
Kijk op kvmakkum.nl
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Wist u dat...
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of
tel. 0515-231687
TE KOOP Brother breimachine 240 met
Antariapatroon slede, tel. 06-48398886
TE KOOP Goed werkende computer, compleet
met scherm, toetsenbord en muis, kan op
internet worden aangesloten € 175.-,
tel. 0515-232725
TE KOOP Voor gebruik of onderdelen
Vaillant combiketel, tel. 06-12797565
TE KOOP Zwarte laarzen maat 38 zit rits
aan zijkant € 15.-, tel. 0517-641624

Wist u dat...
* Jeugdsoos Swinx knallend het jaar 2006
begint op zaterdag 14 januari om 20.00 uur
met Drive-in Show Startlight
* Starlight is bezig aan een toer door
Friesland en is zeer vereert om ook ‘onze’
jeugdsoos aan te doen, zegt het bestuur,
alle jeugd is van harte welkom

“Een kleine moeite, een groot gebaar”
is zeker meer dan een gezegde
Makkum/Wommels - Marjan van der Molen
vierde 4 februari jl. haar 40e verjaardag.
Zij woont al jaren in de Woonvorm
Tywerthiem, van Sminialeane 28-40 8731 BG
in Wommels. Zij verblijft daar met plezier en
al komt te ze nog regelmatig in Makkum,
soms mist ze vooral haar moeder die in 2004
is overleden en temeer als je jarig bent.
Daarom was het ook voor Marjan een feest
dat ze zoveel kaarten kreeg op haar verjaardag.
De hele groep bewoners heeft er van mee
genoten. Het is heel fijn dat er zoveel mensen
zijn die de moeite genomen hebben om haar
een kaart te sturen. Ontzettend bedankt
namens Marjan.
Akkie Koornstra

KantoorAutomatisering

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)

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

www.focussys.nl

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
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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

Nog steeds geen winter?
Één troost! Deze winterschilder is er altijd!

Wist u dat...
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Licht eiken broodkast t.e.a.b.,
tel. 0515-232239
TE KOOP Alisuen 12 lamps zonnehemel
€ 100.-; Power max trilplaat € 75.-,
tel. 06-40583182
TE KOOP Eiken computerkast h. 150 br. 100
d. 60 cm boven 2 glazen deurtjes onder 2 houten
deurtjes € 150.-; Zwarte eethoek + tafel +
4 stoelen € 100.-; Zwarte salontafel met
opbergvak € 50.-, tel. 0515-577166
TE KOOP Konijnenhok € 20.-,
tel. 0515-579312
TE KOOP Tweelingfiets 2 achterop of 2
voorop, tel. 0515-579855
TE KOOP Computertafel zilverkleur € 60.-,
maat br. 60-45-80, tel. 0515-232725

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

TE KOOP Tefal mini wasmachine € 15.-;
Donkereiken eethoektafel Ø 1.10 cm € 85.-;
Donkereiken salontafel Ø 90 cm € 15.-,
tel. 0517-531478
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