Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

4

Jubileum meester
Hans Boonstra

No. 1181 - 11 april 2007

www.makkumerbelboei.nl

Plaatselijk Belang
Makkum
organiseerde
de jaarlijkse
Himmeldei

5

7

Zomerse aanblik
achter de sluis

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

0515-231008

Makkum - De Paashaasjes Durkje en Alie
hebben het op Peaskewilledei heel erg druk
gehad met het uitdelen van doosjes scharreleieren.
Bij besteding van € 10,- bij een van de Makkumer
winkeliers, die meededen aan de actie, kreeg
men een kaartje wat op het Plein ingeleverd
kon worden. Voor de kinderen was er dan een
klein zakje met paaseieren en de ouders kregen

een doosje echte eieren voor het Paasontbijt.
Een leuke actie die erg op prijs gesteld werd
en zeker gezien het grote aantal kaartjes
welke ingeleverd werden, ook een geslaagde
actie. Vooral toeristen vonden het geweldig
leuk. De Makkumers zijn zo langzamerhand
wel gewend dat er weer eens iets anders
gebeurt dan gebruikelijk.

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Sinds jaar en dag
een begrip

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, tot vrijdagavond 20.00 uur.
Tijdelijk inleveren bij Truus Rienstra,

Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. Telefoon
0515-231648 / fax. 0515-233545 of e-mail:
rienstra@makkum.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 15 april

Alles is geregeld, het is tijd om te gaan
en ik heb het op mijn manier gedaan.

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen

Ton Adelaars

R.K. Kerk zaterdagavond
19.00 uur pastor S. Draisma

Antonius Johannes Cornelis

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur ds. A.G. Hoekema

* 3 december 1926
Weduwnaar van Wikky van Ligtenberg.

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk A. de Boer, Hammole 13, Workum.
tel. 0515-541345
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Onze krachtige en energieke man,
vader, ’oop’, opa en overgrootvader is
op donderdag 5 april 2007 rustig ingeslapen.
Rika

Rienk van Dekken
* 9 juny 1924
Bûtenpost

9 april 2007
Makkum

Blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Puck Anna

Arno en Esther,
Aaike en Eloy, Noah
Timo
Chaya

Puck is geboren op 25 maart 2007
om 03.09 uur weegt 3150 gram
en is 49 cm lang.

Marjolijn
Nicky en Paddy
Lianne

Janna Goren-Bolink & Henk Goren
Bo & Brecht
Troelstralaan 98
9722 JR Groningen
Telefoon 050 - 5798660

Hektor
Rêstich is ferstoarn ús heit en pake

Als je in mijn ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan.
De wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan.
Je bent stralend als de zon.
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
en de wereld lijkt voor eventjes
perfect te zijn.

De crematieplechtigheid heeft vandaag, woensdag
11 april plaatsgevonden te Goutum.
Correspondentieadres: Familie Adelaars
Grote Zijlroede 7
8754 GG Makkum

12-04-’67

12-04-’07

Hy wie ien mei syn fûgels en it fjild.
Grins: Monique en Dirk Jan
Drachtster Kompenije: Marjolein en Jaap
Makkum: Roel en Sonja
Arjenne
De kremaasjeplechtigheid sil hâlden wurde op
freed 13 april om 13.00 oere yn krematoarium
’Schoterhof’, Rotstergaastwei 45 yn It HearrenfeanSúd.
Gelegenheid ta kondolearjen nei ôfrin fan
de plechtigheid.
Skriuwadres: Kalkovens 23, 8754 GP Makkum

Met kerst nog gezellig met z’n allen bij elkaar
als vrienden, en nu is toch nog onverwacht van
ons heengegaan een markante persoonlijkheid
en onze vriend, mijnheer

Ton Adelaars
Makkum
Makkum
Witmarsum
Witmarsum

Gre
Walter en Monica
Kajceck en Julia
Gohar en Gevor

Wij wensen Rika en de kinderen veel sterkte toe.
Makkum april 2007

Dyjingen dy’t gjin roubrief krigen hawwe, kinne
dizze adfertinsje as útnoeging beskôgje.

Bedroefd zijn wij met het overlijden
van de vader van onze vriend

Rienk van Dekken
Wij wensen Roel en de familie veel sterkte toe.
Tjerk & Karin en kinderen
Werner & Irma en kinderen
Makkum, 5 april 2007

Onze praatmaat is niet meer.
Na kortstondige ziekte is overleden

A.J.C. Adelaars
Wij wensen Rika, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Johan - Antje
Wybren - Klaasje
Makkum, 5 april 2007

Dit kleine baasje wordt morgen
40 jaar !
Al is hij met “werken” al jaren klaar!
Daarom stuurt hij ons dagelijks over de dijk!
Zo wordt hij al “slapende” toch nog rijk!
Als wij zo oud zijn, zijn wij allang versleten!
Hopenlijk is hij dit dan al vergeten

Gefeliciteerd !!!
De P.V. van R.T.
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Agenda
donderdag 12 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
informatieve avond over “Alzheimer”

vrijdag 13 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30 - 16.30 uur. Voor info MW. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Klaverjasavond Buurtver. It Fintsje
voor leden en niet leden

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DIVERSE SOORTEN FILETLAPJES

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

zaterdag 14 april
Gaast - Doarpshûs “De Treffer” 20.00 uur
maatklaverjassen

donderdag 19 april
Makkum - Bibliotheek 19.30 uur
lezing ADHD door mevr. M. Reyns

4 HALEN / 3 BETALEN
LENTEBURGERS

VARKENS
500 gram

Arum - Herberg De Gekroonde Roskam
20.30 uur ‘Vrijdag de dertiende open podium
in Arum’

DONDERDAG 12 APRIL
T/M ZATERDAG 14 APRIL

€ 2.50

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 12 APRIL
T/M WOENSDAG 18 APRIL

€ 2.75

RUNDERROLLADE
100 gram

KIPFILET

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25
€ 2.75

€ 1.69

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.20

€ 0.90

EI-BIESLOOK-SALADE
100 gram

Exposities

€ 1.10

Makkum - Expositie modeporselein door
Alexander van Slobbe tot en met 28 mei bij
Koninklijke Tichelaar. Geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur, zondags gesloten
Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend van 1 april t/m 31 oktober, ‘s maandags
gesloten, tot 28 juni werken van Michiel Galama,
kunstschilder
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend
tot en met 31 oktober ‘s maandags gesloten.
In de tuin van het landgoed, Geert-Jan Luinstra,
kunstwerken van metaal. In landgoed, permanente schilderijen tentoonstelling van diverse
kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend
tot en met 31 oktober, ‘s maandags gesloten.
Expositie Jan Lek, kunstschilder/illustrator,
wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels
Piaam - Expositie van Bauke Feenstra in de
Nynke Pleats tot eind april. Open zaterdag &
zondags vanaf 11.00 uur, toegang gratis

telefoon 0515-231488 of 232547

literpak Vanille Yoghurt..............................................99

cent
Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................2.99
Kips Theeworstje, 100 gram...........................slechts 49 cent
Gebraden Kipfilet, per pakje 125 gram..nu 5 zegels extra
D.F. Pepermunt, 200 gram..............................2 voor 98 cent
Yogho Aardbei Drinkyoghurt, 1 liter.............1.05 nu 85 cent
Dreft Afwasmiddel, 500 ml........................................2.09 1.39
Persil Wasmiddel, 1.215 kg........................................7.44 4.99
Harlekijntjes Drop, 3.75 gram zoet, zout of salmiak....nu 1.29
Emmer met schoonmaakartikelen
van 11.- nu voor 5.99

Aanbiedingen geldig van do. 12/4 t.e.m. wo. 18/4
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Jubileum meester Hans Boonstra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
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 . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

Makkum - Donderdag 29 maart werd op o.b.s.
“It Iepen Stee” het 25 jaar directeur zijn van
meester Hans gevierd. Diezelfde dag werd hij
ook 60 jaar. Er werd voor hem gezongen, er
werden cadeaus gegeven (o.a. een prachtig boek
met werkstukken van de kinderen ) en er was een
optreden van een clown. Uiteraard ontbraken
de traktaties niet. Later op de middag kwamen
ouders meester Hans feliciteren.
Zaterdagavond 31 maart werd in besloten kring
het feest nog eens dunnetjes overgedaan.
Weima en Van der Werf (o.a. bekend van de
Makkumer feesttent) traden op en meester Hans

werd overstelpt met cadeaus. Meester Hans
vertolkte zelf ook samen met twee collegadirecteuren (Jelle de Boer en Klaas Slagter)
enige nummers van The Beatles. De zaal ging
uit z’n dak: ”Wat een talent!”. De “squashploeg”
(een groep Makkumer vrienden van meester
Hans) lichtte, samen met hun vrouwen, de
persoon Hans eens even fijntjes door.
Al met al was het een prachtig feest. Meester
Hans bedankt bij deze zijn collega’s, OR en
MR leden, ouders, vrienden en natuurlijk de
kinderen voor alle kaarten, bloemen, cadeaus
en hun grote inzet. Geweldig!!

Carina Eckes brengt je stem in beweging
Exmorra - Op zondag 22 april verzorgt Carina
Eckes een dag Luisterend Zingen - Helend
Zingen in Centrum Wilgenhoeve in Exmorra.
Deze dag, in de vorm van een workshop, gaat
over de scheppende en helende kracht van
zingen en klank. Zangervaring is niet nodig.
Carina Eckes is muziek- en transformatietherapeute. Zij werkt met de helende kracht van
muziek en vooral van de stem. Vanuit haar
praktijk voor zelfgenezing en innerlijke groei
begeleidt zij mensen zowel individueel als in
groepen. Zij is medeoprichtster van de opleiding
‘Psychoresonantietraining met de stem’. In
Nederland en Duitsland verzorgt zij workshops
en trainingen waarin de transformerende
kracht van de menselijke stem centraal staat.
Deze workshop is voor iedereen die op speelse
wijze de scheppende en helende kracht van
zingen wil ontdekken. Als je je oordeel over

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

je eigen stem kunt laten varen, biedt deze dag
een nieuwe, bevrijdende toegang tot je stem,
het ‘instrument’ dat je altijd bij je hebt.
Waarom zou je het niet bespelen?
‘Luisterend Zingen - Helend Zingen’ is een
door Karl Adamek en Carina Eckes ontwikkelde
methode voor Zelfgenezing. Gewerkt wordt met
het vrij maken van de stem, contact maken met
de stem, liederen en mantra’s, vrije stemimprovisaties, meditatie en beweging. Lichaam en
gevoelens worden in stroming gebracht. Het
is een vreugdevolle manier je weer dieper met
jezelf te verbinden en te ervaren dat je deel bent
van de schepping. Graag van te voren opgeven.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515 57 51 69
info@centrumwilgenhoeve.net
www.@centrumwilgenhoeve.net

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor APRIL
z Babi Pangang
z Kip Feng Sheng
z Mini Loempia's
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
3 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Vers gesneden spinazie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25
Rode tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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: info@web-works.nl

Makkum - Plaatselijk Belang Makkum heeft
woensdag 4 april de jaarlijkse Himmeldei
georganiseerd. Veel kinderen van CBS de Ark,
OBS It Iepen Stee en van de RK Daltonschool
Sint Martinus deden aan de schoonmaak actie
mee. De gemeente zorgde voor de afvalgrijpers,
de afvalzakken en de handschoenen.
Burgemeester Theunis Piersma en de voorzitter
van Plaatselijk Belang Tom Coufreur gaven
het startsein. Heel het dorp werd nagekeken

en ieder jaar blijkt weer dat er veel vuil zomaar
ergens neer gegooid wordt. De schoolkinderen
zien dit en de hoop is dat ze het zelf niet doen.
Er werd van alles gevonden, waaronder fietsen,
een trommel van een wasmachine etc. Een groot
aantal zakken met vuil kon weer afgevoerd
worden. Plaatselijk belang geeft ieder jaar aan
de scholen die mee doen een cadeautje. Het is
een geldelijk bijdrage voor de school. Iedere
school heeft wel iets op het verlanglijstje
staan en het geld komt vast goed van pas.

Lays op herhaling in Pingjum
Pingjum - Vrijdag 13 april! Voor velen een
ongeluksdag. Maar niet voor Pingjum, want
na drie jaar kunnen de inwoners van Pingjum
en omstreken weer genieten van de traditionele
jaarlijkse toneeluitvoering. Door het wegvallen
van de uitvoeringsruimte was het een tijd niet
mogelijk om de traditie voort te zetten. In
overleg met de Kulturele Kommissie Pingjum,
café De Gekroonde Leeuw in Arum en de
familie Odinga aan de Riegeweg is het gelukt

om oefen- en uitvoeringsruimte te realiseren.
De familie Van Kammen zal garant staan voor
een feesttent waar het blijspel Hynsteblom en
Hynsteblom zal worden uitgevoerd. Voordat de
toneelspelers acte de presens geven zal danstalent
Jip Nuiten samen met 8 basisschoolkinderen
een spetterende streetdancevoorstelling verzorgen.
Na afloop van deze twee optredens kan er tot
in de late uurtjes gedanst worden op livemuziek
van de band The Change.

Gratis zwemmen bij waterpark Mounewetter in Witmarsum
Witmarsum - Bij Waterpark Mounewetter
kan vanaf 2 mei gratis worden gezwommen.
Waterpark Mounewetter doet namelijk tot begin
september mee aan de actie “1 kaartje kopen,
1 kaartje gratis”, die is opgezet door Peijnenburg
in samenwerking met het Nationaal Platform
Zwembaden NRZ. Vanaf begin maart tot en met
half mei zitten er actiezegels op de Peijnenburg
ontbijtkoeken, Happers en Kapitein koekrepen.
Tegen inlevering van drie actiezegels bij de kassa
van krijgt de zwembadbezoeker bij aankoop van
een entreebewijs het tweede toegangskaartje
gratis. De actiezegels kunnen worden ingeruild
tot en met 1 september 2007. Na deze datum
zijn de zwemzegels niet meer geldig. Het gratis
entreebewijs is alleen geldig in combinatie
met een betalende bezoeker. In ruil voor de
actiezegels krijgt de bezoeker dan gratis een
tweede zwemkaartje voor dezelfde dag en het
hetzelfde tijdstip. De actiezegels kunnen niet
worden ingewisseld voor geld en de actiezegels
zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

Waterpark Mounewetter brengt u in beweging
Het perfecte zwembad voor groepen gezinnen
en een ieder die van ontspanning en waterplezier
houdt. Men geeft ook zwemles aan kinderen
vanaf 5 jaar.
De openingstijdenzijn:
Ma: 9.30-11.30/13.30-17.00.
Di t/m vr. 9.30-11.30/13.30-17.00/19.00-20.30
Za en zo: 10.30-12.00/13.30-17.00 uur.
Belangrijk: Van 2 mei tot en met 1 juni gelden
de avondtijden alleen voor de woensdag en
vrijdagavond. Vanaf 9 juli t/m 19 augustus is
het zwembad ook tussen de middag geopend
en als het warmer is dan 22 graden.
Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Joke van der Vliet, bedrijfsleidster
Waterpark Mounewetter Witmarsum.
Telefoon 0517-531704.
Kijk ook op onze site:
www.zwembadmounewetter.com
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75 jaar Afsluitdijk
Witmarsum - De gemeente wil een bedrag
van € 54.800.- beschikbaar stellen voor de
viering van 75 jaar Afsluitdijk. Men hoopte
bij de gemeente dat particulieren of bedrijven
iets wilden organiseren, maar de animo in
Wûnseradiel is erg gering. Tot nu toe zijn er
niet veel initiatieven en daarom denkt men
eraan een bedrijf in de hand te nemen die de
organisatie van verschillende activiteiten voor
haar rekening neemt en dit kost geld.
Verschillende raadsleden waren van mening
dat vanuit de gemeente ook niet bepaald actief
gewerkt wordt om de inwoners warm te maken.
De meeste raadsleden zijn van mening dat er
gekeken moet worden of er geen studenten
zijn die dit op willen pakken en misschien is
er ergens bij de provincie nog een potje te
openen. Het college denkt niet dat dit er is en wil
graag dat een bedrijf de organisatie voor haar
rekening neemt. In de provincie Noord-Holland
zijn de mensen heel actief en enthousiast en
de opmerking dat er al zoveel georganiseerd
wordt in Makkum valt niet helemaal goed bij
het college.

ADHD
is een onderwerp waar veel over gesproken
wordt terwijl men niet weet wat het is
Makkum - In de wandelgangen wordt dit
vaak vertaald met Alle Dagen Heel erg Druk.
Tijdens een lezing in de bibliotheek Makkum
zal duidelijk worden dat dat niet geldt voor
alle kinderen met ADHD. Een medewerker
van de Stichting Balans verzorgt deze avond.
Deze Stichting zet zich in voor verbetering
van het leer- en leefklimaat van kinderen met
leer- ontwikkelings- en gedragstoornissen. Op
deze manier wordt geprobeerd de ontwikkeling
van deze kinderen een optimale kans te geven
en bijkomende problemen zoveel mogelijk te
voorkomen. Tijdens deze avond zal geprobeerd
worden ouders middelen in handen te geven
om kinderen te ondersteunen en te helpen om zelf
voor de belangen van hun kinderen op te komen.
Voor het onderwijs geldt dat deze kinderen
een specifieke leer- en leefomgeving verdienen
om hun aanwezige capaciteiten te kunnen
ontwikkelen
De lezing zal worden gehouden door mevr. M.
Reyns in de bibliotheek Makkum Kerkstraat 14
op donderdag 19 april en begint om 19.30 uur.
De toegang is € 2.50.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Sport
voetbal -

Makkum ontbeert geluk tegen koploper Bant

Makkum - Nadat dinsdagavond (4 april) Heeg
verbluffend gemakkelijk opzij werd gezet met
een eclatante 1-6 zege, moest Makkum zaterdag
8 april aantreden tegen koploper Bant. In de
uitwedstrijd speelde Makkum eerder dit seizoen
nog 2-2, maar Bant heeft zich na de winterstop
dusdanig herpakt dat het nu ongenaakbaar
koploper is in de 4e klasse A. De toon voor de
wedstrijd werd gezet door de muziek- c.q.
omroepinstallatie die deze middag op standje
“voor doven en slechthorenden” stond afgesteld.
Nadat op oorverdovende wijze de spelers
werden voorgesteld kon scheidsrechter Kraak
de wedstrijd laten beginnen.
Meteen vanaf de aftrap werd duidelijk dat beide
ploegen voor de volle winst gingen. Makkum
om de strijd tegen degradatie te ontlopen en
Bant om de koppositie verder te verstevigen.
In de derde minuut kwam Makkum bijna op
achterstand, maar door zeer goed keeperswerk
van sluitpost Simon Adema bleef de stand op
het scorebord onveranderd. Na deze kans trok
Makkum het spel meer en meer naar zich toe
en zeker in het eerste kwartier werd er goed
gevoetbald. Dit leidde tot een grote kans van
Jouke de Jong, maar de topscoorder had het
vizier niet op scherp. Na een minuut of twintig
spelen was het echter Luuk Kloosterboer die in
buitenspelpositie een uit de richting geraakt
afstandsschot kon binnen tikken om zo Bant op
0-1 voorsprong te zetten. Makkum probeerde
meteen vanaf de aftrap de stand weer gelijk te
trekken, maar oog in oog met de keeper was
het Jouke de Jong die niet doeltreffend wist af
te ronden. Makkum begon de druk van het
eerste kwartier weer op te bouwen en na 25
minuten nestelde Andries Smink zich achter een

vrije trap. Hij wist het leer op het voorhoofd
van Jelle Hiemstra te krullen, maar zijn kopbal
werd ternauwernood van de doellijn gehaald.
Na een half uur spelen werd Dirk Jan Doornbos
door een slippertje in de Makkumer defensie
in stelling gebracht en uiterst beheerst bracht
de spits van Bant de 0-2 op het scorebord. Een
half uur voetballen gaf aan dat Bant met twee
kansen en even zoveel doelpunten erg effectief
voetbalt. Net voor rust was het doelman
Adema die zijn ploeg redde van een schier
onmogelijke achterstand, door in een 1 tegen
1 situatie adequaat te handelen.
De tweede helft was er eigenlijk maar 1 ploeg
die de wedstrijd dicteerde en dat was Makkum.
Makkum toch wel in vorm de laatste weken,
wist koploper Bant onder druk te zetten en de
nodige kansen af te dwingen. Halverwege de
tweede helft volgde een prachtige aanval van
Makkum. Deze werd ingeleid door Smink die
Jelle Hiemstra aan het werk zetten. Deze snelle
en balvaardige linkerspits wist zich te ontdoen
van zijn directe tegenstander en uit zijn voorzet
was het spits Yme de Jong die resoluut de 1-2
in de touwen wist te jagen. In één van de
spaarzame uitvallen van Bant kwam in de
70ste minuut voorstopper Pieter Genee heel
ongelukkig en pijnlijk in aanraking met een
tegenstander. Deze botsing kwam dusdanig
hard aan dat Genee per brancard het veld
moest verlaten. Met de ingevallen Gerard
Roorda werd nog getracht de gelijkmaker te
forceren, maar dit mocht niet meer baten.
Ondanks een verliespartij, kunnen de spelers
van Makkum tevreden terugkijken op een leuke
attractieve wedstrijd. Aankomende zaterdag
speelt Makkum de uitwedstrijd tegen Wolvega.

Biljartclub Wons neemt koppositie over
Wons - Vrijdag 30 maart is er in het kader van
de dorpencompetitie biljarten gestreden om
de eerste plaats. Vooraf werd deze ingevuld
door Pingjum, zij het met een voorsprong van
1 punt. Tegen en in Wons werd met 4-2 verloren.
Daarmee bleven de twee punten in Wons,
waarmee Wons de koppositie overneemt. Het
was goed merkbaar. Met gespannen gezichten
liepen de spelers (alleen heren in dit geval)
rond in het dorpshuis ‘t Bynt te Wons. De inzet:
de leiding in de dorpencompetitie (competitie
tussen Kimswerd, Pingjum, Witmarsum, Wons
en Zurich).

aan het eind en net boven gemiddeld was het
Gysbertus die als eerste zijn gemiddelde had
bereikt. Weer een punt voor het dorp Wons.
Rintsje en Jaap waren daarna van plan om er
een spannende pot van te maken. Helaas voor
Jaap was Rintsje vandaag erg op dreef en was
er voor Jaap geen eer aan te behalen: 4-0. De
buit voor Wons was daarmee al binnen, maar er
moesten nog wel even twee partijen gespeeld
worden. Michel mocht het opnemen tegen
Gerard. Een uitstekende prestatie van Michel
gekoppeld aan een matige prestatie van Gerard
leverde het eerste punt voor Pingjum op: 4-1.

Het spits werd afgebeten door Bokke en
Steven. Hoewel Steven boven zijn gemiddelde
speelde wist Bokke met een nog betere prestatie
de punten in Wons te houden. Daarna was het
de beurt aan Frank en Jurjen. Jurjen nam al snel
het initiatief en wist uiteindelijk ook deze partij
naar zich toe te trekken: 2-0 voor de thuisploeg!
Vervolgens melden Fokke en Gysbertus zich
aan de tafel. Heel lang ging het gelijk op, pas

Tot slot was het de beurt aan de toppers!
Namens Wons haalde Ilja zijn keu te voorschijn
en voor Pingjum deed Albert hetzelfde. Tot
halverwege de partij gingen de heren exact
gelijk op. Daarna begon zich toch een verschil
af te tekenen en wel in het voordeel van Albert.
Die wist het uiteindelijk ook netjes binnen de
30 beurten af te ronden waarmee de eindstand
uitkwam op 4-2 in het voordeel van Wons.
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Laminaat op de vloer?

Zomerse aanblik achter de sluis

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Ruurd Menage
Arumerweg 13
8745 AA Witmarsum
tel. 0517-531768
fax. 0517-532527

Nieuwe modellen 2007

* Motormaaiers
* Electromaaiers
* Zitmaaiers
Merken: Wolf
Castelgarden
met Honda motoren
Reparatie en
onderhoudsbeurten

Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 11 april
start voor de kabouters
weer het kaboutervoetbal.
Er wordt wekelijks getraind
van 16.30 - 17.15 uur
op het trainingsveld.
Kaboutervoetbal is er alleen
voor kinderen tot en met 6 jaar.
Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van
de voetbalvereniging VV Makkum.
Iedere kabouter is dus van harte welkom.
Als je mee wilt doen,
graag van te voren wel opgeven
bij Harmen van der Wal, tel. 0515-232854

Makkum - Vrijdag 6 en zaterdag 7 april lagen
verschillende schepen die gebouwd zijn door
de Gebr. Van Enkhuizen achter de sluis. Er lag
een motorboot en verschillende types zeiljachten.
Zo kon iedereen die langs kwam eens zien
wat voor moois er in Makkum gemaakt wordt.
De boten die door de Gebr. Van Enkhuizen
gebouwd worden hebben verschillende vaargebieden. De Noorderkotter kan op alle wateren
varen en ook een tochtje naar Frankrijk is niet
onmogelijk. Een van de schepen, Tantje Rietje
een Noordkaper, gaat binnenkort naar het zuiden.
Juni vertrekken zij naar de Canarische eilanden
en het is de bedoeling dat ze een jaar weg blijven.

Het schip is helemaal uitgerust voor een lange
trip en de schepen zijn zeker stevig genoeg
om zo’n reis te maken.
De afgelopen jaren heeft de werf een Noorder
kotter, een beurtvaarder en zes Noordkapers
gebouwd. De werf bouwt zowel casco’s als
volledige schepen. De maten van de Noordkapers
zijn 40 of 43 ft. En binnenkort zal als alles
goed gaat gestart worden met een Noordkaper
56. En tevens worden drie Noordkapers 43
opgeleverd. Bij de Gebr. Van Enkhuizen wordt
dus hard gewerkt en is de order portefeuille
goed gevuld.

Sanering Grote Zijlroede en Dijksvaart
Makkum - Wetterskip Fryslân heeft voor mensen
die aan de Grote Zijlroede en de Dijksvaart
wonen een informatiebijeenkomst gehouden.
Binnenkort zal hier een sanering van de
bodem plaats vinden. Het verontreinigde slib
wordt uit deze wateren gehaald. Dit is een actie
die ongeveer 8 weken gaat duren. Wanneer de
start plaats zal vinden is nog niet bekend. De
aanbesteding moet nog plaats vinden. De Grote
Zijlroede wordt gedaan tot aan de bocht achter
het voetbalveld. Met de Dijksvaart wordt het
gedeelte bedoeld bij de vroegere springschans
en achter de nieuwe woningen op de Zeedijk.
Ook de Krommesloot wordt uitgebaggerd. Er
komt dus heel wat slib boven water. Het meeste
zal gedaan worden in het water, alleen een
gedeelte van de Dijksvaart wordt vanaf de weg
gedaan. De woonarken die bij de dakpannen
fabriek en in de Dijksvaart liggen worden dan
tijdelijk verplaatst. Er zal ongeveer 16000 kuub
slib overgeslagen moeten worden in schepen
die het vervoeren naar een opslagplaats nabij
Grou. De overslag komt in de buitenhaven.
Alle bakken met slib moeten door de sluis
naar buiten gebracht worden. De verzetsbrug
krijgt een nieuwe lier zodat het openenen van
deze brug iets gemakkelijker gaat. Het wordt dus
een hele klus. Het slib wordt per vak verwijderd
en nadat een vak klaar is komt er een scherm

voor het schone vak, zodat het vuile slib niet naar
de schone kant kan gaan. Voor het water waar
veel schepen doorgaan wordt een speciale kering
gemaakt, hier komen schermen en in het midden
komt een bellen baan, zodat ook hier geen
schone grond zich kan vermengen met vuile. Het
slib wat eruit gehaald wordt is van de categorie
3 en 4. Plaatsen waar geen slib verwijderd wordt
zijn van de categorie 2 of minder. Het vuil wat
bij proefboringen ontdekt is bevat oud vuil en
dat zijn meestal teerachtige stoffen, lood, zink
en koper, dus zware metalen. De bewoners krijgen
als de aanbesteding geweest is en het werk kan
beginnen allen een nieuwsbrief, waarin alle
bijzonderheden staan, tevens staat daarop de
naam van de betreffende medewerker die
benaderd kan worden als er zich problemen
voor doen. De wal kanten zullen als nodig
ondersteund worden, zodat er geen instortingsgevaar bestaat. Het is te hopen dat er zo snel
mogelijk gestart kan worden, zodat het klaar
is voordat het drukke vaarseizoen begint.
Zeker voor de recreatievaart en ook voor
omwonenden een goede zaak dat het dieper
en schoner wordt. Als het Fries Merenplan
twee van start gaat kan misschien de drempel
van de sluis ook wat verlaagd worden, zodat
nog meer pleziervaarders via Makkum het
binnen water kunnen bereiken.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Collecte Nederlandse
Hartstichting
Makkum - Van 15 april tot en met 21 april 2007
vindt de jaarlijkse collecteweek van de
Nederlandse Hartstichting plaats. Tijdens deze
hartweek vraagt de Hartstichting financiële
steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten.
Laat uw hart spreken en help mee in de strijd
tegen hart- en vaatziekten. De opbrengst wordt
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voor
het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg
en voor het geven van voorlichting over een
gezonde leefstijl. De hartweek is van groot
belang voor de Hartstichting. Zij doet haar
werk geheel zonder financiële steun van de
overheid en is dus volledig afhankelijk van
giften van de Nederlandse bevolking. De steun
uit de samenleving is daarom van groot belang.

www.nieuwbouwinmakkum.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

Opbrengst collecte
ZOA Vluchtelingenzorg
Makkum - De collecte van ZOA vluchtelingenzorg is een succes geworden. Dankzij de enthousiaste inzet van 18 collectanten is in Makkum
en Piaam € 875.84 opgehaald. De plaatselijke
werkgroep wil alle gevers en collectanten hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.

VW Passat Variant2.0i,
nw type,bl.metairco-ecc,
cr.controltrekhaak,el.rmn,
nwstcpv+af.st bediening
81 dkm bj 2001

Opel Agila 1.2-16v
Elegance,zilvermet
Airco,el.rmn,cpv
Radio-cd,mistl.voor
56 dkm bj 2002

€ 13.900,-

€ 7.900,-

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW golf VARIANT 1.6-16V,zilver,airco,radio-cd,cruisecontrol,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bediening,64 dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm
Peugeot 307 SW 2.0Hdi,airco,r-cd,cruisecontr,100dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm
Peugeot 406 Break Hdi 110pk,zilver,airco-ecc,cruisecontrol
Lm.velgen,radio-cd/navigatie,trekh,el.rmn/spiegels
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh

10-2003
2004

€ 16.900,€ 14.450,-

2003
2001
2003

€ 14.450,€ 13.900,€ 13.900,-

2002
2003

€ 13.445,€ 13.250,-

2004
2002
2002
2002
2004
2002
1998

€ 11.900,€ 11.400,€ 11.400,€ 7.900,€ 7.250,€ 7.250,€ 3.950,-

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

GEZOCHT
CHAUFFEURS
Chauffeurs gezocht voor

’DE BUURTBUS’
(op vrijwilligersbasis)
Alleen klein rijbewijs en
medische keuring vereist.
Voor nadere informatie:
Magda van Kalsbeek - 0515-541810
Jan Westerbeek - 0515-232642

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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De Waardruiters

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”

Franeker - Afgelopen weekend werd er in Franeker
op het terrein van de Sjaerdema-Liauckemaruiters
een springwedstrijd georganiseerd. Zaterdag 31
maart reed Marijke Bonthuis in de klasse L-springen
met Maxima een foutloos parcours en een foutloze
barrage, waarmee ze een 2e prijs behaalde.

Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand april
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Kerriesoep

Gegrilde merlijn
met sojacitroensaus

Aardbeienijs

of
Carpaccio zalm

of

of

Fryske dumke ijs

of

Entrecote met pompoen
en kruidenboter

Salade geitenkaas

of

Gebakken banaan met vanilleijs

Gebakken pangasiusfilet
afgeblust met citroen
en witte wijn

€ 19,50

of

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 april 2007

Zondag 1 april was het de beurt aan de pony’s en
kwamen een aantal jeugdige Waardruiters in actie.
Daphne de Vries legde met haar pony Speedy
het eerste parcours in de klasse B, categorie AB,
foutloos af met een stijl van 46 punten. Het tweede
parcours ging de combinatie met een stijl van 55
punten ook foutloos over alle hindernissen, wat
resulteerde in een 1e prijs. Hannah Kuipers behaalde
met haar pony Elvis in de klasse B-springen
categorie C, zowel het eerste als het tweede parcours
een 1e prijs met 50 stijlpunten. In de klasse Bspringen, categorie D reed Sjerstin Talsma met
haar pony ViaVia een foutloos eerste parcours
met een stijl van 50 punten, waarvoor ze een 1e
prijs in ontvangst mocht nemen. Ook het tweede
parcours werd zonder strafpunten afgelegd met
een stijl van 49 punten, waarmee Sjerstin een 2e
prijs won.

Survival 2007
Waar zijn de kroon juwelen extra spannende editie

www.makkumerbelboei.nl

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Makkum - Ook dit jaar word er op 29 april een
survivaltocht georganiseerd voor de leeftijd categorie
van 16 tot 116 jaar (m/v), Met een ploeg van 4
personen moet een parcours worden afgelegd in
en om het waterrijke Makkum. Onderweg moeten
spectaculaire hindernissen overwonnen worden
welke van verschillende lengte, zwaarte en moeilijkheid zijn. Met behulp van verschillende routetechnieken kan het traject tussen de hindernissen
worden gevonden. Naast intelligentie worden
uithoudingsvermogen en teamgeest sterk op de
proef gesteld. De ploeg met de snelste tijd en de
hoogste score verdient de hoofdprijs met de bijbehorende eeuwige roem. Durf je dit aan, geef je dan
vóór 18 april op voor deze unieke kans in Makkum.
Opgeven survival Keimpe Jaspers,
Turfmarkt 85, tel. 0515-232037
Voor nadere informatie
www.koninginnevereniging.nl

Te Koop
Gebruikte Dames/Heren fietsen.
Geheel nagezien.
Geschikt voor werk en school.
Van € 75.- tot € 150.- p/st.
tel. 0517-579383

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 14 april
senioren
Wolvega 1
BCV 3
Makkum 3

- Makkum 1
- Makkum 2
- ONS Sneek 4

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

junioren
Makkum A1
Makkum B1
Oeverzw. C1
Drachten MC1

- Oeverzw. A1
- Balk B1
- Makkum C1
- Makkum MC1

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur
14.30 uur

pupillen
Drachtster B. D3
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
Joure SC E5
Leeuwarden F2
JV Bolsward F2
Makkum F3
Leeuwarden F3
Makkum F5

- Makkum D1
- Warga D1
- NOK E1
- Langweer E1
- Makkum E3
- Makkum F1
- Makkum F2
- Harlingen F1
- Makkum F4
- Oosterl. F3

12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.15 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur

Sporthal
KNKB-competitie
dinsdag 17 april
20.00 uur H Nij Engwier 1 - FC Leeuwarden 8

NeVoBo-competitie
vrijdag 20 april
20.15 uur RMBH Makkum 7
20.15 uur D 3B Makkum 4
21.25 uur D 2 Makkum 3
20.15 uur JMC Makkum 9
21.25 uur H 2 Makkum 1

- Hevoc’89 1
- Vlo 2
- Heecher Op 1
- Oeverzw. 10
- VC Sneek 6

zaterdag 21 april
17.00 uur DRPA Makkum 1
17.00 uur DRIA Makkum 2

- VC Sneek 4
- PZH 1

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf

B. Bosma
Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Merk

Type

Mercedes

180

1.8 Ponton Zwart

06-1960 131613 12.250.00

Toyota

Rav4

funcruiser 2.01 Bl. Met.

04-1998

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Volkswagen Golf

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

Smart

Fortwo

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

41286 9.950.00

div. opties 7 pers

11-2001 117969 9.750.00

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123 9.250.00

Micro Compact car
45KW9 Zwart/Geel

03-2002

25886 5.750.00

Seat

Arosa

1.4 44KW Zilver met.

09-1999 230384 3.500.00

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993 145558 3.250.00

Mercedes

240 D

3.0 115 48kw Bl.met.

10-1975

Fiat

Punto

1.1 55 Groen met.

05-1998 176172 2.750.00

Opel

Astra F

1.7 DTL combi Wit

10-1997 208501 2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

Opel

Hatch 1.6i kat.Bl.paars met 10-1995 141085 1.500.00

Astra F

49553 3.250.00

97594 2.500.00
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Burgerlijke stand
maart
Geboren
Amanda Gertruda Margaretha,
dv Ronnie F. Gerritsma & Mirjam G. Koornstra
te Makkum;
Amarens, dv Johan Ypeij & Niesje J. Wup
te Witmarsum.
Gehuwd
Frans Lemmens & Jacoba Spoelstra
te Witmarsum.
Overleden
John A. Stockmann te Bolsward, 74 jaar,
ev Anita E.E. Stockmann;
Hidde van de Witte te Witmarsum, 61 jaar;

TE KOOP

Elly Douma te Pingjum, 44 jaar,
ev Gjalt R. Huisman;
Eeltje Mollinga te Makkum, 65 jaar,
ev Fokje de Witte;
Martha Dexel te Pingjum, 60 jaar,
ev Sibbo de Jong.

De Gearen 7
MAKKUM

Wist u dat...

Vrijstaande woning
met garage en tuin
aan het water

- er op 25 april a.s. weer een geraniumactie
gepland is
- deze van “super” kwaliteit zijn

Vraagprijs:
€ 395.000,--k.k.

- ze ook nog bij u thuis worden bezorgd
- de Volleybalvereniging dit organiseert

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf 21 april t/m 6 mei a.s.

De nieuwe zomergidsen voor 2007 zijn binnen!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

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

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
CO2 lasapparaat 1 x gebruikt; Nieuwe groepenkast
17 groepen Holec; Kleine kolomboor,
tel. 06-23098782

www.focussys.nl

Palingfuiken v.a. € 20.- p/st., tel. 0515-232768
Silwa filmprojector als nieuw, projectiescherm
oprolbaar, driepootstatief, één koop € 75.-; Glazen
tochtdeur thermopane, lins- en rechtsdraaiend +
bevestigingsmateraal, past op ieder binnenkozijn € 50.tel. 0515-231940
Skeelers mt. 32/34, tel. 0515-231263
GRATIS AF TE HALEN
Betontegels 30x30x8 cm, ze liggen in onze loods
br. 7 x l. 25 meter, zelf eruit halen. Van Kalsbeek
Mechanisatiebedrijf Gaast, tel. 0515-575169
GEVRAAGD
Wij hebben behoefte aan iemand die zo nu en dan,
op onregelmatige tijden, ook wel ‘s avonds of in
het weekend, de vertrekken schoonmaakt bij het
wisselen van groepen. Heb je belangstelling?
Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169
AANGEBODEN
Man voor schilder- en tuinwerk, tel. 06-49827051

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
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

