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De kiker op...
Huisman dak- & zinkwerken Makkum
Een goed product verkopen staat voorop

0515-231008

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

Makkum - Twee en een half jaar geleden
begon George Huisman met een zelfstandig
bedrijf te runnen. Hij volgde na de lagere
school in Bolsward toen die tijd nog de
lagere technische school de opleiding voor
metaalbewerker. Daarna kwam de periode
dat hij aan het echte werk kon beginnen.
Dicht bij huis was wel zo mooi dus werd
het toenmalige in Makkum gevestigde
installatiebedrijf Van der Weerd. Er volgde
later een periode van veertien jaar in dienst bij
installatiebedrijf Zonderland in Minnertsga.
George Huisman (37) heeft met zijn vrouw
Gretha zitten wikken en wegen om wel of
niet met een eigen bedrijf te beginnen. Toch
maar wel doen en ze hebben er geen spijt van
gehad. Gretha werkt deels in een supermarkt
en doet de administratie van George. Als
éénmansbedrijf is er volop werk, het meeste
in Makkum en omgeving. Er wordt gewerkt
voor zowel ondernemers als particulieren.
Huisman verricht het totale pakket aan werkzaamheden op het gebied van dak- en zinkwerk, tevens kleine timmerwerkzaamheden

en vervangen van dakbeschotten. Op platteen lichthellende daken wordt meestal een
bitumineuze dakbedekking toegepast. Het
voordeel is dat het zeer duurzaam is en in
verschillende varianten te leveren is. De
levensduur van een bitumen dak varieert
van tien tot dertig jaar, afhankelijk van de
gekozen materialen zegt George. En een
isolatielaag in een dakbedekkingconstructie
beperkt het warmteverlies.
Zinkwerk heeft een lange levensduur en is
zeer geschikt voor toepassing van goten en
dakbekleding. Het leveren en aanbrengen van
koperen c.q. zinken felsendaken en roevendaken behoort tot specialiteiten van het
bedrijf. George Huisman informeert u graag
vrijblijvend over de diverse mogelijkheden.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip

Huisman Dak- & Zinkwerken
Makkum
voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken
tel. 0515-23 10 08 / 06-43 441 878
www.dakenzinkwerken.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
Kerkdiensten
zondag 7 oktober
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers

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
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
Mevr. A. Wildervank, 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
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
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 telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Agenda
vrijdag 5 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.3016.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zaterdag 6 oktober
Exmorra - Rommelmarkt van 9.30 tot 13.00 uur
in Dorpshuis ‘t Honk

zondag 7 oktober
Makkum - Verzorgingscentra Avondrust 19.30 uur
Zing Mee, zingen van bekende geestelijke liederen
Piaam - Restaurant de Nynke Pleats v.a. 16.00 uur
optreden Leeuwarder smartlappenkoor Sipelsjeu

maandag 8 oktober
Makkum - Bibliotheek 16.00 uur
in kader Kinderboekenweek ”Het geheime dagboek
van Rosa Bollebosa” theatervoorstelling voor kinderen
van groep 5 en ouder, toegangsprijs € 2.50
Makkum - Café De Belboei in bovenzaal ‘It platte dak’
19.30 uur, 1e ledenvergadering K.F.V. ”Los yn it Jak”,
nieuwe leden welkom
Witmarsum - Bibliotheek 16.00 uur
in kader Kinderboekenweek ”Het geheime dagboek
van Rosa Bollebosa” theatervoorstelling voor kinderen
van groep 5 jaar en ouder, toegangsprijs € 2.50

woensdag 10 oktober
Makkum - Hotel De Prins 20.30 uur Jaarvergadering
NUT Departement Makkum

Exposities
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels,
aquarellen van Makkum. Open van woensdag tot en
met zondag 13.00 - 16.00 uur, Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29 november.
Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen
(dieren, stillevens, bloemen, planten en dorpsgezichten)
van Maaike Poog, geopend tijdens kantooruren. Toegang
gratis. Voor meer info: Maaike Boonstra-Poog,
Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum. tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl
Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december expositie
van olieverfschilderijen van Mw. G. Salverda. Expositie
van tekenaar dhr. L. Sluyter
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend t/m 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 t/m 31
oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek,
kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas
Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels
Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen van
Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei
afkomstig uit Makkum. Open tot zaterdag & zondag
vanaf 11.00 uur, entree gratis
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.00-18.00
uur. Voor vragen en info: Antje van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521 of
www.antjevanderwerfpursang.nl

Snelheidscontroles
controles
Wons - De politie heeft vorige week woensdag
drie controles uitgevoerd op klachtlocaties in
Witmarsum, Bolsward en Wons. Omdat de
N31 Harlingen - Zurich was afgesloten en de
omleidingsroute via Witmarsum liep was er
een groot verkeersaanbod. Op de Arumerweg
werd van 13.30 tot 16.30 uur 1200 voertuigen
gecontroleerd. Maar liefst 307 automobilisten
reden hier te snel. Op de Twibaksdyk te Bolsward
zijn ‘s ochtends 390 voertuigen gecontroleerd,
56 reden te snel. De snelste reed 83, waar 50
is toegestaan. Op de Weersterweg te Wons
werd tussen de middag gecontroleerd. Van de
770 voertuigen reden er 88 te snel, de snelste
reed 115 km per uur, waar 80 is toegestaan.

Opbrengst
Collecte Nierstichting
Makkum - De collecte voor de Nierstichting
heeft dit jaar in Makkum € 1176,- opgebracht.
Een mooi resultaat waarvoor we alle gevers
willen bedanken. Tevens willen wij onze collectanten van harte bedanken. Het is geweldig
dat we elk jaar weer een beroep mogen doen op
een groep enthousiaste vrouwen. Wij waarderen
dat zeer en dat mag wel eens gezegd worden.
Helaas is het dit jaar niet gelukt om voor alle
straten in Makkum een collectant(e) te vinden.
We zijn dan ook op zoek naar nieuwe collectanten. Wilt u volgend jaar ons team komen
versterken, neem dan even contact op met
Ineke de Vries, tel: 232650.
Het collectecomité;
Janke-Wies, Jelly en Ineke.

Ouderavond
over genotmiddelen
Makkum - o.b.s. ”It Iepen Stee” hield op 25
september een ouderavond over genotmiddelen.
In het kader van een project gaf Lida de
Pachter van Verslavingszorg Noord Nederland
voorlichting. Je gelooft je oren niet als je hoort
dat er in de hoogste groep van het Basisonderwijs in Nederland al gerookt en gedronken
wordt! Op het voortgezet onderwijs kunnen
de kinderen in aanraking komen met andere
zaken, zoals wiet. Het is van groot belang dat
ouders en andere opvoeders positief met de
kinderen in gesprek blijven en hen weerbaar
maken.

www.makkumerbelboei.nl
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Het Friese hart
Makkum - De openingstijden van toeristen
informatie bureau Het Friese Hart per 1 oktober
zijn: donderdag 10.00-12.00 / 13.00-15.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 / 13.00-15.00 uur
Pruikmakershoek 2, 8754 ET Makkum
Nderland|Niederlande|The Netherlands
tel. 0515-233940 / Fax. 0515-233805
info@hetfriesehart.nl
http://www.hetfriesehart.nl

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 4 OKTOBER
T/M ZATERDAG 6 OKTOBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

VERSE KIPFILET
500 gram

SUCADELAPPEN
DINSDAG VERSE WORST

Oud papier ophaaldag

500 gram

€ 5.50

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER

Makkum - Zaterdag 6 oktober wordt weer
het oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
om 9 uur goed gebundeld of in een doos aan de
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen,
de ophaalcontainers staan vrijdag al in de
Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex
en kaatsland.

€ 4.-

500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 4 OKTOBER
T/M WOENSDAG 10 OKTOBER
GEROOSTERDE VARKENSFILET

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.40

ONTBIJTSPEK
100 gram

€ 0.85

KOMKOMMERSALADE
100 gram

€ 1.-

Wie heeft lotnummer
355 roze
Tijdens het jubileumfeest van de menclub en
de dameszadelclub Fleurop op 16/9 bij manega
Boeyenkamp is één prijs niet afgehaald. Het
betreft lotnummer 355 kleur roze. Wie het
lotje nog in zijn/haar bezit heeft kan contact
opnemen met Piety Hofstra, tel. 06-51123989.
telefoon 0515-231488 of 232547

Zing mee
Makkum - ”Samen in de naam van Jezus”.
Op zondagavond 7 oktober zingen we weer
bekende geestelijke liederen, in de grote zaal
van ”Avondrust”, Kerkeburen 66. De zang wordt
begeleid op het orgel door dhr. Age Couperus.
De toegang is vrij. Aanvang 19.30 uur. U bent
van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter. tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter.......................................1.29
Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1.89
Gesneden Boerenkool, 250 gram..........................nu 89

cent
D.F. Pepermunt, 200 gram.........................................2 voor 1.P.W. Rooibosthee, 20x2 gram............................1.59 99 cent
J.P. Chenet wit of rood, 75 cl.......................................nu 2.49
Appelsientje Fruitsensatie (Sinaas/Carambola of Sinaas/Coja)

KantoorAutomatisering

literpak..........nu 1.49 99

cent

zakje Mini Repen (o.a. brosjes, rolo, kitkat, smarties, nuts of lions)
deze week van 2.35 nu 1.75

Aanbiedingen geldig van do. 4/10 t.e.m. wo. 10/10

www.focussys.nl
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Gezellig avondje voor leden muziekvereniging Hallelujah
Geslaagden muziekschool in het zonnetje gezet

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
(eigen foto)

Makkum - Om de start van het nieuwe (muziek)
seizoen te vieren, organiseerde muziekvereniging
Hallelujah Makkum ook dit jaar een gezellige
avond voor haar leden. Traditioneel werden
op deze avond de geslaagden van de muziekschool in het zonnetje gezet. Naast een daverend
applaus kregen de jeugdkorpsleden uit handen
van voorzitter Tjalda de Witte een presentje
aangeboden.

Op de foto v.l.n.r: Welmoed Visser: klarinet A;
Karen Dijkstra: klarinet A; Annemarieke Zijlstra:
hobo B; Tineke de Jong: klarinet B; Miriam
Katsburg: fluit A en Tjalda de Witte (Voorzitter).
Niet op de foto: Niek Lutgendorff: slagwerk
A en Esther van Gorssel: klarinet B.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website: www.hallelujahmakkum.nl.

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
Lamsvlees

Konijnen Fok Vereniging Makkum e.o. opgericht
Makkum - Zaterdag 22 september jl. onder
het genot van een drankje, ‘s avonds besloten,
om voor het eerst in de historie van Makkum
een konijnen Fok Vereniging op te richten. De
aanwezige heren en dames te weten: Aloys
Frietag, Lena Wijbenga, Gerda Bleeker, Henk
en Janet Bonthuis, Bouwe en Betsie Koornstra,
Grietje Freitag, Leo en Marga Rinia, Piet en
Hennie van Café de Belboei, Sietse Bouma en
ondergetekende.
Eerst werd er een voorlopig bestuur samengesteld
met als voorzitster Hennie van Café de Belboei,
vice voorzitter Sietse Bouma (heeft reeds al
enige jaren ervaring met het ex-voorzitterschap
van de Biljart club), penningmeester Aloys
Freitag. Een secretaris zoeken we nog. 1e Keurmeester Bouwe Koornstra (Landelijk bekend
onder de naam de Fokker (Nep.tunis), 2e keurmeester en tevens belast met de organisatie
van diverse keuringen en feestavonden de
heer Leo Rinia.
Na het samenstellen van het bestuur, werd er
nog menig uurtje besteed, om tot een toepasselijke naam te komen van de Konijnen Fok
Vereniging (Afgekort K.F.V.). De aanwezige
heren en dames mochten zelf een naam invullen op een papiertje. Na heel veel heen en weer

getak, werd uiteindelijk de naam van de nieuwe
vereniging bekend gemaakt: K.F.V. ”Los yn ‘t
Jak”. Nadat de voorzitster dit bekend maakte
werd erover de jaarlijkse inleg gesproken. De
inleg werd vastgesteld op € 5.- per persoon
inclusief 1 x koffie met appeltaart en een jaarlijkse feestavond in de bovenzaal van de Prins.
Inbreng van de konijnen voor het draaiend rad
is dan ook mogelijk, op de avond voor Kerst.
Het draaiend rad wordt op de avond bedient
door Betsie Koornstra en Lena Wijbenga.
Ook wordt er voorgesteld door de aanwezige
leden om in de eerste week van oktober onze
eerste leden vergadering te houden, maar dan
wel in een horeca gelegenheid en niet in ons
nog te bouwen Clubhuis.
De eerste vergadering van K.F.V. ”Los yn ‘t Jak”
wordt gehouden in de bovenzaal van de Belboei
(het Platte dak). Hier kunnen ook de konijnen
naar toe gebracht worden om te laten keuren
door onze keurmeesters 1e Bouwe Koornstra
en 2e Leo Rinia.
Voor opgave van nieuwe leden kunt u zich
melden bij Grietje Freitag, C.Lenigestraat 35
te Makkum. Voor verder informatie zie
advertentie elders in dit blad.

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

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

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER
z Babi Pangang
z Kip When Zhou
z Mini Loempia’s
z Witte Rijst

Getekend, W. v.d. W.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

€ 29,95

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Paddestoelenmiddag voor de jeugd in Park Huize Olterterp

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Grote bos bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Hollandse Komkommers
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie rode grapefruit
5 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Bij besteding boven € 5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.75

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

foto: Fryske Gea

* Drie meisjes bewonderen de veelkleurig paddestoel
Olterterp - Op woensdag 10 oktober van
14.00 - 16.00 uur organiseert It Fryske Gea
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar in Park
Huize Olterterp in Olterterp een paddestoelenmiddag. Een leerzame en leuke middag waarbij
kinderen opzoek gaan naar paddestoelen: welke
soorten zijn er? Hoe zien ze er uit en waar
groeien ze nou precies?
Opgave voor deze middag kan t/m dinsdag 9
oktober via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden
betalen € 2,- per persoon.

Paddestoelen kun je op de gekste plekken vinden:
niet alleen op de grond, maar ook hoog in de
bomen, op boomstronken en zelfs op keutels en
rupsen. Daarnaast hebben ze de allerlei vormen,
van piepkleine bolletjes tot grote sponzen. Je
kunt het zo gek niet bedenken of het komt er
voor. Tijdens de middag leren de kinderen onder
andere hoe ze een paddestoel kunnen vinden en
herkennen én wat hun rol is binnen de kringloop.
Met behulp van echt speurdersmateriaal en een
zoekkaart gaan de kinderen aan de slag, op zoek
naar de paddestoelen in Park Huize Olterterp.
Voor meer informatie over deze en de andere
activiteiten: www.itfryskegea.nl

Nederland collecteert voor Brandwonden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

In de week van 7 t/m 13 oktober gaan weer
ruim 50.000 vrijwilligers van de Brandwonden
Stichting op pad om te collecteren. ‘We komen
graag bij u langs de deur’, roept een enthousiaste
collectant, ‘want u hebt toch ook wat over voor
de brandwondenslachtoffers?’
Ook dit jaar gaan er in onze regio weer vele
collectanten langs de deuren. Huis aan huis
bellen ze aan en vragen om een bijdrage voor het
werk van de Brandwonden Stichting. ‘Het is best
leuk om te doen, hoor’, antwoord de collectant
op de vraag hoe het is om te collecteren. ‘Je
maakt toch even overal een kort praatje en ziet
zo je buurtgenoten weer eens. En het geeft een
goed gevoel om je in te zetten voor het goede
doel!’
Dit jaar combineert de Brandwonden
Stichting haar jaarlijkse collecte met een pre-

ventiecampagne. Collectanten geven bij ieder
huishouden dat ze bezoeken, een informatiekaart over rookmelders af. ‘Dat maakt het voor
mij nog noodzakelijker om te collecteren. Op
deze manier help ik ook nog eens mee aan een
belangrijke campagne’. Al meer dan 30 jaar
voert de Nederlandse Brandwonden Stichting
haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op
drie fronten: Het voorkomen van brandwonden,
het verbeteren van de behandeling en het
bevorderen van de psychosociale nazorg
en begeleiding. De collecte is voor de
Brandwonden Stichting de belangrijkste
inkomstenbron voor deze ‘strijd tegen de littekens’. Daarom gaan de vrijwilligers van de
Stichting in de collecteweek langs de deuren.
Wie de collecte heeft gemist, kan ook geld storten
op giro 202122, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Beverwijk.
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Cursussen CBO Wûnseradiel
Wûnseradiel - De vereniging CBO Wûnseradiel
heeft verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
als speerpunt gekozen voor de komende jaren.
We zien daarin CBO W. en de ouders als partners
die samen werken aan de optimale ontwikkeling
van de kinderen. Vanuit de gedachte dat, als
ouders de kinderen thuis goed ondersteunen, de
ontwikkeling op school ook beter gaat, zijn er een
aantal cursussen georganiseerd die ouders in die
ondersteuning helpen. De vereniging organiseert
in het komende schooljaar opnieuw interessante
cursussen die passen binnen het geschetste kader:
waar mensen niet langs elkaar, maar naast en
met elkaar leven.
Het is in onze cultuur van groot belang dat het
kind te maken krijgt met volwassenen die zin
weten te geven aan hun leven en erin slagen de
waarden en normen die zij willen doorgeven
ook in hun leven tot werkelijkheid te maken.
Een kind kan daaraan ervaren dat een waarde als
bijvoorbeeld eerlijkheid er wel degelijk toe doet.
Door het kind te helpen bij het vormen van eigenschappen als doorzettingsvermogen, eerlijkheid,
soberheid, gemeenschapszin, kritisch vermogen
etc. helpt men het kind om ”groot” te worden in
de ware betekenis van het woord. Het leren van
zelfstandigheid is iets wat het kind leert in een
wisselwerking tussen ouder en kind, waarbij het
kind zelf probeert en de ouder dat zelf-proberen
ondersteunt.In dit kader past dan ook het volgende
cursusaanbod
Cursus voor ouders/leden in Exmorra.
Cursusleider Bob Maas
3 avonden van 19.45 tot 22.00 uur
op 30 oktober, 13 november en 26 november.
1. Kinderspel
Gezonde kinderen spelen. Ze spelen op bed,
onder tafel, in de tuin. Ze krijgen speelgoed of
ze verzinnen zelf wel iets. Ze doen allerlei ontdekkingen: wat vind ik leuk?, wat vind ik stom?
wat kan ik?, wat durf ik?, wat wil ik?, speel ik lekker
alleen?, of juist altijd samen? - en spelenderwijs
ontdekken ze wie ze zijn, en wat hun grenzen zijn.
Kinderspel? Je ontdekt jezelf. Je komt - lichamelijk
en geestelijk - tot ontwikkeling. En daar heb je
later wat aan. Heel veel zelfs.
2. Als water en vuur
Kinderen hebben temperament. Vaders en moeders
trouwens ook.Veel mensen denken dat temperament
aangeboren is. - Ach, weet je, dat heeft-ie van mijn
man... Soms is ‘lastig gedrag’ aangeboren. Maar
meestal niet. Vaak is lastig gedrag aangeleerd. En als
dat zo is dat kun je - als kind en als ouder - ook leren
om het anders aan te pakken. - Ach hij heeft het van
mijn man geleerd, maar daar gaan we wat aan doen.

3. De regels van het huis
Kinderen hebben regels nodig. Anders wordt het
een rommeltje in huis.Maar hoeveel regels zijn
er nodig? Wat is wijs? Deze avond werkt u aan
uw eigen ‘regels van het huis’. We gaan uit van
zeven regels voor kinderen. De meeste ouders
vinden dat weinig. Maar meestal lukt het. Het is de
bedoeling er echt een prettige praat- en werkavond
voor ouders van te maken.
Wilt u alvast vooruitkijken op het internet?
Kijkt u dan op www.theblackbox.nl/upload/7regels
De cursusavonden worden gehouden in de
Swierstraseal van het Fries Landbouwmuseum.
Kosten voor leden: € 15,00 voor alle drie avonden.
Niet leden betalen € 30,00. Koffie en thee inbegrepen. Aanmelden kan per direct, echter uiterlijk
voor 15 oktober 2007 op tel. 0515-57 75 60 of
per email info@cbo-wunseradiel.nl
Leuk, een 10-minutengesprek?!
Jij bent uitgenodigd voor een oudergesprek van
10 minuten. Elke keer denk je weer: hoe kan ik nu
in 10 minuten vertellen hoe lief, ondeugend, blij,
verdrietig en onzeker mijn kind is. Wat hij/zij
belangrijk vindt, wat hij/zij leuk vindt op school
en wat niet, hoe hij/zij de benadering van de
juf/meester ervaart. Hoe ík dit alles zie en dan
ook nog eens luisteren naar wat de juf/meester
vertelt over mijn kind. Herken je dit?
In twee workshops gaan we aan de slag met hoe
jij een 10-minutengesprek goed voorbereid kunt
ingaan en welke invloed je kunt uitoefenen op
een effectief verloop.
Inhoud workshops
Tijdens de workshops word je je bewust van je
eigen sterke kanten en valkuilen. We leren hoe
je je kunt voorbereiden en oefenen in gespreksvaardigheden.
Kenmerken van de workshops
Interactief <> gevarieerde werkvormen praktisch
<> serieus en met humor <> informatief
Datum, plaats, tijd en kosten:
Woensdag 16 januari en woensdag 6 februari 2008.
Swierstraseal van het Fries Landbouwmuseum,
Dorpsstraat 72, Exmorra. 20.00-22.00 uur.
Gratis voor leden en € 20,00 voor andere
belangstellenden (niet leden) inclusief koffie/thee.
Groepsgrootte: Minimaal 8 deelnemers, maximaal
15. Workshopleider: Linda Waanders.
Aanmelden:
Voor 22 december 2007 bij het onderwijsbureau
van CBO Wûnseradiel: tel. 0515-577560
info@cbo-wunseradiel.nl

Ten Cate Actie
Op alle dameshemden
€ 5,00 korting
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

Zing mee...

”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 7 oktober.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618

K.F.V. `Los yn it jak´
Nodigt een ieder uit op hun
1e Ledenvergadering
op vrijdag 5 oktober, 19.30 uur
in de bovenzaal
van Café De Belboei
(het platte dak)
tevens een verloting:
1e pr. Vlaamse reus
2e pr. Pooltje
3e pr. Vingerplant
Nieuwe leden opgeven bij:
Grietje Freitag
C. Lenigestraat 35 Makkum

Kinderboekenweek 2007

Het geheime dagboek
van Rosa Bollebosa

Theatervoorstelling
voor kinderen van groep 5 en ouder
Vrijdag 5 oktober - 16.00 uur
Bibliotheek Makkum
Maandag 8 oktober - 16.00 uur
Bibliotheek Witmarsum
Toegangsprijs € 2,50

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Plaatselijke afdeling benadert inwoners
Ledenwerfactie moet flinke impuls aan Zonnebloemwerk in Makkum geven
Overigens hoopt de Zonnebloemafdeling
Makkum, via de ledenwerfactie ook op het spoor
van enkele nieuwe vrijwilligers en mogelijk
bestuursleden te komen. Dat zou een heel prettig
neveneffect zijn, want behalve meer financiële
steun is uitbreiding van het vrijwilligersbestand
onontbeerlijk om de stijgende vraag naar ons
werk bij te kunnen benen. Mensen die regelmatig
een zieke of gehandicapte willen bezoeken of
mee willen helpen bij de diverse activiteiten
die onze afdeling op het programma heeft
staan zijn van harte welkom.” Voor nadere
informatie over het Zonnebloemwerk kunnen
belangstellenden bellen met de secretaris van de
plaatselijke afdeling Makkum, 0515-233143.
Ook indien u bezoek zou willen ontvangen
van een vrijwilliger of wanneer u deel wilt
nemen aan activiteiten dan kunt u dit bij de
afdeling aangeven.

Makkum - De plaatselijke afdeling Makkum
van de Nationale Vereniging de Zonnebloem
is van plan om in de week van 8 tot en met 13
oktober alle inwoners van Makkum, Piaam en
Idsegahuizum te benaderen met de vraag of ze
voor € 12,- of meer per jaar ondersteunend lid
van de Zonnebloem willen worden. ”We hopen dat
veel mensen die vraag met ‘ja’ beantwoorden”,
vertelt mevrouw G. van ‘t Wout, secretaris van
de plaatselijke Zonnebloemafdeling Makkum,
”Want met hun steun kunnen we nog meer voor
langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten
en hulpbehoevende ouderen in onze dorpen
betekenen. En dat is eigenlijk hard nodig,
omdat steeds meer zieken en gehandicapten
een beroep op onze afdeling doen.”

Niet alle lezers van deze krant zullen dit keer
telefonisch worden benaderd. Wanneer u toch
belangstelling heeft om als donateur de
Zonnebloem te steunen of wanneer u zich
wellicht als nieuwe vrijwilliger wilt inzetten
dan kunt u ook contact opnemen met uw
eigen lokale afdeling. Er zijn afdelingen in
ondermeer Bolsward, Workum en Woudsend .

De Zonnebloem is een particuliere organisatie
en dopt haar eigen financiële boontjes. Ondersteunende leden zijn dus van levensbelang
voor De Zonnebloem. ”Een deel van dat bedrag
van minimaal € 12,- is bestemd voor het landelijke Zonnebloemwerk, zoals de vakanties
voor zieken en gehandicapten. Maar daarnaas
gaat ook een belangrijk deel naar het plaatselijke
Zonnebloemwerk”, zo geeft mevrouw van ‘t Wout
aan , ”en daarmee organiseren wij activiteiten
hier binnen de afdeling, zoals een gezellig
middag, een boottocht of een dagje uit. ”

Voor een compleet overzicht en contactgegevens kunt u onze website raadplegen
www.zonnebloem.nl. Ook kunt u zich wenden
tot ons hoofdkantoor in Breda via telefoon
nummer (076) 5646362.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

3 gangen keuzemenu maand oktober
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Salade met tongfilet

Kabeljauw met kruidenkorst

Vanille ijs met advocaat

of

of

of

Gebonden kippensoep

Gevulde houtduif

Coupe Helena

of

of

of

Meloen met rauwe ham

Spaanse biefstuk

Koffie ijs

€ 19,50
Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 oktober 2007

75 jaar Afsluitdijk
op Omrop Fryslân
Omrop Fryslân skoaltelevyzje maakt een programmaserie over de Afsluitdijk. In drie delen zal het
hele verhaal van de dijk worden verteld - van de
allereerste plannen om de Zuiderzee te dichten
tot en met de toekomstige plannen om de dijk nog
eens 75 jaar in stand te kunnen houden. De serie,
bedoeld voor de bovenbouw van de basisscholen
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs,
is te zien op Nederland 2 en op Omrop Fryslân.
Presentatrice Jildou de Vries begint de serie op
de Waddenzee, om te kijken hoe de NoordNederlandse kust zich de afgelopen tweeduizend
jaar heeft gevormd en hoe daarbij de Zuiderzee
is ontstaan. Al vlot nadat in de Middeleeuwen de
Zuiderzee zijn vorm kreeg, bedachten de mensen
plannen om deze gevaarlijke binnenzee af te
sluiten. Immers, bij elke noordwesterstorm werd er
zoveel water de zee in geperst dat de omliggende
plaatsen steevast onderliepen. In het programma is
te zien wat voor plannen er allemaal zijn gemaakte
en hoe ir. Cornelis Lely en zijn medewerkers er
uiteindelijk in zijn geslaagd om hun plannen uit
te voeren. Natuurlijk zijn er veel oude beelden te
zien van het werk dat verricht moest worden om
de dijk aan te leggen.
In de tweede aflevering staat de Tweede Wereldoorlog centraal. Bijna nergens in West-Europa
wisten soldaten het Duitse leger tegen te houden,
maar op de Afsluitdijk kwam de opmars van de
Wehrmacht tot stilstand. Het is in de meidagen
van 1940 geen Duitster gelukt om de dijk over
te komen. Met hulp van oude filmbeelden en
foto's én van een oud-strijder vertelt Jildou de
Vries vanuit de kazematten het boeiende verhaal
van die oorlogsdagen.
Daarna, in de derde aflevering, kijkt ze naar de
gevolgen die de aanleg van de dijk had en heeft
voor de mensen. Wat verdween er sinds 1932,
wie waren de dupe van de afsluiting en wat was
de winst? En: wat staat de Afsluitdijk de komende jaren allemaal te wachten? Hoe zit het met de
veiligheid, de mogelijkheden en de mogelijke
problemen op de dijk? Met verschillende mensen
kijkt Jildou de Vries naar de toekomstbestendigheid
van de Afsluitdijk.
'75 jier Ofslútdyk' is te zien op:
Vrijdag 5 oktober om 10.00 uur op Ned. 2
Vrijdag 12 oktober om 10.00 uur op Ned. 2
En steeds op diezelfde avond om 18.30, 20.30
en 22.30 uur op Omrop Fryslân (nogmaals te
zien de hele avond en nacht om de twee uren).

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum
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Helderziende waarnemingen
in Hotel Zeezicht

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Harlingen - Voor vrijdag 5 oktober heeft
‘Aurora’ het medium Lia Schipper uitgenodigd.
De avond wordt georganiseerd in Hotel Zeezicht
Zuiderhaven 1 Harlingen. De avond begint om
20.00 uur.
Lia Schipper verzorgt al heel wat jaren paranormale avonden voor verengingen door heel
Nederland. Schipper kan op verschillende
manieren in contact komen met Gene Zijde.
Deze avond zal het echter gaan om foto’s van
overledenen en foto’s en voorwerpen. Op een
keer liet Lia een aura foto maken op een paranormale beurs. Tot haar verbazing stonden daar
ook haar reeds overleden ouders op die haar in
dit werk vanuit de ongeziene wereld begeleiden.
Vanwege de te verwachten drukte worden
belangstellenden verzocht om op tijd aanwezig te
zijn. Voor meer informatie: Dave Hagenstein, tel.:
0223-623465 of www.bezoekaurora.nl

Omrop Fryslan TV
Myndomyn
In Myndomyn een portret van Roel Slofstra. Hij
is beroemd als troubadour en was in de jaren
zeventig succesvol met ballades. Als één van de
eersten durfde hij het aan om zijn ballades volledig
in het Fries te zingen. Begin jaren negentig verloor
Roel twee partners aan Aids, sindsdien doet hij
het wat rustiger aan in de muziek en treedt
eigenlijk niet meer op. Hij heeft zijn gitaar aan de
wilgen gehangen en richt zich nu volledig op zijn
nieuwe passie: de harp. Toch zit Roel nog altijd
vol met creativiteit en dat kan hij kwijt in veel
verschillende liefhebberijen, te zien in Myndomyn.
Myndomyn woensdag 3 oktober 2007 om 18.45,
20.45, 22.45 uur op Omrop Fryslân televisie.
Nogmaals te zien de hele nacht om de twee uren.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Zondag 7 oktober
vanaf 16.00 uur
in de Nynke Pleats te Piaam
optreden van het

Leeuwarder
smartlappenkoor
Sipelsjeu

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL
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Van Makkum naar Mokum
Een aantal jaren geleden ben ik verhuisd van Makkum naar Amsterdam. De stad heeft
me altijd getrokken, ik zocht het contrast met het dorp waar ik geboren en getogen ben.
Hoe moeilijk is het om de straat over te steken?
Niet moeilijk, zou je zeggen. Je stapt gewoon
van de stoep af en gaat richting de overkant.
Komt je onderweg een auto tegen dan stopt ie
wel en dan steek je even je hand op en zegt
hoi tegen de bestuurder. Want die ken je. Die
rijdt je niet zomaar voor je sokken. Want die
kent jou ook.
In Mokum werkt het anders. Gemiddeld kom je
toch onderweg naar de overkant toch al gauw
zes rijbanen tegen. Fietspad heen, autoweg heen,
trambaan heen, trambaan terug, autoweg terug,
fietspad terug en dan eindelijk de verlossende
stoep aan de overkant. Zes potentiele mogelijkheden om voor je sokken te worden gereden,
de een wat harder dan de ander.
Een korte beschrijving. Je stapt van de stoep af.
Als je dat al doet zonder te kijken naar het eerste
gevaar, fietsers, dan ben je echt een toerist.
Fietsers zijn, zeker in Amsterdam, de verassing
waar menig toerist net even niet op heeft
gerekend. Maar, dat fietspad lukt nog net,
want dat kennen wij. Dan de rijbaan. Denk
niet; ”die stopt wel even want die ken ik wel”,

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

want die ken je dus niet. Hoi zeggen heeft ook
absoluut geen zin. Dan de trambaan. Op zich
zijn trams redelijk voorspelbaar. Ze stoppen
niet voor voetgangers, dat leer je snel genoeg,
en er zit een bel op. Tramconducteurs hebben
ooit die baan genomen omdat ze het leuk vinden
om aan die bel te hangen, dus die hoor je wel
aankomen. Waar zijn we, oh ja, trambaan
terug. Geen tram, dus veilig. Nee dus, want
gevaar nr. 1 komt vanachter een tram met 80
aangesjeesd. Een taxi. Op de trambaan, want
dat mag. Taxi’s zijn doodsoorzaak nummer 1
in Amsterdam. Steek je over bij een zebrapad
en er komt een taxi aan? Stoppen, want hij
stopt in ieder geval niet. Maar dat is een
zekerheid. Dus wachten, dan de trambaan over
en dan nog over de autoweg, niet hoi zeggen,
het fietspad over en je bent er, eindelijk, op de
stoep aan de overkant. Daar nog even uitkijken
voor fietsers en scooters en driewielers, want
die rijden bij drukte op de stoep.
Binnenkort naar Amsterdam? Plan je route zo
dat je niet hoeft over te steken. Of huur een
gids. Of neem een taxi. Succes.
Alwin

”Noord- en Zuidwest Fryslân besparen energie”
Wûnseradiel - ”Hoe kan ik thuis energie
besparen?” De gemeenten en de woningcorporaties in Noord- en Zuidwest-Fryslân
gaan u daar bij helpen! Zijn uw energiekosten
de laatste jaren fors omhoog gegaan? En wilt
u een bijdrage leveren aan een beter klimaat en
een lagere CO2 uitstoot? Met dit project krijgt u
belangrijke informatie over hoe u thuis energie
kunt besparen. Duurzaam energiegebruik bij u
thuis is immers goed voor uw beurs, uw gezondheid en voor een schoon milieu.
De gemeenten Het Bildt, Bolsward, Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel, Nijefurd
en Wûnseradiel organiseren het komende half
jaar een aantal informatiemarken en themabijeenkomsten over energiebesparing. De woningcorporaties Wonen Noordwest, Optimaal, de
Bouwvereniging, het Woonbedrijf, Wonen
Zuidwest en Welkom ondersteunen dit project.
Of u nu in een huurwoning woont, een eigen
woning hebt of nieuw gaat bouwen, samen met
het bedrijfsleven willen u informeren over de
nieuwste snufjes van techniek. We vertellen u
bijvoorbeeld over de nieuwste CV ketel die
naast warmte ook elektriciteit opwekt. Maar
ook over een handig apparaatje wat automatisch
uw TV van stand-by afkoppelt.

In elke gemeente in deze regio organiseren we
het komende half jaar activiteiten in het
gemeentehuis of een ander gebouw. Op de
informatiemarkten krijgt u informatie over
isolatiemogelijkheden, zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen etc. U kunt bijvoorbeeld ook de film van Al-Gore bekijken
over de bedreigingen voor ons klimaat. We
organiseren daarnaast aparte themabijeenkomsten voor mensen die gaan verbouwen of
nieuw gaan bouwen.Verder krijgt u van lokaal
bekende bedrijven informatie over uw kosten,
de terugverdientijden en het verbeteren van
het comfort door deze maatregelen. Voor iedere
bezoeker hebben we een gratis dimbare spaarlamp beschikbaar dankzij een waardebonactie.
Zo kunt u thuis direct beginnen met het besparen
van energie. Deze spaarlamp is eenvoudig
met een normale schakelaar in drie standen te
dimmen. De verschillende activiteiten zullen
we via de lokale media aankondigen.
Dit project wordt naast de genoemde partijen
financieel ondersteund door de provincie
Fryslân, de Friese Milieufederatie en de Europese
Unie, het Leader+ programma. Het projectmanagement wordt uitgevoerd door 3PEnergie
uit Dokkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Lotgenotengroep

(voor mensen die in het begin van hun rouwproces zijn.)

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sneek - Humanitas afdeling Sneek, start bij
voldoende deelname in oktober een ”Lotgenotengroep ”Deze gespreksgroep is voor mensen die
om wat voor reden dan ook alleen zijn komen te
staan, door het overlijden van hun partner. Het
onderling uitwisselen van ervaringen en het bij
elkaar (h)erkennen van de emoties in verband
met het overlijden, nemen in deze groep een
belangrijke plaats in.
Lotgenotengroep Ineens sta je ALLEEN,
hoe nu verder?
(voor mensen die al wat verder in hun rouwproces
zijn.) Humanitas afdeling Sneek, start bij voldoende
deelname in oktober een gespreksgroep ”Alleen,
hoe nu verder?”. Deze gespreksgroep is voor
mensen die om wat voor reden dan ook alleen zijn
komen te staan. Als je je partner hebt verloren,
door scheiding of door overlijden, dan is er de
eerste tijd veel aandacht van de omgeving. Men
weet van je verlies, men heeft begrip voor je. Je
krijgt ”even tijd” om je verlies te verwerken; je
mag even het spoor bijster zijn. Alleen als na
verloop van tijd de omgeving minder aandacht
heeft voor je verhaal en je hebt juist op dat
moment behoefte aan mensen die je begrijpen
en steunen, dan kan een gespreksgroep zoals
Alleen, hoe nu verder? veel voor je betekenen.
De groep is bedoeld voor iedereen, die in een
ongedwongen vertrouwelijke sfeer, met veel
ruimte voor iedereen, een luisterend oor willen
vinden bij elkaar om samen nieuwe mogelijkheden
te onderzoeken.
Mensen die meer willen weten over de gespreksgroep of zich willen opgeven, kunnen bellen met
Gé Nijp, tel. 0514-565869

Open Golfdag bij BurgGolf
St.Nicolaasga - Iedereen heeft het er maar over,
op het werk, op verjaardagen in de media etc.
Het gaat allemaal over golfen, over hoe leuk deze
sport wel niet is. Met andere woorden; ‘Golfen
is in de mode’ Wat is er zo leuk aan deze sport?
Het antwoord kunt u komen ervaren tijdens de
Open Golfdag bij BurgGolf St. Nicolaasga op
zondag 14 oktober a.s. BurgGolf St. Nicolaasga
wil iedereen uitnodigen die graag zelf een keer
wil ervaren wat golfen precies inhoudt. Er wordt
uitgebreide informatie verstrekt over de diverse
mogelijkheden die BurgGolf voor (beginnende)
golfers te bieden heeft. Vanaf 13.30 uur is iedereen
welkom. Om 14.00 uur tot 16.00 uur worden
demonstraties gegeven en uiteraard kunt u zelf
ook aan ‘de slag’. De Golfprofessionals zullen u
het geheim prijsgeven van een goede ‘full swing’.
Maar ook andere elementen komen aanbod, zoals
putten en chippen. De kosten voor de Open
Golfdag bedragen slechts € 7,50,- per persoon.
Dit is inclusief ontvangst met koffie, 2 uur durende
golfclinic en een consumptie na afloop. Kinderen
zijn uiteraard onder begeleiding ook welkom!
Inschrijven voor de Open Golfdag is gewenst
(vol = vol). Dit kunt u doen op telefoonnummer
0513- 499 466 of per mail Lotte@burggolf.nl.
Graag tot ziens!

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
Opel meriva 1.6-16v
'business',blauwmett
airco,cruisecontrol
radio-cd,el.ramen
cpv+afst.bed,nw type
22 dkm bj 2006

Seat Leon 110pk Tdi
Sport,blauw metallic
Lm.velgen,airco-ecc
Radio-cd,mistl voor
Sportstoelen, nw.st
153 dkm bj 2003

€ 17.500,-

€ 11.950,-

Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Opel Astra 1.7Dti,5drs,zilver,a/c,el.rmn,nw.st.139dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd,
Peugeot 309 1.6 GR,5drs,grijsmet,apk gekeurd,136 dkm

2001
2002
2005
2001
2004
2001
2004
2006
2003
2003
2003
2002
2004
2003
2003
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.950,5.950,11.650,9.900,13.400,7.250,15.400,17.500,15.400,12.400,11.900,12.950,11.750,11.900,10.900,13.850,-

10-2003

€

16.450,-

2005
1992

€
€

15.900,1.250,-

U kunt nu bij de nacht automaat tanken
met alle soorten betaal pasjes!!
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

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
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Nieuw in het Natuurmuseum
Fryslân: het Piratenfeest
Leeuwarden - Kinderen die jarig zijn kunnen
hun verjaardag in het Natuurmuseum Fryslân
vieren. Voor kleine kinderen bestaat er al langer
het Drakenfeest. Nieuw is het Piratenfeest voor
stoere jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar.
Hierbij gaan de kinderen samen met Jack Caliro
en zijn papagaai op jacht naar de schat.

Huisarts en Apotheek
B. Steenhuizen
B.J.H. Dierick
Sommige patiënten van onze praktijken hebben een brief
gekregen waarin staat dat de bestelde kunst- en hulpmiddelen
(bijvoorbeeld incontinentiemateriaal) niet meer vergoed worden
door de Friesland Zorgverzekeraar.
Dit berust op een vergissing.
Alle zorgverzekeraars vergoeden nog gewoon deze produkten.
Overigens verwachten wij wel dat De Friesland Zorgverzekeraar
in toenemende mate in prijs en kwaliteit niet meer zal kunnen
concurreren met de grote zorgverzekeraars. Wij adviseren u
in de komende maanden goed te bekijken of uw huidige
zorgverzekeraar nog voldoet

Dapperheid, moed en vindingrijkheid zijn
onontbeerlijk bij het Piratenfeest. Verkleed als
piraten krijgt iedereen een rol toebedeeld; de een
is verantwoordelijk voor de vlag, de ander voor
het kompas en de jarige wordt benoemd tot de
leider van de bende. Ze leren een piratenlied en
gaan met de vlag op de foto. Dan kan de zoektocht
beginnen. De schatkaart en Jack Caliro wijzen
de weg. Onderweg krijgen de piraatjes van alles
te weten over dieren en de natuur. Zo komen ze
erachter hoeveel tanden een potvis heeft, welk
dier kokosnoten plukt en wat piraten dagelijks
eten. Gewapend met een geheimzinnige sleutel
en een blacklight ontdekken ze verborgen ruimtes
en geheime codes. Als alle aanwijzingen ontcijferd
zijn, ligt daar als beloning de schat. Na afloop
wordt, onder het genot van iets lekkers, het enige
echte piratendiploma uitgereikt.
Voor kinderen tussen 4 en 8 jaar bestaat er al
langer het Drakenfeest. De ontmoeting met de
14 meter lange Draak Li-Ming is altijd weer
indrukwekkend en zal de jarige en zijn vriendjes
en vriendinnetjes nog lang bijblijven. De schildpad
en de uil vertellen het sprookje van Li-Ming.
Over een slapende Draak en een opgedroogde
wensfontein. Nadat ze de Draak wakker hebben
gemaakt, kruipen de kinderen door zijn bek naar
binnen om op zoek te gaan naar de wensbol. Zal
de fontein weer gaan stromen? Na afloop worden
er drakenmaskers gemaakt en is er natuurlijk
iets lekkers.
Het Piratenfeest is elke woensdag- en zaterdagmiddag te reserveren. Het Drakenfeest kan op
woensdag- en vrijdagmiddag gevierd worden.

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken
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Wist u dat...
* de jaarlijkse sportdag voor de basisscholen niet
meer gehouden wordt, er geen vrijwilligers
zijn die de kar willen trekken en de jeugd hier
de dupe van wordt.
* wethouder Sinnema dit met de scholen op moet
gaan nemen omdat alle raadsleden van mening
zijn dat een sportdag veel voor de jeugd betekent.
* Prowûn vindt dat er toch al te weinig aan sport
gedaan wordt op de scholen en er eerder meer
tijd aan sport besteed moet worden dan minder.

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 23 september ging Esmee
Mesken met haar pony Conquistador de afsluitdijk
over naar Blokker. Ze reed 2 proeven in de klasse
L-2 dressuur. De eerste proef werd beloond met
187 punten en de 1e prijs, voor de tweede proef
kreeg ze ook 187 punten, hiermee viel ze net
buiten de prijzen, het leverde haar in totaal wel
2 winstpunten op.
Donderdag 27 september ging Marijke Bonthuis
naar een springwedstrijd in Tolbert. In de klasse
B won ze met Welfare na een foutloos parcours
de 6e prijs. Met Welldone en Univers reed ze
foutloze parcoursen in de klasse L waar mee ze
respectievelijk de 5e en de 7e prijs won. Afgelopen
weekend werd ze met Wildlady 3e bij de kringkampioenschappen.
Zaterdag 29 september kon er worden gereden in
Harich. Nynke de Boer zette met haar paard Wancy
een prima prestatie neer in de B-dressuur. Haar
eerste proef werd beloond met 188 punten de
tweede met 190 punten. Met deze mooie scores
won ze met beide proeven de 1e prijs en in totaal
2 winstpunten. Ook Lotte Nefkens ging met een
winstpunt naar huis. Zij behaalde in de klasse B met
Yara voor haar tweede proef 183 punten. Joukje van
der Kort startte met Rixt in de klasse L-2 dressuur
en wist met 185 punten ook een winstpunt op
haar naam bij de schrijven en ze won de 5e prijs.

In tijden van onzekerheid
is er één zekerheid:
De tijd gaat door!
Mocht u dus dit jaar weer een
extra grote kerstboom willen
hebben, b.v. voor uw plein,
boulevard, kerk of ergens anders?
Dan moet u hem nu bestellen!
NU DUS!
p.s. Er zijn ook weer winterviolen
en bloembollen.

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Startbijeenkomst Dorpsvisie Makkum in 2020
Makkum - Vorige week is er in de zaal van
Avondrust gestart met een avond die geheel in
het teken stond van een dorpsvisie voor Makkum.
De avond werd georganiseerd door Plaatselijk
Belang in samenwerking met Doarpswurk en
Timpaan. De vraag die gesteld werd was, wat
willen de Makkumers nu en in de toekomst
graag gerealiseerd hebben of wat moet absoluut
zo blijven en wat zijn de sterke en zwakke punten
van Makkum. Zowel Jaantje Benedictus van
Doarpswurk als Symen Sjoerd de Vries van Timpaan
gaven hiervoor een voorzet. Hoe ziet Makkum
eruit in 2020. Wat is het belang van een dorpsvisie.
Het is een beleidsplan waar plaatselijk belang
iets mee kan en zij kunnen hiermee naar de overheid en organisaties. De belangrijkste thema’s
voor een dorpsvisie zijn Wonen en werken, Zorg,
Sociale structuur en Welzijn, Recreatie en Toerisme,
Verkeer en Veiligheid, Natuur en Landschap.
De ongeveer vijftig aanwezigen werden in groepen
verdeeld en moesten door middel van een memo
kenbaar maken wat zij uitstekend vonden of juist
niet en wat er de komende jaren in Makkum
veranderd of verbeterd kan worden. Deze memo’s
werden op de kaarten van de thema’s geplaatst
en de beide gesprekleiders zullen deze bundelen en
dan kan op 16 oktober als de volgende vergadering
is verder gesproken worden. Voor deze avond

hebben verschillende mensen zich voor een
bepaald thema opgegeven, maar voor mensen die
toch graag mee willen praten en die de eerste
avond niet geweest zijn staat de deur wijd open
en zij zijn van harte welkom op 16 oktober in de
zaal van Avondrust. Vaak wordt er wel veel
onderling gepraat over hoe het wel of niet zou
moeten, maar dit is de kans om ook zelf een
woordje mee te spreken.
Even een greep uit de vele suggesties die op de
kaartjes stonden. Parkeren op de ijsbaan en het
Singeltje. Aanleg van wandelpaden en daarbij
werd speciaal gedacht aan het open maken van
oude paden. Een grotere sluis in Makkum en een
slechtweer voorziening. Kinderopvang en dan
een echte crèche, een goede zorgvoorziening
(groene kruis gebouw) en de uitleen van spullen
moet in Makkum blijven. De medische zorg in
het drukke zomerseizoen, de scholen allemaal
onder één dak en een goed monumentenbeleid
en natuurlijk de verkeersveiligheid. Dit is een
kleine greep uit heel veel ideeën die ingebracht
zijn. Plaatselijk Belang is op de website van
Makkum.nl te vinden en daar kan het laatste
nieuws en bijzonderheden als ze er zijn gelezen
worden. Dus Makkumers kom in grote getale 16
oktober naar Avondrust en praat mee over de
toekomst van Makkum.

Laatste bijdrage gemeente aan vluchtelingenwerk
Witmarsum - De raad van Wûnseradiel heeft
nog een keer geld beschikbaar gesteld voor de
vluchtelingen die in Witmarsum opgevangen
worden. Dre van der Werf van vluchtelingenwerk
bedankte de raad voor de giften, die in het verleden
gegeven zijn en er werd aan elk raadslid en het
college een geschenkje aangeboden. Ook het CDA
die altijd tegen de bijdrage gestemd heeft kreeg
het klein presentje. Er zijn nu zes gezinnen die
binnen de pardonregeling vallen en allen hebben
hun pasje reeds gekregen, uitgezonderd één gezin
en een meisje. Zij wachten nog steeds op hun pasje.
Als ze dit gekregen hebben kunnen ze alles in
het werk zetten om een digicode, verzekering,
huisvesting etc. aan te vragen. Voordat de pas
binnen is zitten ze nog steeds werkeloos te
wachten. In het centrum in Witmarsum zitten
nog ongeveer 65 personen en daarvan zullen
dertig mogen blijven en voor de anderen zal
misschien een oplossing komen, maar het is
bijna zeker dat ook een groep niet zal mogen
blijven. De huisvesting van de vluchtelingen

worden gefinancierd door de beheerstichting en
deze heeft een grote schuld van € 180.000,- Dit
zijne huisvestingskosten zoals gas, licht, water
en huur, dus niet het dagelijks levensonderhoud
van de mensen. Zo het nu staat is deze schuld niet
meer op te lossen en zal er iets moeten gebeuren
en zeker is dat het centrum in Witmarsum eind
van het jaar gesloten wordt. Misschien al eerder,
als de partijen die geld moeten krijgen van de
beheersstichting aan de bel gaan trekken. Er wordt
nu al het mogelijke gedaan om de mensen met
een pardonregeling zo snel mogelijk aan huisvesting te helpen en ook voor de anderen, waar
nog geen regeling voor is, onder dak te brengen.
Een moeilijke en vervelende kwestie en dat is
ontstaan doordat niet alle partijen afspraken zijn
nagekomen. Voor de laatste bijdrage stemden
alle raadsleden inclusief Hans Haagsma van het
CDA en de andere leden van het CDA stemden
tegen omdat zij vinden dat de financiële kant
door het rijk geregeld moet worden en niet door
de gemeente.

Herbenoeming burgemeester drs. Theunis Piersma
Witmarsum - Bij Koninklijke Besluit is drs.
Theunis Piersma herbenoemd tot burgemeester van
de gemeente Wûnseradiel. De derde periode gaat
in op 16 oktober aanstaande. De gemeenteraad
stond unaniem achter deze herbenoeming. Het
raadslid Tjeerd Lutgendorff (ProWûn) maakte dit
gisteravond tijdens de raadsvergadering bekend.
De heer Lutgendorff was voorzitter van de herbenoemingscommissie vanuit de gemeenteraad.

Drs Th.R. Piersma is lid van de FNP. Hij is op
16 oktober 1995 benoemd tot burgemeester van
Wûnseradiel. Hij was daarmee de eerste burgemeester in Nederland die niet lid is van een landelijke partij. De heer Piersma was daarvoor
wethouder namens de FNP in de gemeente
Tytjerksteradiel en docent aan een aantal HBOopleidingen in Leeuwarden. Hij is geboren op
14 juni 1952 en woont in Witmarsum.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 6 oktober
senioren
Makkum 1
Makkum 2
Zeerobben 4
Makkum 4

- SSS’68 1
- IJVC 2
- Makkum 3
- NOK 4

14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

junioren
JVB A1
Leeuw. Zw. B1
Makkum C1
Makkum MC1

- Makkum A1
- Makkum B1
- Oosterl. C1
- Scharneg.’70 MC1

12.15 uur
13.00 uur
11.00 uur
12.30 uur

pupillen
Frisia D3
Makkum E1
SDS E4
CVVO E6
LSC 1890 E6
Makkum F1
Harlingen F2
JVB F8
Makkum F4

- Makkum D1
- SDS E3
- Makkum E2
- Makkum E3
- Makkum E4
- Oosterl. F1
- Makkum F2
- Makkum F3
- Walde De F2

9.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
11.00 uur

Dames Makkum 1
uit de Beker
Volleybal

Joure - De dames van Makkum 1 moesten dinsdag
25 september een bekerwedstrijd spelen tegen
VC Joure. Dit team heeft vorig jaar de bekercompetitie gewonnen. Makkum met weer 4
”nieuwe oud-speelsters” in het team bestaat
momenteel uit tien vrouwen, Eva Lantinga,
Rommy Lutgendorff, Hilde Lutgendorff,
Martine Roorda, Romine Jansen, Elske Yntema,
Vollie Oostenveld, Mirjam Adema, Susanne
Hellendoorn en Francis Koornstra. VC Joure
speelt dit seizoen, net als Makkum, in de promotieklas, alleen speelt Makkum in de A-poule en
Joure in de B-poule. Deze teams zullen elkaar
dus in de competitie niet treffen.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Makkum begon redelijk aan de wedstrijd. Het moet
uiteraard eerst weer even wennen aan elkaar en
voor de eerste wedstrijd liep het niet slecht. De
eerste set ging wel verloren met 25-16, maar
Makkum rook kansen.
In de tweede set begon het nog beter te draaien
bij Makkum. De pass kwam goed, er werd goed
spelverdeeld en hierdoor konden de aanvalsters
ook hun werk doen. Ook de opslag liep, in
tegenstelling tot de eerste set, veel beter. Dit
resulteerde in een 23-25 winst voor Makkum.
De derde set werd het weer wat minder, de pass
kwam niet goed aan bij spelverdeelster Elske
Yntema en daardoor kwamen er geen goede aanvallen uit. Elske werd in deze set nog gewisseld
voor Romine, maar dit hielp helaas niets. De set
ging verloren met 25-13.
In de vierde set ging het in het begin al fout met
de opstelling van de Makkumer dames. Makkum
was hierdoor meer bezig met de opstelling en de
correcties van de scheidsrechters dan met volleybal. Hierdoor kon Makkum geen vuist meer maken
tegen Joure die deze set (25-15) en dus ook de
wedstrijd won. De dames van Makkum zullen
dus helaas niet verder ‘bekeren’.
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De virtuele polikliniek op Ameland

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

Cartesius Instituut en TU Delft ontwikkelen telemedicine voor eilanden
De toepassing van ICT in de gezondheidszorg
maakt het mogelijk voor zorgverleners en patiënten
om onafhankelijk van tijd en plaats actief samen
te werken. Indien het betrekking heeft op geneeskundig handelen binnen het zorgverleningproces,
wordt deze toepassing van ICT telemedicine
genoemd. Binnen Friesland bestaan er verschillende
initiatieven op dit gebied. Zo is er o.a. videoconferentie apparatuur in gebruik genomen voor
patiëntbesprekingen en wordt er gewerkt aan het
veilig uitwisselen van medisch inhoudelijke
informatie via de e-mail. Het praktische deel van
het projectvoorstel van het Cartesius Instituut;
telemedicine voor eilanden, onderscheidt zich
van deze en andere initiatieven in Friesland door
teleconsultatie services te bieden die toepasbaar
zijn voor het brede gebied van interne geneeskunde.
Dit pilotproject zal ten uitvoer worden gebracht
op Ameland. Kortom, het doel van het project is:
het aanbieden van consultaties aan patiënten die
zich op Ameland bevinden, met specialisten die zich
in het ziekenhuis in Dokkum bevinden, via ICT,
met als resultaat dat de patiënt voor diagnose
en/of controle niet naar het vaste land hoeft te
reizen. Vanuit dit doel kan het beoogde resultaat
omschreven worden als: een operationele tele-

consultatieservice die patiënten en huisartsen op
Ameland en specialisten in het ziekenhuis in
Dokkum relevante informatie laat uitwisselen via
ICT ten behoeve van het stellen van diagnoses en
het vaststellen of wijzigen van behandelplannen.
Het ontwerp zal bestaan uit medische apparatuur,
communicatieapparatuur, software en protocollen,
die zijn gecombineerd als een samenhangend geheel
(user interface) en die zijn toegespitst op de
werkcontexten van zowel de huisartsenpraktijk
als het ziekenhuis. Op 13 september is op het
Cartesius Instituut het projectplan gepresenteerd
aan alle betrokken partijen. O.a. Ameland en
Talma Sionsberg Dokkum zien heil in het project
en zullen meewerken bij de ontwikkeling van
het ontwerp. De ontwikkeling van het ontwerp
wordt gerealiseerd door Priscilla Esser die werkt in
opdracht van het Cartesius Instituut en TU Delft.
Zij zal in samenwerking met de betrokken partijen
de service teleconsultatie verder ontwikkelen,
testen en een prototype ontwikkelen. In het voorjaar van 2009 wordt het project geëvalueerd en
kan geconstateerd worden of teleconsultatie ook
geschikt is voor andere afgelegen gebieden in
Nederland en de rest van de wereld.

De praktijk is gesloten
vanaf maandag 15 oktober
t/m vrijdag 19 oktober
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

In wrâld fol teater, muzyk en dûns
Merakels nimt bern mei op reis!
Nylan - Alwer foar de 9e kear fynt Merakels
plak op woansdei 17 oktober o.s. yn MFC De
Mande yn Nijlân. Merakels is in Frysk bernespektakel foar bern fan 4 oant 10 jier, mei teater,
muzyk en dûns. Dit jier nimt Merakels de
bern op alderhande manieren mei op reis troch
de wrâld. We gean fier fuort, mar bliuwe soms
ek ticht by hûs...
Janny Wekema fan Poppeteater Rozemarijn nimt
as strânjutter de bern mei nei de waadeilannen.
Ferhaleferteller Mindert Wynstra, as skriuwer
en ferhaleferteller wrâldferneamd yn Fryslân,
fertelt ferhalen fan oer hiel de wrâld.

Morgen is het

dierendag

In muzikale reis meitsje de bern mei Johan
Keus en Sake Hylkema. Beide bekend fan de
Gang fan Sake en fan oare muzikale projekten.
Yn it meispylteater ‘tinte yn’e tún’ treffe we
Tom en Tjerk, twa bruorren dy’t graach op reis
wolle, mar harren mem hat dêr gjin jild foar.
Hoe losse Tjerk en Tom dit op? Kom, sjoch,
belibje en foaral spylje it mei! Derneist kinne
bern oan ‘e gong by kreative workshops.
De doarren iepenje om 13.30 oere, en de foarstellings begjinne om 14.00 oere. Om kaarten
te reservearjen, of foar mear ynformaasje
kinne jo skilje mei 0515 569324, of sjoch op
www.merakels.dds.nl.

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Mooi CD/DVD kastje zwart afm. 97x25x36 cm € 20.tel. 0515-232392
Kalebassen en pompoenen in alle kleuren en maten.
Fam. D. van Kalsbeek, Sielânsreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547
Garage stalen kanteldeur mt. 2.48 x 2.111/2 type:
Variant; 4 Barkrukken hout met biezen zitting; Bar
voetensteun hout l. 2.20, alles t.e.a.b., tel. 0515-574325
Op maat voor bejaardenwoning: overgordijnen woonkamer (2 st.) kleur aubergine, zware kwaliteit, gordijn
(slaap)kamer beneden kleur oudroze, tevens set overgordijnen en bijpassende vitrage voor keuken en bijkeuken, kleur blauw, tel. 0515-231263
Moderne eethoek nieuw gestoffeerd klassiek € 85.-;
Trespa plaat ± 150-3 1 cm. dik t.e.a.b., tel. 0517-850949

TE KOOP

Elektro Buitenboord-Fluistermotor van Rhino, tot 1100kg
stuwkracht. Nooit gebruikt; nieuw in de verpakking;
nog 2jr. garantie; vr.pr. € 225,-, tel. 0515-231475
Nieuwe jongens/herenfiets 28” Ranger Calma 3 versn.,
frame hoogte 60 cm, kleur grijs metalic € 200.-,
tel. 0515-231263
Voor de liefhebber: 19 jaargangen van de ”vliegende
Hollander” + doos met vliegtuig foto’s,
tel. 0515-232569 na 18.00 uur

De Kamp 27
MAKKUM
Halfvrijstaande, grote
gezinswoning, met
garage, kantoor en
ruime, verzorgde tuin.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 264.000,00 k.k.

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 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 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

Wegens beëindiging van ons bedrijf

TE KOOP

OPHEFFINGSKORTING

Gevelkachel z.g.a.n. 3.5 kw, afm. 50/54/18 cm. € 150.tel. 0517-579613
Mooie beuken salontafel 120x60x40 cm. € 15.-;
Hamstra horroldeur afm. 205x73 cm, uit te breiden
naar afm. 205x105 cm € 30.-, tel. 0515-232392
Paardrijlaarzen merk Love son mt. 38; Paardrijlaarzen
mt. 40/41; Voedertrog steen 4 stuks, alles t.e.a.b.,
tel. tel. 0515-574325

AANGEBODEN
Schilder, tel. 06-23744753

GRATIS AF TE HALEN
Pleegouders opgelet, u kunt gratis kleding voor uw
pleegkinderen uitzoeken in het kledingdepot dat
hiertoe speciaal is opgezet. Neem contact op met:
Petra v.d. Veer te Dronrijp, tel. 0517-232482 voor het
maken van een afspraak

GEVRAAGD
Kinderkleding voor verkoop Peuterspeelzaal op 31
oktober 50% van de opbrengst is voor de inbrenger!
Bel Sylvia, 0515-425507, Jantje, 0515-233198 of
Titia 0515-232644

GEZOCHT
Lief baasje voor jonge cavia (vrouwtje). Kan binnenkort bij de moeder vandaan, tel. 0515-232644
Kleine duiventil voor 1 duif. Bel Jacob, tel. 0515-233380

GEVONDEN
Kinderbril met rood montuur, tel. 06-22308496

Kom nu profiteren van onze superlage prijzen
maar let wel: OP is OP, WEG is WEG!!!
(open t/m 4 november 2007)

Graag tot ziens op de Holle Poarte, Makkum Tel 0515 - 231048

