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Juf Hannie van der Wal 25 jaar peuterleidster

* De peuters Eva van der Kooi en Rochelle Lindeman (r) bieden juf Hannie het kado aan

Makkum - Januari 1981 startte Hannie van der Wal
als peuterleidster bij de Makkumer peuterspeelzaal
“It Krobbeguod”. In eerste instantie was ze hulpouder
maar nadat ze een cursus peuterleidster gevolgd had
werd ze officieel peuterleidster. Samen met Juf
Harmke Adema vormt zij het vaste team van de
peuterspeelzaal. Hannie werkt hier twee dagdelen
de rest is de andere juf aanwezig. Voor de ouders en
de peuters was het feit dat juf Hannie al 25 jaar met
veel liefde de kleuters opvangt en begeleid aanleiding
om een feestje te houden. Dinsdag 10 januari werd
Hannie opgewacht door ruim 60 van de 80 peuters
die de peuterspeelzaal bezoeken. Met zijn allen
gingen ze in optocht naar “Ons Gebouw” waar het
feestje gevierd werd. De peuters kregen natuurlijk
lekkers en drinken en voor de jubilaris was er een
fraai kunstwerk wat ze van de ouders kreeg. De
roestvrij stalen vogel was gemaakt door Klaas van
der Kooi. Voor de kinderen was er nog een extra ver-
rassing Tomke en Romke kwamen een optreden
verzorgen. Vele kinderen kennen Tomke Romke van
de boekjes en van het project wat ieder jaar op de
peuter speelzaal gedaan wordt. Het was dus groot
feest ondanks het feit dat enkele kleintjes Tomke en
Romke in het echt toch wel een beetje eng vonden.
Wat is er nu veranderd in de 25 jaar dat Hannie van
der Wal in de peuterspeelzaal werkt. Heel veel zegt

ze, peuters zijn en blijven peuters, maar toch merk je
dat door allerlei invloeden de kinderen wijzer en
vrijer worden. Er wordt minder Fries gesproken dan
in het begin, omdat er veel nieuwe inwoners in
Makkum gekomen zijn. Het wordt ook niet meer
gezien als een veredelde oppas maar als een voor-
bereiding voor de basisschool. En de peuters vinden
het prachtig om met andere kinderen te spelen en
worden daardoor sociaal vaardiger. Ook de ARBO
wet heeft zijn intrede gedaan, werden vroeger in het
oude schoolgebouw waar Hannie begon de kinderen
op de grond gelegd om een schone broek te geven, nu
is er een commode op de juiste hoogte voor de leidsters
en kunnen de kinderen het trapje op en komen zelf
op de commode. Een zo zijn er heel veel regels
gekomen. Verplicht jaarlijks EHBO en dan nog alle
andere bijspijker cursussen. Hannie vond dit alles
geen bezwaar, het hoort erbij en is goed dat je
attent gemaakt wordt op verschillende dingen die
anders sluipenderwijs in je handelswijze komen.
Het zingen, knutselen en voorlezen is natuurlijk
nog gelijk aan 25 jaar geleden en voorlopig vindt
Hannie het nog ontzettend leuk om met de peuters
van 2 tot 4 jaar om te gaan. Naast haar werk in de
gezinsverzorging heeft ze wekelijks te maken met
twee groepen totaal verschillende vormen in onze
samenleving en beide doet ze met veel plezier.

Jetze Nagel 
controleur
ijsstadion “Thialf”
en de wens om 
ererondje

5 7 8

Nieuw jaar start
goed voor Okkinga
Communicatie

Bij Coop 
Van der Wal beker
Ben & Jerry’s ijs
voor Postcode
Loterij winnaars

BON APPETIT
JONG BELEGEN
KAAS
5.99 3.99

aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 19 januari
Makkum - opgave tot vanavond 17.00 uur 
voor deelname zaalkaatspartij op zondag 
22 januari in sporthal “De Trije” in Franeker,  
bij Mieke Tilburgs, tel. 0515 - 231377

vrijdag 20 januari 
Makkum - Hotel “De Prins” 19.45 uur  
jaarlijkse Bridge Drive  Sociëteit “Eendragt”

Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur 
Klaverjasavond Buurtver. “It Fintsje”
voor leden en niet-leden

zondag 22 januari
Hichtum - Kerk 15.00 uur 
Concert voor orgel en cello, 
door Sebastiaan van Delft en Saartje van Camp.

woensdag 25 januari
Makkum - Ons Gebouw  20.00 uur 
CPB Makkum samen met meerdere vrouwen-
verenigingen, komt de heer Beumer uit
Gorredijk vertellen over “Tandartshulp in Nepal”

Eenzijdig ongeval met
drank in het spel
Parrega - Zaterdag om 02.50 uur reed een
28-jarige automobilist uit Hindeloopen over
de Sudergoawei. Hij kwam uit de richting van
Parrega en reed in de richting van Workum.
Hij belandde rechts in de berm, kwam na 100
meter weer op de weg en belandde toen links
van de rijbaan in de sloot. Hierbij kwam de
auto op de kop in de sloot terecht. De man is,
met onbekend letsel, naar het ziekenhuis van
Sneek overgebracht door een ambulance. Hier
is een bloedproef afgenomen. De brandweer
heeft de sloot nog afgezocht naar eventuele
andere inzittenden, maar er werd niemand
aangetroffen. Bureau ongevalanalyse van de
Friese politie stelt een onderzoek in.

Toch nog onverwacht en veel te jong 
is overleden

Ebele van der Veer
Wij wensen Alie, Antoine, Corrie, Otte en
de familie heel veel sterkte toe met dit
grote verlies.

Johan, Johanna en Demy
Walter, Annie en Quincy

Hommels  ferstoarn, us meibewenner
fan Avondrust de hear

J. de Valk
Wy winskje de sibben in protte sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust 

Makkum,  10 januari 2006

Kerkdiensten
zaterdag 21 januari

Protestantse Gemeente Makkum i.w. Herv. Kerk
15.00 uur Bijzondere dienst / zie verder persbericht

zondag 22 januari
Protestantse Gemeente Makkum e.o. Herv. Kerk 
9.30 uur Pastor G.H. Visser, feestelijke fusiedienst

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

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

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
J. Osinga, praktijk “De Tsjasker” 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

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 R. Meyering, De Wjukslach 1, Koudum. 
tel. 0514-522424

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren:
ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 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

Wist u dat...

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

Sociëteit “Eendragt”
Opgericht 1820

organiseert 
vrijdag 20 januari 2006

haar jaarlijkse 

BRIDGE DRIVE
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Hotel “De Prins”
Prijzen: Vleesbonnen
Inleg: 5 euro per paar
Opgave: K.C. Reitsma, 

tel. 0515-231377 

* In het berichtje van vorige onder de kop van 
“Een kleine moeite, een groot gebaar” een 
foutje ingeslopen is. Marjan van der Molen 
vierde niet op 4 februari jl. haar 40e verjaardag,
maar hier had vanzelfsprekend 4 januari 
moeten staan!
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 19/1 t.e.m. wo. 25/1

Bij aankoop van 2 pakken D.E. Roodmerk, 500 gram
een pak Gulden Krakeling Kano’s GRATIS

Bij aankoop van 500 gram Kaas naar keuze
een potje Top Q Mosterd, 250 gram GRATIS

Bij aankoop van 2 potten Top Q Jam naar keuze
een rol Top Q Beschuit GRATIS

kilo Clementine Mandarijnen................nu voor 1.49

Bij aankoop van 1 Kroon Leverworst, 250 gram
een bolletje Saks GRATIS

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG

VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

RUNDER WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
gekruid / ongekruid 
500 gram €€ 2.75

MAANDAG T/M ZATERDAG

SNIJWORST

100 gram €€ 0.89

PALINGWORST

100 gram €€ 0.89

DONDERDAG T/M ZATERDAG

KIPFILET 

500 gram €€ 4.55

MACARONI 

500 gram €€ 2.95

SPECIALITEIT VAN DE WEEK

HAMBURGER à la BRETAIGNE
gevuld met Brie

100 gram €€ 1.19

Geen verwenhuis maar
feest in Parrega
Parrega - Twee weken geleden stond in deze
krant vermeld dat er een verwenhuis zou
worden geopend in Parrega, ook was er een
huis aan huis protestpamflet verspreid en
daarop stond dat men op het nieuwjaarsfeest
op 7 januari op de hoogte gesteld zou worden
van de laatste ontwikkelingen omtrent het
verwenhuis. Het was zo druk dat men buiten
al in de rij stond en het feest kon pas een half
uur later beginnen. Elke buurt had als
opdracht gekregen een korte film te maken en
die werden op deze avond vertoond. 

De Waubertstrjitte had een film gemaakt en
daarin kwamen de Tokkies in Parrega wonen.
In de film van de Horstweg had een gezin een
auto gewonnen in de Postcodeloterij. De
Angterperlaan liet een film zien waarin het
werk en hobby's van de bewoners te zien
waren. Parrega Noord had als thema een parodie
op "Man bijt hond" en wel "Kat bijt vrouw".
Parrega Zuid had niet alleen een film gemaakt
over een bordeel in Parrega maar ook de
geruchten verspreid dat dit werkelijkheid zou
worden. Groot was de opluchting bij velen dat
het een grap was. In de film was het bordeel
al gevestigd in het dorp en omdat de mannen
van de buurt bijna elke avond weg waren gingen
de vrouwen op onderzoek uit naar het seks-
huis niet wetende dat hun mannen in het
dorpshuis aan het oefenen waren voor een
toneelstuk. In het sekshuis bleken geen hoeren
te zijn maar travestieten en dat bleken
twee dorpsbewoners te zijn die geacht werden
tijdelijk in het buitenland aan het werk te zijn
en die het dorp voor de gek wilden houden.
Als laatst had Hieslum een film over hun dorp
en de bewoners gemaakt. Parrega Zuid kreeg
de publieksprijs en hierna werd het nog heel
gezellig met de Beugelband.

Zangavond in 
Ons Gebouw
Makkum - Zondagavond 22 januari is er weer
een zangavond in Ons Gebouw, Markt 17 deze
avond begint om 19.30 uur . We hopen  dat de
Heer ons wil sparen  in dit nieuwe jaar wat
weer voor ons ligt,en dat we gezegende  avonden
mogen  hebben. Spreker voor deze avond is
Ds W. Greven uit Stavoren en er is medewerking
van de Dobber uit Harich .Deze groep is in
1968 opgericht vanuit de jongeren vereniging
,maar door de jaren heen vaak veranderd.
maar de blijde boodschap geven ze nog steeds
door in kerken en bejaarden huizen. de muziek
en teksten  worden  door de leden  zelf
gemaakt en ze zingen in Nederlands en fries.
graag nodigen we u van harte uit voor deze
avond. Namens de Baptisten  gemeente
Workum/Makkum.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  J A N UA R I

Babi Pangang
Kipfilet in Hoysien saus
Kroepoek
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg lamsvlees  . . . . . . . . . . . . .€ 9,00
2 kg kalfsvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,90
1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
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
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

OPRUIMING!!!
Op onze gehele najaars/wintercollectie 
nu 20 tot 50% korting!

Dekbedovertrekken, flanel en katoen, 
50% korting! (let op de rode labels)

P.S. Deze aktie geldt niet voor de voorjaarscollectie, jeans en basics.

Sponsoring feest peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Makkum - De peuterspeelzaal moet voor
iedereen toegankelijk zijn en om de kosten zo
laag mogelijk te houden wordt er met twee
vaste krachten gewerkt en verder zijn er hulp
ouders en stagiaires. De ouders maken bij
toerbeurt de zaal en het speelgoed schoon en
er worden acties gehouden met verkoop van
kleding en de jaarlijkse actie aan het eind van

het jaar. Voordat men nu denkt en wel een
groot feest geven, hoe kan dit. 
Het feest is door vele sponsors mogelijk
gemaakt t.w. De Binderij bloemen en zo,
Fotoservice Julius van Dijk Sneek,
Groothandel Bergsma, Kantoorboekhandel
T. Coufreur, Kingma en Walinga makelaars
en Supermarkt van der Wal (Holle Poarte)

* Juf Hannie omringd door de peuters

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Bas zoekt per direct een 
jongen om hem te helpen van ± 16 jaar. 

Turbana bananan 
1kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Versgesneden boerenkool
2 zakken voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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 

HHoouuttmmoolleenn 88 MMaakkkkuumm
TTeelleeffoooonn ((00551155)) 223333002200

auna
rt/tt Sres

Beaut

NNuu oopp nnaaaarr BBeeaauuttyyrreessoorrtt ssaauunnaa ''DDee LLeelliieehhooff'' 
vvoooorr hheett vvrriieennddiinnnneenn-aarrrraannggeemmeenntt 

vvoooorr sslleecchhttss €€ 5599..9955

Ontvangst op De Leliehof om 10.00 uur
met koffie/thee en iets lekkers
Gebruik alle saunafacaliteiten
Rondleiding en vrij gebruik van shampoo en scrubzout
Ontspannende gezichtsbehandeling bestaande uit 
reinigen van de huid, peeling, verzorgend masker
Uitgebreide en gezonde lunch
Zonnebank (turbo) van 15 minuten of
ontspannende rug- en nekmassage 15 minuten 
op onze massagemat
Incl. vers fruit en vruchtenyoghurt
Leuke attentie na afloop arrangement

Voor andere aantrekkelijke arrangementen 
kijkt uu oop wwww.leliehof.nl

Let oop!  BBoeken vvia iinternet eextra 55% kkorting

22ee ppeerrssoooonn 
vvoooorr ddee hheellfftt 
vvaann ddee pprriijjss

www.makkum.nl

Jetze Nagel controleur ijsstadion “Thialf” en de
wens om ererondje

Makkum/Heerenveen -  Al jaren ben ik  een
echte schaatsfan en dan wil je ook steeds
dichter bij het schaatsen betrokken raken zegt
de Makkumer Jetze Nagel, die van beroep

schilder is. Hij heeft gesolliciteerd naar de
functie van controleur in het ijsstadion “Thialf”
en dat is hem gelukt. Jetze loopt nu in een
herkenbaar tenue rond bij schaatsevenementen
in Heerenveen.’Sjoch dit is myn giele jas’ die
heb ik aan als ik in controleur ben. 

De Makkumer schaatsfan volgt al een elftal
jaren als supporter de schaatsende Duitse
Gunda Niemann. Hij vindt haar een geweldige
karaktervrouw. De Makkumer staat bij alle
grote schaatsevenementen dan ook zo dicht
mogelijk langs de wedstrijdbaan. Of dat nu is
in Heerenveen, of in Berlijn Hamar noem
maar op hij is er bij aanwezig. Binnenkort
gaat hij met een ploeg mee naar de
Olympische Spelen in Turijn. Gunda is onder-
tussen gestopt als schaatsster. Jetze Nagel
heeft nog één wens en dat is een ererondje
voor Gunda Niemann. Jetze hoopt dat dit zal
lukken hopelijk tijdens het WK sprint, of in
maart bij de finales van de worldcup in
Heerenveen. In elk geval aan Jetze zal het
niet liggen, hij zal het prachtig vinden als dit
mag lukken.

20e Open Makkumer Wintertrimloop
Makkum - De jeugdafdeling van de Voetbal
vereniging Makkum organiseert op zaterdag
21 januari 2006 voor de 20e maal de winter-
trimloop. De trimloop is voor iedereen toe-
gankelijk en mag zich jaarlijks verheugen in
een grotere deelname. Het gevarieerde parcours
voert ondermeer over de Zuidwaard en het strand.
Start en finish vinden traditioneel plaats bij de
kantine van de Voetbalvereniging Makkum.

Categorieën:
Meisjes  7-11 jaar 1200 meter
F-E pupillen 6-10 jaar 1200 meter
D-C junioren 10-14 jaar 2200 meter
Meisjes 12-16 jaar 2200 meter
B-A junioren14-18 jaar 5000 meter
Senioren vanaf 18 jaar 5000 - 10.000 meter

De Voetbalvereniging Makkum stelt haar kleed-
en doucheruimtes beschikbaar. Inschrijving
voor alle categorieën vanaf 9.30 uur in de kanti-
ne van de Voetbalvereniging Makkum,
Zuiderzeeweg. Start (voor alle categorieën)
11.00 uur. Inleg Senioren 3,- euro, Jeugd 1,50 euro.

Voor de eerste drie aankomenden in alle
categorieën zijn medailles en leuke prijzen
beschikbaar. Bovendien ontvangt iedere deel-
nemer na afloop een herinnering plus een kop
warme chocolademelk. Bij de senioren zijn de
rugnummers tevens lotnummers.

Voor nadere informatie: 
S. Rolsma tel. 0515-231365
K. Kooistra tel. 0515-232772

Wûnseradiel - De top fiif fan de FNP, ûnder
oanfiering fan sittend riidslid Lucy Postmus,
stie al fêst foar de de gemeenterieferkiezings
fan 7 maart. Op 12 janewaris binne de oare
âlve kandidaten fêststelt. De FNP is tige
ynnommen mei harren beskiberens foar de
list. Op de kandidatenlist staene acht froujle en
acht manlje. Ferdield oer de ferskillende doar-
pen fan Wûnseradiel, elk mei harren eigen
ynbring foar it doarp, ferieningen, muziek en
kultuur en in ferskaat oan meiwurkje yn it
maatskippelik libben. Lucy Postmus út Wûns,

2. Liskje Flapper út Burchwert, 3. Joep
Bergsma en 4. Feddie de Boer beide út
Makkum, 5. Piet Stuiver út Lollum, 6. Jan
Blanksma út Tsjerkwert, 7. Eppie Otter út
Wytmarsum, 8. Djoke Attema fan’e Himert, 9.
Jehannes Dykstra út Tsjerkwert, 10. Tryntsje
Lijcklama à Nijeholt út Skettens, 11. Sytze
Ybema út Ferwâlde, 12. Coby Postmus út
Lollum, 13.Anneke Feenstra út Tsjerkwert, 14.
Maaike van Dijk- van der Gaast út Koarnwert,
15. Tineke Algra-Feenstra út Wytmarsum en
16. Roel Nooitgedagt út Makkum

FNP ûnder oanfiering fan riidslid Lucy Postmus 
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TE HUUR AANGEBODEN

Voor de winter/voorjaar
zeer luxe en compleet 

nw.ingerichte recreatiewoning 
te Makkum (tot max. 31 mei 2006)

Huurprijs € 650 p/mnd. 
Excl. energiekosten.

www.verhuurvakanties.nl
tel. 06-25237827

0515 - 23 23 00

Schoonheidsinstituut

Karin Koornstra

Enwierderlaan 5

8754 JE Makkum

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Nieuw jaar start goed voor Okkinga Communicatie

Bolsward - Met een personeelsuitbreiding van
tien naar vijftien man over 2005 en goeie
vooruitzichten voor 2006 begint het jaar goed
voor Okkinga Communicatie uit Bolsward.
Terwijl in de afgelopen maanden de boorhamers
resoneerden om de oude Bolswarder zuivel-
school grondig te verbouwen, werkten de mede-
werkers van Gerben Okkinga onverstoorbaar
door. Het heeft het reclameadviesbureau geen
windeieren gelegd: een omzetstijging van
ruim 10% én een uitbreiding van de klanten-
portefeuille met een aantal bekende namen,
waaronder Omrin, BAM Woningbouw bv,
Hellema Hallum Troelstra & De Vries,
woningstichting Kollumerland, Burggraaf
Woning & Utiliteitsbouw, Viadata en Vd Wal

Makelaars. Enkele weken geleden sleepte
Okkinga al de Bolswarder Ondernemersprijs
in de wacht.  
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. 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 advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

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 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Bij Coop Van der Wal beker Ben & Jerry’s ijs
voor Postcode Loterij winnaars

* De fotograaf maakte deze opname van Arentje Poog die twee bekers ijs uit de vrieskist pakt,
zij doen met twee loten mee aan de Postcode Loterij.

Makkum - De Postcode Loterij ijsprijs is in
november jl. gevallen in Makkum. Alle deel-
nemers aan de loterij met één of meer loten,
waarvan het lotnummer begint met 8754 vallen
in de prijzen. En dat beslaat vrijwel geheel
Makkum. Iedere  winnaar kan op vertoon van
de hem/haar toegezonden bon(nen) een heerlijke
beker ijs afhalen bij Coop supermarkt van der
Wal, op de Markt 1 in Makkum. Eigenaar
Harmen van der Wal van supermarkt Coop

heeft hij 980 bekers Ben & Jerry’s ijs ontvangen
om gratis uit te geven aan de winnaars. 

De Postcode Loterij en ben & Jerry’s werken
beiden op hun eigen manier aan een betere
wereld. Ben & Jerry’s zet zich op innovatieve
wijze in om de kwaliteit van het leven te
verbeteren, zowel nationaal als internationaal.
De Postcode Loterij steunt 49 organisaties die
zich inzetten voor mens en natuur.
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Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm  2003  € 16400,-
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm 2003  € 14900,-
Peugeot 307 Break Hdi,zilver,airco-ecc,el.rmn,110dkm 2002  € 14650,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13400,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen  2002  € 13650,-
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco  2001  € 13250,-
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm 2001  € 12900,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 12900,-
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd 2002  € 11900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 11200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm 2002  € 10900,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,radio-cd,75dkm   2002 € 9900,-
Peugeot 206 Hdi,zilver,el.rmn,cpv+afst.bed,103dkm   2002  € 9400,-
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 001 € 7900,-
Peugeot 206 XTD,groenmet,cpv+afst.bed,el.rmn,86dkm  2001  € 7800,-
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh 1999  € 5750,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4250,-
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm 2000  € 7400,-
Renault Scenic 1.6i RT,el.dak,mistl,el.rmn/spiegels 1997  € 5400,-

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

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

vrijdag  20  januari
Sporthal NeVoBo-comp.
20.00 uur D Ny Engwier 2 - Blauw Wit’34 2
21.00 uur H Ny Engwier 3 - Haskerland 5

Hiphoppopera 
De Brêge in première
De Brêge slaat brug tussen 
hiphop- en popmuziek

FRANEKER - In Theater De Koornbeurs in
Franeker vindt zaterdag 28 januari 2006 om
20.30 uur Hiphoppopera De Brêge plaats. Een
voorproefje van dit muziekspektakel werd vorig
jaar februari al op de planken gebracht als het
Brêgebouwers Festival. In de hiphoppopera
werkt de band Om é Noard samen met jeugdige
muzikanten zoals Esther Kluft, Teon de Witte
en Johnny Bekema.

Het idee achter De Brêge is om een muzikale, in
theatrale vorm gegoten brug te slaan tussen de
hiphop- en popmuziek. ,,Het muziekspektakel
gaat over het slaan van een brug tussen twee
generaties. Er is sprake van heel verschillende
culturen die niet met elkaar zijn te rijmen en
te lijmen. Het verschil tussen moeder en
dochter, tussen hiphop en pop. Het lijkt een
onbegonnen zaak om een brug te slaan,’’ legt
één van de initiatiefnemers en Om é Noard
bandlid Wim Beckers uit. ,,Een brug slaan is
een uitdaging, net als de voorstelling.’’

Op het podium staan totaal verschillende
artiesten -afkomstig uit Groningen en Friesland-
wat betreft cultuur, kleding en natuurlijk leeftijd.
Wat iedereen echter met elkaar deelt is de liefde
voor muziek en het geweldige gevoel wat je
krijgt als je dit met anderen maakt. Deze twee
elementen vormen dan ook de bouwstenen
voor de brug. ,,Bouwstenen die voldoende
moeten zijn om een prima voorstelling op de
planken te brengen,’’ aldus Beckers.

Om ‘e Noard bestaat uit Pytrick Bruinsma,
Froukje de Jong, Saskia Zoet, Wim Beckers,
Jan Ottevanger, Bert Draaisma en Joop
Jongbloed. Van Om ‘e Noard verschenen tot
op heden drie cd’s: ‘De wei nei moarn’,
‘Maskerade’ en tot slot ‘Sûnder dy’.

Sporthal

www.makkumerbelboei.nl
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www.leugenbolle.nl

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

Zangdienst
Zondagavond 22 januari a.s 

om 19.30 uur 
in Ons Gebouw, Markt 17 te Makkum

Spreker Br. W. Greven uit Stavoren
m.m.v “De Dobber” uit Harich

Hartelijk welkom zangcommissie 
Baptisten gemeente Workum/Makkum

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

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Niet langer Hervormde of Gereformeerde kerk
maar Protestantse Gemeente Makkum e.o. 
Makkum - Na jaren van groeiende samen-
werking fuseren de Hervormde gemeente
Makkumc.a. en de Gereformeerde Kerk Makkum
e.o. aanstaande zaterdag tot Protestantse
Gemeente te Makkum e.o. De bijeenkomst is
zaterdagmiddag 21 januari a.s. om 15.00 uur
in de Hervormde Kerk, hier zal de officiële
fusieakte worden ondertekend. Consulent ds.
M.R. Veen uit Schettens houdt een korte over-
denking. Medewerking wordt verleend door
het Chr. Gemengd koor Makkum en organist.

Belangstellenden worden ook van harte uitge-
nodigd. Vervolgens zullen de namen Hervormde
kerk en Gereformeerde  kerk verdwijnen, en
worden omgedoopt tot de nieuwe namen.....
Na de onthulling van de nieuwe naam van de
Hervormde kerk, gaat het gezamenlijk naar de
Gereformeerde kerk om daar ook de nieuwe
naam te onthullen. Onder genot van een kopje
thee of  koffie, wordt een korte sketch voor
het voetlicht gebracht over de historie van
beide kerken. 

Ds. Jeroen van Olffen beroep aangenomen naar
Protestantse Gemeente Makkum e.o. 
Makkum - De beroepingscommissie heeft een
beroep uitgebracht op ds. Jeroen van Olffen uit
Lekkerkerk. Vorige week donderdagavond kon
de gemeente in de kerkzaal van de gerefor-
meerde kerk kennismaken met de predikant en
zijn gezin. Het gezin heeft vier kinderen, drie

meisjes en een jongen in de leeftijd van 13,11,
9 en 7 jaar. Aan het slot van de kennismaking
avond kreeg ds. Jeroen van Olffen als laatste
het woord. En toen werd het stil....... zo zei van
Olffen. Maar hij liet de gemeente niet lang in
het ongewisse, ik kom naar Makkum. 

Thuiswerklijn ?
Makkum - In de Belboei van enkele weken
geleden stond voor het een advertentie van de
Thuiswerklijn. Als je daar op reageert kost je
dat werkelijk een vermogen!!! Als je info wilt
zit je zo minimaal een kwartier in de wacht a
0,80 per minuut! En de tape met “ banen”
duurt ook al zo’n 10 min. Tel uit je winst. Ik
heb even op internet gekeken bij Google en
daar vond ik wel wat. Gedupeerd voor hon-
derden euro’s...... Schandalig. Zouden jullie
dit willen checken voordat er hier ook men-
sen, die het absoluut niet kunnen missen, voor
zoveel geld de boot in gaan? Dit bericht kreeg
de redactie binnen van een trouw lezer.

Als redactie hebben we de proef op de som
genomen. We bellen met de Thuiswerklijn:
Dit gesprek kost 80 euro cent  per minuut,
daar begon het mee. Dan heeft u een ogenblikje,

een leuk muziekje er tussendoor. Wie wilt u
spreken kies dan (nummer) en zo zijn er nog
enkele varianten die je te horen krijgt. Al met
al hebben wij de hoorn er weer opgelegd Als
redactie hebben wij ook de Thuiswerklijn een
mail gestuurd, daarop kregen wij de volgende
reactie: Hartelijk dank voor uw e-mail,
belangstellenden kunnen zowel met de
centrale bellen op 0900/55 55 777 zonder
wachttijd kan men zich dan door middel van
de druktoetsen van de telefoon aanmelden,
via het nummer 0900/500 5007 kan men zich
laten doorverbinden met een medewerkster
echter is het mogelijk dat er een wachttijd is.

We zijn benieuwd of u ook ervaringen hebt met
de Thuiswerklij, laat het ons dan schriftelijk of
per email weten.

Wûnseradiel - De FNP-ôfdieling Wûnseradiel
sprekt har dúdlik út tsjin weryndieling fan de
gemeente. Listoanfierder Lucy Postmus hat
har fernuvere oer de lûden fan de provinsje
benammen dy fan deputearre Ploeg oer
weryndieling. De finânsjes fan de gemeente
binne op oarder, de bestjoerskrêft is goed en
der is dochs neat mis mei lytsskaligens? 

Om midden yn de mienskip te stean en de
belangen fan de boargers te behertigjen
moat in gemeente net te grut wêze wat it tal
ynwenners, doarpen en grûngebiet oanbelanget. 
In fúzje fan Wûnseradiel, Littenseradiel en
Boalsert soe liede ta in gemeente fan 56 doarpen
en ien stêd. Dat komt de ynwenners fan
Wûnseradiel net te’n goede. 

FNP Wûnseradiel tsjin weryndieling
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BBiiee rr tt jj ee??  
Bij bbesteding vvan € 250 oof mmeer
gratis eeen 66-ppack mmet oorigineel

DDOOEEDDEELL GGLLAASS!!

DDDDOOOOEEEEDDDDEEEELLLL BBBBIIII EEEERRRR!!!!

NNuu oopp vvoooorrrraaaadd:: 11000000 mm²²
CChhiinneessee HHaarrddsstteeeenn TTeeggeellss
Uiteraard ttegen sscherpe pprijzen!

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687

TE KOOP Eiken kinderledikantje + matras;
Centrifuge nieuw, tel. 06-22496095

TE KOOP Witte eettafel 135 x 90 cm € 15.-
Opklapbed 1 pers. met ombouw + matras € 50.-
tel. 0515-575756

TE KOOP Hooibaaltjes en kuilbalen van mooi
gras (niet bekunstmest) ideaal voor paarden /
schapen / pony’s, tel. 0515-231374

TE KOOP Antieke rookstoel € 45.-; Wekker-
radio € 5.-; Electr. Brother typemachine € 20.-
Oki-printer microlijn 390 € 10.-, 
tel. 0515-232082 
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
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

Zoekertje VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

TE KOOP 31/2 zitsbank, grijs antraciet stof
met losse kussens, t.e.a.b., tel. 06-22517897

TE KOOP Cavia kooi € 5.-; Konijnenhok
(buiten) € 30.-, tel. 0515-233027 

TE KOOP 3 zits Ikea bank, gezellige bank
i.g.st., wasbare hoes, naturel + bijpassend
kussens € 75.-, tel. 0515-579915 

TE KOOP Haarwerken, 5 haarpruikjes ver-
schillende kleuren een buitenkansje pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-575756

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

GEVRAAGD Hulp lammer periode ± 15 / 16
jaar Makkum, tel. 06-55597051 of 06-14260826




