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Overhandiging Makkumer vlag

Foto Jan Leijstra/Gemeente Wûnseradiel
* Burgemeester Theunis Piersma overhandigd de nieuwe Makkumer vlag aan de cdt. de heer Eduard
de van der Schueren van de Hr.Ms. Makkum. 

Witmarsum-Het gemeentebestuur van Wûnseradiel
ontving op maandag 21 september jl. een delegatie
van de mijnenjager de Hr.Ms. Makkum. Reden van
het bezoek was het overhandigen van de vlag van
Makkum. De vlag van de Makkum verkeerde in
slechte staat. Binnenkort gaat de Makkum een
grote reis maken naar het Middellandse Zee-
gebied en naar de Oostzee. En dan moet het schip
natuurlijk voorzien zijn van een representatieve vlag
van haar naamgever. Vandaag dat burgemeester
Theunis Piersma een nieuwe vlag aanbood aan
de commandant van de Hr.Ms. Makkum de heer

Eduard de van der Schueren. De gemeente
Wûnseradiel onderhoudt goede contacten met
de commandant en de bemanning van de Hr.Ms.
Makkum. Al vaker is een vertegenwoordiging van
de Makkum op bezoek geweest in Witmarsum.
De gemeenteraad heeft ook al eens een bezoek
gebracht aan de Makkum. En er zijn verschillende
sportieve ontmoetingen geweest tussen mede-
werkers van de gemeente Wûnseradiel en de
bemanning van de Makkum. Het is zeker de
bedoeling de goede contacten in de toekomst
voort te zetten.

Echtpaar Reinsma-Nadema uit Arum 60 jaar getrouwd
Arum - Maandag 29 september was het 60 jaar
geleden dat Jacob Reinsma toen 25 jaar jong in
het huwelijksbootje stapte met Trijntje Nadema
24 jaar jong. Zij trouwden in het gemeentehuis
van Wonseradeel. Beiden zijn in Arum geboren
en wonen er nog steeds. Ze hebben 6 kinderen
gekregen en daar zijn in de loop van de tijd aan-
getrouwde kinderen en kleinkinderen bij gekomen.
Inmiddels is er zelfs een achterkleinkind. 

Zondag 28 september is de hele familie afgereisd
naar Oostmahorn en vanuit deze plaats hebben ze
een boottocht gemaakt naar Schiermonnikoog.
Reinsma is nog regelmatig op zijn fiets op pad
door de Greidhoeke en de gezondheid van beide
echtelieden is goed. Burgemeester Theunis Piersma
heeft het echtpaar op hun trouwdag gefeliciteerd
met het feit dat ze al 60 jaar lief en leed samen delen.

i.v.m. Ombouwen van de drukpers, verschijnt de Makkumer Belboei 
volgende week op DONDERDAG 9 OKTOBER.
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Info Familieberichten
Kerkdiensten
zondag 5 oktober

K.C. Het Anker 9.30 uur
ds. J. van Olffen, Kerk-School-Gezinsdienst

Skuzum 11.00 uur ds. D. Hasper

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma                            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. H.B. Tieleman, Ylst + H.A. 

Doopsgezinde Gemeente 10.30 uur
zr. C.J.M. Borgers, Broederschapsdag

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281                   

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 Tandartspraktijk H. Bles, Hammole 13, Workum.
tel. 0515-541345                            

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 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. 0517-
533336, 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 telefonische hulpdienst   

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Altijd een knuffel
Altijd een cadeautje
Altijd iets lekkers
Altijd met ons spelen

Altijd verwennen
Altijd erg trots
Altijd lieve woordjes
Altijd lief…

Voor altijd onze lieve oma
Jij leeft in onze harten door

Een kusje, een tútsje,
een knuffel en een lach

Van je kleinzoontjes 
Roan, Leyton, Liam en Jared

Veel te vroeg is overleden

Wilhelmina 
Eijsberg-van Dieren

Moeder, schoonmoeder en oma van onze vrienden.
Wij wensen Audrey, Huite, Leyton, Jared en de
overige familie veel sterkte toe.

Jullie vrienden van ’De Betûfte Bal’

Gefeliciteerd
40 jaar getrouwd

2 oktober 2008

Dankbaar zijn wij voor al die mooie jaren met jou
Jij leerde ons wat liefde is, respect voor elkaar en trouw
Je mag nu eindelijk slapen, rusten en dromen
Voor jou is het Koninkrijk nu gekomen

Veel te vroeg is van ons heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Eijsberg - 
van Dieren
Wezep, 13 maart 1940

† Sneek, 27 september 2008

35 jaar

”Wij danken je voor al de warmte
en liefde die je ons hebt gegeven.”

Makkum: Con Eijsberg

Makkum: Audrey en Huite Genee-Eijsberg
Leyton en Jared

Heerjansdam: Collin en Suzanne Eijsberg-van Driel
Roan en Liam

Wij zorgen voor de bloemen.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
donderdag 2 oktober om 13.30 uur in ’t Anker,
Buren 17 te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Er is vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren.

Mochten wij iemand vergeten zijn met het sturen
van een rouwbrief, wil diegene dan dit bericht als
zodaning beschouwen.

Correspondentieadres:
De Finne 4 - 8754 GT Makkum

Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan
onze buurvrouw

Wil
Klaas en Leni
Harmen en Marijke
Meile en Alie
André en Jantje

Moge de mooie herinneringen Con en de kinderen
kracht geven zonder Wil verder te gaan.

Wij wensen jullie veel sterkte toe.

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING

05-10-2003           -           05-10-2008

SYBRAND SCHRALE

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij  iedereen bedanken
voor de belangstelling tijdens het ziek zijn en
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder
en beppe

Diny Nauta-van der Wal
Het heeft ons goed gedaan.

Henk, kinderen en kleinkinderen.

Makkum, oktober 2008
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 2/10 t.e.m. wo. 8/10

Almhof Kwark met vruchten, 500 gram.......................nu 1.49

Belegen Kaas, 500 gram....................................................4.49

Runderrookvlees, per pakje........................5 zegels extra

Boerenkool, 250 gram................................................79 cent

Heineken Tarwebok Bier, 6x30cl.......................................2.49

Dubbelfrisss, diverse smaken.........................nu 2+1 gratis

Smiths Bugles Nacho Cheese, 100 gram...............nu 99 cent

Profiteer van 2 t/m 4 oktober
van dit smakelijke voordeel

Combivoordeel

4 Slavinken + 4 Duitse biefstuk
samen 7,50
Rundvleesvoordeel

Sucadelapjes
500 gram 5,50
Neem gerust wat extra mee!

Rundergehakt
500 gram 2,75
do/vr/za Specialiteit

Koriander biefstuk
100 gram 2,20
Beleggingsvoordeel

100 gram Runderrollade +
100 gram Runderrookvlees 2,75

Agenda
vrijdag 3 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30 uur 
in het restaurant

zaterdag 4 oktober
Makkum - Sporthal 16.45 uur regio volleybal

zondag 5 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur 
Zing mee programma

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van diverse
kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik Manoukian

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

Piaam - Nynke Pleats: Expositie van Wijke Sietzema-
Rezelman en haar dochter Wietske Wicherink-Sietzema,
tot 3 november. Open zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur 

Piaam - ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en aquarel-
tekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m vr. van
10.00 tot 17.00 uur

Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke Jansma
in expositiekerk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen, open-
ingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags en
donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave verplicht.
Stichting it Preamke Makkum, tel. 0515-232222

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops en cur-
sussen: www.detunkeamer.nl voor de mogelijkheden of
bel: 0515-232269/06-51151716

Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Uit in eigen regio

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

A F H A A L M E N U
v o o r  O K TO B E R

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
Kerry Ko
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Opbrengst CD voor bouw Multifunctioneel Complex it Fliet

Eigen foto
Witmarsum - Op zaterdagavond 4 oktober zal
in cafê De Roskam in Witmarsum, het eerste
exemplaar van de cd ‘It lok wacht ek op dij’ van
‘Minke, Maaike & Band’ aangeboden worden
aan Broer Lemstra, voorzitter van Stichting Multi-
functioneel Complex it Fliet. De opbrengsten van
deze cd, die belangeloos ter beschikking werd
gesteld door Studio Hotel De Grauwe Kat, komt
ten goede van de bouw van het Multifunctionele
Complex It Fliet.

De cd is opgenomen en afgemixt in Studio Hotel
De Grauwe Kat, die naast het opnemen van cd’s
ook één en tweedaagse teambuilding workshops
aanbied waarbij muziek centraal staat. De ‘Minke,
Maaike & Band’ bestaat uit Minke Wagenaar,

Maaike Beckers, Geartsje Reijenga, Tjittie
Koopmans, John Boonstra, Willem Wielinga,
Guus de Groot en Wim Beckers. Laatstgenoemde
schreef, samen met Boudewijn Beckers, de num-
mers die op de cd staan. Naast twee Friestalige
nummers zijn dit nog twee Engelstalige nummers,
die vertaald zijn door Jimmy Ross.

Na het optreden van de ‘Minke, Maaike & Band’
en het uitreiken van de eerste cd, zal het top-100
orkest ‘True Colors’ een optreden verzorgen. De cd
is o.a. op de avond zelf te koop en in de kantine van
sportcomplex It Fliet. Ook kan hij besteld worden
via goedlud@hetnet.nl. Op de avond zelf ontvangt
elke 10e en 25e koper een verrassing. De avond
in De Roskam begint om 21.00 uur.

Witmarsum - De afvalverwerker van Harlingen
is in de raad van Wûnseradiel uitvoerig aan de orde
gekomen. De heer Wassenaar uit Witmarsum was
inspreker en enkele raadsleden haakten op zijn
betoog in. Er is een avond in Harlingen geweest
en enkele raadsleden waren hierbij aanwezig.
Zij hebben toch grote twijfels over de te bouwen
afvaloven in Harlingen. ProWûn is tot de ont-
dekking gekomen dat alles aan de huidige normen
voldoet maar enkele cijfers zijn bijgesteld. Hoe
kan dat ineens. Men zegt eerlijk dat de bouw van
de oven niet over de schoonste techniek beschikt,
maar wel goedgekeurd is. De boeren in de om-
geving willen een nulmeting van de grond. Als
er dan in de toekomst vuil ontdekt wordt weet

men zeker dat het er voor de bouw van de oven
niet was. Ook de VVD is van mening dat het
allemaal geen goed gevoel geeft. Als je weet
welk bedrijf het uit gaat voeren kun je pas een
oordeel geven. Er zijn dingen die gezegd zijn die
niet kloppen. Het  CDA is van mening dat de keus
gemaakt is en wil nu weten hoe het met de MER
staat. Uiteindelijk geeft wethouder Sinnema aan
dat gemeenten verplicht zijn afval te verwijderen.
Dit afval moet verbrand worden. Op de Wierde
wordt het afval gescheiden en daarna wordt het
verbrand. De MER procedure is doorlopen en de
provinciale procedure loopt en als alles aan de
normen voldoet gaat het lopen. 

Raad Wûnseradiel

Witmarsum - Nadat het enige tijd stil geweest
is over de smalle weg die van Ferwoude langs de
Zeedijk naar Workum loopt, kwam de PvdA met
een motie. Zij vinden dat er iets moet gebeuren
met deze weg. Wordt het fietspad? Of is een
richtingsverkeer soms een mogelijkheid? Dit zijn
vragen waarover jaren geleden ook al eens ge-
sproken is. De aanwonenden hadden toen bezwaar
omdat ze dan om moesten rijden via Workum.
Uiteindelijk waren het toen de ambtenaren van
Nijefurd die de plannen in de doofpot stopten en
werd het weer stil. Het is een smalle weg met in

Wûnseradiel verharding langs de dijkkant en in
Nijefurd verharding langs de slootkant van de weg.
Bij nat weer zijn er enorme gaten naast de weg
en is het zeker voor toeristen, die dit niet weten,
een enge weg. Er zal iets moeten gebeuren daar
zijn alle partijen het over eens. De motie werd
ingetrokken en de toezegging gedaan dat de
gemeente gaat overleggen met Nijefurd wat de
beste oplossing voor deze weg zal kunnen zijn
zodat de veiligheid van fietsers en ander wegge-
bruikers niet in gevaar komt.

Raad Wûnseradiel
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Heerlijke nieuwe oogst Elstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85

Gieser Wildeman stoofperen 
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.90

Ook hebben we weer Goudrenetten mee.

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen, dore’s of bildtstar           
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Witmarsum - De eigenaar van de supermarkt in
Witmarsum moet uitbereiden wil ze de klanten goed
van dienst kunnen zijn. De enige uitbereiding die
mogelijk is blijkt een steeg naast het pand te zijn.
Onder deze steeg lopen alle leidingen van de
nutsvoorzieningen en dus is dit onmogelijk. Tevens
is het pand te koop en zonder uitbreiding is koop
niet rendabel. De raad wil graag weten wat de
gemeente gedaan heeft om samen met de eigenaar
naar een oplossing te zoeken. Dat willen ook graag,
de vijf aanwezige werknemers van de supermarkt
die bij de raadsvergadering aanwezig zijn weten.

Volgens Wethouder Boersma is het verdwijnen van
de supermarkt een zorg van velen. De gemeente
heeft de leefbaarheid van het dorp hoog in het
vaandel staan. De vraag blijft, wat gaat mevrouw
Anema doen, gaat zij het pand kopen of gaat zij
de huur opzeggen. Dat is een zaak van mevrouw
Anema. Wat gebeurt er als Witmarsum 1 januari
2009 zonder supermarkt komt te zitten. Ook het
post-agentschap, wat ook gebruikt wordt door
Makkumers, verdwijnt. En zo blijft er weinig over.
Het college krijgt van de raad opdracht om actief
mee te kijken naar en te werken aan een oplossing. 

Supermarkt Witmarsum

Workum - Informateur Harm Bruins Slot heeft
zijn fusie rapport voor een grote Zuidwesthoek
gemeente gepresenteerd. Binnen heel korte tijd
heeft hij met alle betrokken gemeenten gesproken,
uitgezonderd Gaasterlân Sleat. Deze gemeenteraad
wil eerst zelf met een voorstel komen, voordat men
allerlei dingen naar buiten brengt en pas daarna
zal duidelijk zijn of deze gemeente wel of niet mee
doet met de herindeling, zoals eigenlijk logisch
zou zijn. Het rapport wat uit het onderzoek voort
gekomen is blijkt helder en duidelijk te zijn. De
gemeenten Wûnseradiel, Bolsward, Sneek, Wym-
britseradiel en Nijefurd kunnen heel goed samen.
Er zal dan een gemeente ontstaan met 80.000
inwoners en 69 dorpen. De samenvoeging van
deze gemeenten moet leiden tot een versterking
van de bestuurskracht en hiermee krijgt een
krachtige gemeente meer invloed bij Rijk en
Provincie. Het zou logisch zijn dat bijvoorbeeld
een Sociale dienst binnen de gemeente zou moeten

blijven. Als in de toekomst blijkt dat Gaasterlân
Sleat niet mee wil en toch richting Lemmer
Skasterlân gaat dan moet hierin ook geen energie
gestoken worden. Laat ze dan maar gaan. Volgens
de informateur moet men ook niet over de grens
van 100.000 inwoners willen gaan. Zelf heeft hij
in het verleden een herindeling meegemaakt en
is daarbij tot de conclusie gekomen dat het heel
goed kan gaan. Het is nu aan de raden van de
verschillende gemeenten en de colleges om actie
te ondernemen. Ga niet aarzelen en kom niet
met mitsen en maren, daar is het nu te laat voor.
Het besluit bij vele gemeenten is gevallen en nu
moet er hard gewerkt worden om voor 1 januari
2011 alles rond te maken. Een wijze raad voor
de raadsleden, geef het beleid niet uit handen.
Het eerste rapport werd uitgereikt aan Hielke
van der Gaast uit Makkum. Hij had zich kritisch
uitgelaten tijdens de gesprekken en was een
voorbeeld voor andere raadsleden. 

Hoe groot wordt de gemeente in de toekomst

Makkum - Op een traditionele scheepswerf in
Makkum werden op traditionele wijze traditionele
schepen gebouwd. Dat gebeurde niet alleen met
traditionele gereedschappen, maar ook met tradi-
tionele olie en vetten die op traditionele wijze in
IJlst zijn bereid. De traditionele verwerkers die
er op traditionele wijze mee hebben gewerkt, zijn
op traditionele wijze door een traditionele ziekte
eerder aan hun traditioneel levenseind gekomen.
Met als traditioneel gevolg dat over hen traditioneel
is gerouwd en volgens de traditie in de traditionele
kerk een traditionele begrafenis heeft plaatsge-
vonden. Verder is er voor hen een traditionele kist
gemaakt en zijn ze in een traditioneel Makkumer
graf op traditionele wijze aan de Makkumer aarde

toevertrouwd. Daarna was er op traditionele wijze
traditionele koffie na de voor hen te vroege tradi-
tionele dood. Maar de traditionele chemicaliën
blijven tot in lengte van traditionele jaren, in de
traditionele Makkumer scheepswerfgrond zitten,
waar ze op traditionele wijze, traditionele dood en
traditionele verderf blijven zaaien. Maar volgens
traditionele wetten hoort een traditionele werf daar-
om niet meer thuis in een traditionele woonwijk.
De traditionele werf kan er dus alleen maar komen
als bij de traditionele overheid op traditionele over-
heidsoogjes jegens traditionele overheidsvrienden
op traditionele wijze worden dichtgeknepen.

Willem Draaisma.

Traditionele scheepswerf

In de week van 5 tot en met 11 oktober gaan weer
ruim 50.000 vrijwilligers van de Brandwonden
Stichting op pad om te collecteren. U kunt dus
een collectant verwachten, voor een bijdrage voor
de brandwondenslachtoffers. Dit jaar combineert
de Brandwonden Stichting haar jaarlijkse collecte
met een uniek preventiecampagne. Collectanten
geven bij ieder huishouden dat ze bezoeken, een
informatiekaart over blusdekens af. ‘Dat maakt
het voor mij nog noodzakelijker om te collecteren.

Op deze manier help ik ook nog eens mee aan
een belangrijke voorlichtingscampagne’. Al meer
dan 35 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 behande-
ling en het bevorderen van de psychosociale
nazorg en begeleiding. Wie de collecte heeft
gemist, kan ook geld storten op giro 20 21 22,
Nederlandse Brandwonden Stichting, Beverwijk.

Nederland collecteert voor Brandwonden
‘We komen graag bij u langs de deur!’
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Stichting Pjuttewurk Wûnseradiel 
zoekt voor haar organisatie een

Coördinator peuterspeelzaalwerk
Voor 10 uur per week

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met  

Mevr. J. Schenkel of mevr. S. v.d. Bij 
op tel. nr. 0511-544994 

Als u belangstelling hebt
voor deze vacature dient uw reactie 

uiterlijk 08 oktober a.s. binnen te zijn bij
de PWW postbus 73 
9285 ZW Buitenpost.

ACTIE -   Ten Cate   - ACTIE
Ten Cate damescamisoles

2 stuks nu € 25.00

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

Gouden Papierversnipperaar
voor RK Daltonschool St. Martinus in Makkum

Makkum - Afgelopen vrijdagmiddag bracht het
SP-kamerlid Manja Smits een bezoek aan de RK
Daltonschool Sint Martinus in Makkum. Directeur
Jan Altenburg van de basisschool mocht de Gouden
Papierversnipperaar in ontvangst nemen. Hij kwam
als winnaar uit de bus met een vrij eenvoudig en
creatief voorstel om de bureaucratie in het basis-
onderwijs aan te pakken. ”Vlooi met de papier-
versnipperaar bij de hand de complete onderwijs-
wetgeving na. Wanneer de leerling, juf of meester
niet beter wordt van een wet, kan de wet weg.”
De jury zegt de kracht van het voorstel schuilt in
de eenvoud. Centraal in het onderwijs moeten
het kind en de leerkracht staan, niet de overheid
en het schoolbestuur. Altenburg gaf al een schot
voor de boeg door een lijst met bureaucratische
wetten aan te leveren, die flink uitgedund mag
worden.

Tegenwoordig is het ook op de scholen een hele
papierwinkel waarmee je te maken hebt. Een
directeur van een basisschool heeft vele kwali-
teiten nodig. Hij moet leiding kunnen geven aan
een team van leerkrachten, snel problemen kunnen
oplossen en bovenal goed kunnen omgaan met
kinderen en hun ouders. De regering zegt de
bureaucratie te willen verminderen, omdat de
plannen van de regering tot dusver niets hebben
opgeleverd, ging de SP op zoek naar praktische
oplossingen. Daarom zijn alle Nederlandse
basisscholen aangeschreven met de vraag om
het beste idee aan te leveren tegen bureaucratie.
In totaal deden 90 scholen mee aan de enquête.
De schoolleiders zijn bijzonder kritisch als het gaat
om de toename van bureaucratie. Ongelooflijk
veel papierwerk moet worden ingevuld voor de

inspectie. De inspectie moet stoppen met het
georganiseerde wantrouwen en weer vertrouwen
krijgen in de vakman/vrouw in de klas. Andere
veelgenoemde ergernissen van schoolleiders
zijn de romplomp rondom de leerlinggebonden
financiering voor zorgleerlingen -ook wel het
rugzakje genoemd-. In de enquête komen klachten
over gemeentelijke bureaucratie vaker terug. Zo
moest een schoolleider voor zijn gemeente een
logboek bij houden over de brandveiligheid van
een tafelkleedje in de gang. Zowel de strenge arbo-
regels en de gebruikvergunning worden eveneens
vaal genoemd. Het basisonderwijs wordt vanuit
verschillende kanten lastig gevallen met papier-
werk, soms ziet men door de bomen het bos niet
meer.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Vriendjeskamp Scouting Burdine bouwden ”brug naar toekomst”

* Bouwwerk ”brug naar de toekomst”
Eigen foto

Makkum - Zoals eerder vermeld hield scouting
Burdine dit jaar geen vriendjeskamp van een week-
eind, maar deze keer was het één dag. Dit omdat
de scouts een paar weken eerder al een startkamp
in Beetsterzwaag hebben gehouden. Vrijdagavond
19 september j.l. begonnen de oudste groepen
(de Explorers van 15 t/m 18 jaar en de verkenners
van 11 t/m 15 jaar) samen met de leiding aan de
voorbereidingen voor dit evenement. De tenten
werden opgezet en de slaapplaatsen klaargemaakt.
Doordat het veld in twee stukken verdeeld was,
konden niet alle tenten geplaatst worden. We
mochten gelukkig nog wel gebruik maken van het
gedeelte achter het hek. Om de afrastering niet
te beschadigen bouwden de scouts een brug over
het hek zodat wij gemakkelijker op het andere stuk
konden komen wat voor ons van groot belang is
daar zo’n 75% van de scoutingactiviteiten buiten
gebeuren. We hopen dat dit in de toekomst niet
meer nodig is en doopten daarom dit bouwsel
”brug naar de toekomst” zo zegt de organisatie.

Zaterdag vroeg op voor de laatste voorbereidingen
en dan wachten op de komst van de jongste groep.
Dit zijn de welpen en kabouters van 7 t/m 11 jaar.
Er was nog wat ruimte om te spelen totdat er om
12.00 uur aangeschoven kon worden voor de
lunch. Om ongeveer 13.00 uur waren de vriendjes
van een aantal jeugdleden aanwezig zodat er om
13.30 uur geopend kon worden d.m.v. het hijsen
van de vlaggen. De Hopman Simon Tromp heette
iedereen welkom en wenste allen een gezellige
dag toe. Tijdens zijn praatje kwam de akela het
gebouw uitrennen om te zeggen dat de envelop
met geld voor de boodschappen die op de bar

lag, gestolen was. Na veel beraad werden de
kinderen gevraagd om te helpen met het zoeken
hiernaar. Er werden 4 groepjes gemaakt. Deze
groepjes moesten langs een aantal posten waar
een spelletje gedaan moest worden en waar vragen
gesteld konden worden. Ook konden daar minuten
verdiend worden die later gebruikt konden worden
voor het ondervragen van de leiding over het
verdwenen geld. Na deze spelenronde was het
dus zaak om door het bevragen van de leiding
erachter zien te komen wie nou het geld had.
Alleen de leiding mag achter de bar komen, dus
iemand van hen moest het wel gedaan hebben.
Na vele vragenvuurtjes was de oplossing daar;
De hopman was schuldig. Hij vond het onver-
antwoord om een envelop met zoveel geld op de
bar te laten liggen en hij heeft hem in zijn binnen-
zak van zijn jas gedaan. Dit was hij zelf helemaal
vergeten. Tevreden over de uitslag konden de
inmiddels hongerige magen gevuld worden
Hopman en Baghera hadden zichzelf een slag in de
rondte gebakken zodat alle 30 liter beslag erdoor
heen waren gejaagd in de vorm van heerlijke
pannenkoeken.Na het opruimen van het terrein
kon iedereen nog even genieten van een gezellig
kampvuur. Rond half tien was het toch echt tijd
om af te sluiten en kon er teruggekeken worden
op een zeer geslaagde dag.
Kon je er zelf niet bijwezen en wil je toch eens
wat meer weten over scouting? Kom gerust eens
langs of bel met Hopman (tel.0515- 232432 of
06-22308496) of de akela (tel.0515-233432) 

Met de groeten van 
de Leiding Scouting Burdine Makkum.

Bolsward - Donderdag 2 oktober start SinneBlom
met een reeks lessen Relax Kids in Bolsward.
De lessen zijn bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar
en zijn er op gericht fysieke soepelheid te creëren
en ontspanningstechnieken aan te leren. We leven
in een drukke maatschappij. Voor volwassenen is
het vaak al moeilijk om daar mee om te gaan.
Hoe zou dat voor een kind zijn? Relax Kids
biedt een moment om even stil te staan bij jezelf.
Naast de fysieke houdingen, leer je verschillende
manieren om je lijf en hoofd te kunnen ontspannen. 

De lessen worden gegeven op donderdagmiddag
van 16.00-17.15 uur in de locatie aan de
Burgemeester Praamsmalaan 32 in Bolsward.
De reeks bestaat uit 10 lessen, die kan worden
vervolgd met 10 lessen in 2009. 

Voor opgave of meer informatie kunt u contact
opnemen met Rieneke Speerstra. Tel: 0515-579984
of email: info@sinneblom.nl. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de
website www.sinneblom.nl  

Start Relax Kids in Bolsward
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Het adres voor een deskundig advies!!

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!

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

V D BLES TAXICENTRALE

Body FFit

Werken aan je lichaam, 
voor een optimaal figuur.

Heb je interesse, kom dan op de 
open les op donderdag 2 oktober 

van 19.00 tot 20.00 uur in de sporthal. 

Voor meer info bel: 0515-232392

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 4 oktober wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcon-
tainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en kaatsland.

Het zesde zintuig-
Plaats delict
Morgenvond -donderdag 2 okotober-  zend de
televisie RTL 4 om 21.30 uur  ”Het zesde zintuig-
Plaats delict”, een Reality programma uit. Dit gaat
over Tom Oldenbroek van de Angterperlaan uit
Parrega, die destijds dood werd gevonden in de
omgeving van Schraard. De moeder is nog steed
erg verdrietig en hoopt dat er mogelijk door deze
uitzending meer duidelijkheid komt in deze zaak.

Zing mee
Makkum - Op zondagavond 5 oktober a.s. is weer
de maandelijkse Zing-Mee-Avond in de grote
zaal van zorgcentrum Avondrust, Kerksburen
66. Er worden veel liederen gezongen uit de
bundel van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding de
heer A. Couperus, de leiding is in  handen van
de heer D. Tamminga. Een ieder is van harte
welkom. De avond begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 20.30 uur.

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Reddingshonden Nu
Oud Makkumer Koos Lukkien gaat op 4 oktober
Werelddierendag ‘s morgens om 10.00 uur van
start voor een sponsortocht op de step voor de
reddingshonden Nu. De toch gaat door Groningen.
Ook u kunt Koos sponsoren en wel per afgelegde
km of per afgevallen kilo’s. U mag ook een een-
malig bedrag storten. U kunt Koos volgen per pc
op www.koosopdestep.nl. Help mee om dit tot
een succes te maken!
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Nieuw  Nieuw   Nieuw

Even een paar uur ontspannen?
Nu 1x zonnebank 

+ 2 uur sauna
(incl. gebruik zwembad, stoombad, whirlpool en infrarood)

voor slechts €18.50
Nu mogelijk van maandag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Ontdek de Rijmliniaal!
Zin om zinnen te verzinnen

met de rijmliniaal?

Kom naar de bieb. 

Voor kinderen van groep 5 en ouder.

Bibliotheek Witmarsum 
6 oktober om 16.00 uur.

Bibliotheek Makkum
7 oktober om 19.00 uur.

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Bargekop, Landtong aan de Workumerdijk bedreigd
Makkum - ”Bargekop” is een uniek stukje natuur-
gebied binnen het beschermde dorpsgezicht van
Makkum en dat sinds jaar en dag gebruikt wordt
voor agrarische doeleinden zoals ook in het
bestemmingsplan staat vermeld. Zomers grazen
er paarden, maar het gebied trekt ook veel vogels,
zoals eenden, reigers en ganzen wat vrij uniek is
binnen een bebouwde kom. Ook voor andere
gevederde vrienden zoals o.a. meerkoeten, futen,
aalscholvers en zelfs ijsvogels is het hier altijd
goed toeven geweest. 

Helaas wordt het gebied nu ernstig bedreigd!
Stichting WON wil hier in overleg met de
Gemeente Wûnseradiel een traditionele werf gaan
bouwen. Deze bestaat onder andere uit een loods
van 15 meter breed, 26 meter lang en 10 meter
hoog, wat neer komt op 2 maal zo hoog als de
aangrenzende zeedijk! Kleur: donker bruin. Een
lelijk gezicht bij de entree van Makkum en weer
zal er een stukje natuur binnen ons dorp worden
vernietigd door dit plan... Daar komt bij dat er
zeker bedrijfsactiviteiten zullen gaan plaatsvinden
in de dorpskom terwijl daar net buiten voldoende
industriegebied met de nodige expansiemogelijk-
heden voorhanden is.

aDe bouwaanvraag en de vrijstellingsprocedure
bestemmingsplan is overigens inmiddels ingediend.
Het project ”traditionele werf annex documentatie-
centrum” lijkt op zich een nobel project maar
heeft allerminst een solide onderbouwing. Er zijn
ondermeer vele financiële losse eindjes in het
project die nog ”even” aan elkaar geknoopt moeten
worden. Verder zijn er diverse milieu onderzoeken
geweest waarbij eisen zijn gesteld en de nodige
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen
om de overlast binnen de omringende woonwijk
te beperken. Ook dit zal de nodige extra kosten met
zich meedragen en het moet kennelijk ook nog ten
koste van het woongenot van vele omwonenden.
De bouw zal daarbij ongetwijfeld enige jaren gaan
duren, in het broedseizoen mogen er namelijk
geen bouwactiviteiten plaatsvinden en wanneer
er ”tijdelijk” niet voldoende geld is zal de bouw
wel stil komen te liggen. 

Al met al is het ”helder” dat de locatie van de
traditionele werf op de Bargekop niet in het
belang is van de inwoners en de natuur van
Makkum......

Ronny Bruinsma & Frank van Son

Zeespiegelstijging en broeikaseffect 
hebben geen invloed op Makkum (door Dirk Smoor)

Makkum - Het waaide hard aan het strand van
Makkum. Op het bankje aan de Zuiderzee zat
een oude Fries, een DiepVries. Ik schreeuwde:
”Hee. Kapitein Iglo, zijn de rapen gaar?” Hij keek
mij meewarig aan en mompelde wijze woorden
in de wind. Een half uur later zat ik ‘aan de
Beerenburg’ in zijn knusse zeemanswoning aan
de dijk. De zeeman verhaalde over vroeger, na
elke anekdote spoelde hij zijn woorden weg. Zo
benevelden we ons door de septemberavond, op
weg naar de schemertoestand tussen oorlog en
vrede. Het regelmatige gerochel van de zeeman
voedde de tijd, intussen hing ik in de kussens van
de bank. De foto’s aan de wand lachten mij toe:
drie masten lang met rondom de zilte lucht der
Zuiderzee. Een barensheimwee kwam stil voorbij:
een geboorte kondigde zich aan. In de diepe
duisternis schudde ik de zeerob wakker, ik
bedankte hem voor de gastvrijheid en zei dat hij
spoedig een verslag kon lezen van onze ontmoeting
in de Makkumer Belboei. 

Op dat moment zwom zijn vrouw binnen: een
zeermeermin van het zuiverste water, haar volle
lippen kusten mij, ze gaf de oude een knipoog.
”Zo jongeman, u bent dus die journalist, u schrijft
van die aparte stukjes, ik heb van u gehoord.
Mijn vriendinnen verlangen naar u, wanneer zijt
gij zover om een artikeltje over ons te schrijven.
Wij zorgen voor eb en vloed, voor storm en stilte,

wij houden de aarde in stand.” Ze omarmde mij,
mijn pen en kladblok hapten naar lucht tussen de
massa van haar enorme zeemeerminsborsten.
”Bovendien wil Elvira, mijn boezemvriendin,
gaarne een eerste kind, daarvoor hebben wij u
nodig, nu direct, ze is nu vruchtbaar, over drie
dagen komt de stille vloed en moet zij wederom
zeven maanden wachten, zo gaat dat bij zeemeer-
minnen.” ”Ga, mijn beste, doe wat gij moet doen,
mijn taak zit erop, ik heb mijn ganse leven gewijd
aan de meerminnen, talloze zoons en dochters
heb ik te water gelaten, ga mijn beste ga, gij zijt
niet voor niets neergestreken in mijn Makkumer
stulpje,” fluisterde de dronken zeeman. Enkele
uren later beleefde ik onder water mijn ultieme
hoogtepunt.  

Elvira werd mijn vrouw, zij voedde mijn woorden.
Zij wikt en weegt, zelfs dit stukje bekoort haar.
Als u in de supermarkt komt, kunt u haar her-
kennen aan haar lange rok. Zij houdt zich meestal
op bij de afdeling ”verse vis”. Mij kunt u herkennen
als de man met schelvisogen, een uilenbril en een
zwarte jas, in mijn haar ziet u wat sliertjes zeewier
en af en toe zeg ik: ”Blub, blub” Daarmee roep ik
mijn dochter, zij beheert het waterpeil in Makkum
en omgeving. Nu weet u ook, waarom hier al
jarenlang geen overstroming heeft plaatsgevonden.

Proost!
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benzine
Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,a/c-ecc,lm velgen,trekh  2003 € 17950,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005  € 14950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd  2005  € 14450,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006  € 11950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 8950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd 2003 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 verkocht!! 
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 5950,-

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm 2006 € 17850,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003 € 12750,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 10950,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 10450,-
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 10550,ex

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.

kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

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

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

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust

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 5 oktober

Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515-542126 / 231618

Recordopbrengst 
voor maïsdoolhof  
€ 2500 voor ‘Doe Een Wens Stichting’

Witmarsum -  Afgelopen vrijdag is de doolhofmaïs
van het maïsdoolhof te Witmarsum geoogst. Hier-
door is er een einde gekomen aan het 9e maïsdool-
hof. De opbrengst van het maïsdoolhof heeft dit
seizoen het record gebroken. Er zijn maar liefst ruim
3500 bezoekers geweest. Naast de entreegelden van
de bezoekers (€ 0,50 per persoon) zijn er ook een
aantal giften geweest en is er een deel van de opbrengst
van de maïs aan het goede doel gegeven. Dit betekent
dat er een cheque ter waarde van € 2500 kon worden
overhandigd aan Willemijn Hoogendoorn van Stichting
Doe Een Wens. Stichting Doe Een Wens laat de liefste
wens in vervulling gaan van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. Door het in vervulling laten gaan
van deze wens wordt even vergeten dat kind ziek is.

Na vijf jaar vond de familie Tolsma het eigenlijk
wel genoeg. Echter na aandringen van vele trouwe
bezoekers en het dorpsbelang van Witmarsum is er
toch besloten om door te gaan met het maken van
een maïsdoolhof. En met succes! In de 9 jaar dat er
nu een maïsdoolhof is in Witmarsum, is er voor meer
dan € 13.000 opgehaald voor verschillende goede
doelen. Echter was dit nooit mogelijk geweest zonder
de hulp van een aantal sponsoren. Zo heeft loonbedrijf
Westra uit Arum-Franker kosteloos de maïs ingezaaid
en geoogst. Aardappelhandel S. Tolsma uit Witmarsum
heeft het land beschikbaar gesteld en Zeedesign uit
Witmarsum heeft ervoor gezorgd dat er mooie borden
bij het doolhof staan en er een prachtige cheque kon
worden overhandigd. Tijdens de overhandiging zijn
deze sponsoren dan ook bedankt voor hun inzet. 

Een van de redenen waarom er dit jaar meer is op-
gehaald voor het goede doel komt door de vele media
aandacht en het bezoek van Wout Zijlstra aan de dool-
hof. Wout Zijlstra is een van de bekende Nederlanders
die zich inzet voor stichting Doe Een Wens.  Tijdens
het uitreiken van de cheque was ook Piet Paulusma
aanwezig. Hij was hier om opnames te maken van
het weerbericht dat dezelfde avond werd uitgezonden
bij SBS6. Ook Piet was onder de indruk van de
opbrengst. Ook heeft Piet beloofd om volgend jaar
weer langs te komen om een uitzending te maken
voor SBS6 weer. En dit heeft hij gisteravond tijdens
de uitzending gezegd, dus kan hij hier niet onder
uit komen!
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zaterdag 4 oktober Dierendag Nut Departement Makkum
Henk Kroes vertelt in Makkum

Makkum - Op 16 oktober organiseert het Nut een
lezing van Henk Kroes over zijn sponsorfiets-
tocht Bolsward-Ghana in de Doopsgezinde Kerk
te Makkum. Aanvang 20.00 uur (op de Nut-flyer
staat abusivelijk 16.00 uur vermeld). Henk Kroes
(Terkaple, 1 november 1938) oud-voorzitter van
de Vereniging de Friesche Elf Steden, kondigde
in die functie in 1977 met de woorden It giet oan!
de Vijftiende Elfstedentocht aan. Naast deze
functie is hij lange tijd actief geweest als voor-
zitter van It Fryske Gea. Henk Kroes heeft in
verschillende lange fietstochten geprobeerd geld
op te halen voor goede doelen. Zo kwam hij op
30 augustus 2003 in Scheveningen aan na een
tocht van 12.000 kilometers uit Vladivostok.
Samen met twintig ander fietsers haalde hij geld
op voor inenting tegen polio.

fietstocht Bolsward-Ghana
In 2006 heeft Henk Kroes, met een groep van nog
13 fietsers en 4 begeleiders, een sponsor-fiets-
tocht gemaakt van Bolsward naar Accra in Ghana.
De reis ging via Spanje, Marokko, de Westelijke
Sahara en de Sahellanden naar Accra. De tocht
van ruim 10.000 km. nam drie en een halve maand
in beslag. Doel van de tocht was om zoveel
mogelijk geld bijeen te brengen voor onderwijs-
projecten in West-Afrika. Dat is uitstekend
geslaagd, er is ruim € 220.000,- bijeen gebracht.
De groep heeft onderweg de meeste projecten,
die steun gekregen hebben, bezocht. Henk Kroes
vertelt over zijn tocht, wat hij onderweg alle-
maal heeft meegemaakt en ook over de projecten.
Entree: Nut-Leden € 6,- Niet Leden € 8,50
Voorverkoop vanaf 6 oktober bij Boekhandel
Coufreur Kerkstraat 17 Makkum.

Expositie Nynke Pleats
Piaam - Wijke Sietzema-Rezelman had een druk
gezin en werkte bij Kon. Tichelaar als schilderes
en had geen tijd voor schilderen en tekenen thuis.
Ze kwam uiteindelijk bij Antje van der Werf
terecht voor olieschilderles. Sindsdien heeft ze
een mooi klein schildersateliertje. Ze schildert
vooral landschappen, stillevens en dieren.

Wietske Wicherink-Sietzema, haar dochter,
geboren in Makkum, woont daar met man en drie
kinderen. Ze heeft een opleiding verpleegkunde
in Haarlem gedaan, maar is daarna snel weer
naar Makkum teruggegaan. Haar echte passie is
schilderen. Als kind zat ze altijd al te tekenen.
Geen papier of schoolschrift bleef netjes, alles
werd vol getekend. Sinds een paar jaar is Wietske
haar schildertalent gaan ontwikkelen. Ook zij kreeg
les van Antje van der Werf in olieverf schilderen,
en kreeg les van Frâns Faber in modeltekenen.
Vooral het maken van portretten, modellen en
mystieke schilderijen hebben haar voorkeur.
Alles gaat gepaard met een tintje fantasie.
Ontsnappen aan de werkelijkheid is af en toe
wel belangrijk.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

van woensdag 1 otober
t/m dinsdag 7 oktober

Keuken gesloten

Gym OOp ee NNij FFit

Begint weer 
op donderdag 9 oktober

in de Sporthal om 9.00 uur.
Ook nieuwe leden

zijn van harte welkom,
kom eens een kijkje nemen. 

Info: Riekje v.d. Woude
tel. 0515-231374

Zingen doe je met plezier bij:

DE FLEVOSANGHERS

Repetities woensdagavond  20.00 uur

in K.C. Het Anker  -  Buren MakkumUitnodiging 
Voorlichtingsavond over alcohol, drugs en opvoeding
Beste ouders en verzorgers,

Hoezo niet drinken onder de 16? Dat deden wij
vroeger toch ook? Hoe groot is de kans dat mijn
kind soft/hard drugs gaat gebruiken? Is mijn
kind na één keer blowen verslaafd? Welke regels
kan ik als ouders stellen? Hoe gaan andere ouders
ermee om?

Alle jongeren komen vroeg of laat in aanraking
met alcohol en drugs. Wat ze er verder mee doen
hangt af van de omgeving waarin ze leven. Bijv.
hoe kijken de ouders tegen genotmiddelen aan,
hoe gaan hun vrienden en vriendinnen ermee om,
gaan ze uit? Hebben ze geld? Uit cijfers blijkt
namelijk dat het merendeel van de jongeren alcohol
drinkt en dat één op de vijf jongeren wel eens hasj
of wiet heeft geprobeerd. Het is goed om daar in
de opvoeding aandacht voor te hebben en erover
te praten. U bent dan als ouder beter in staat uw
kind door deze ‘lastige periode’ heen te loodsen.
Als het gaat om alcohol en drugs dan vinden
ouders het vaak lastig om hun kinderen regels en
grenzen te geven. Als ouder kunt u hierbij best
wat steun bij gebruiken. 

Op de voorlichtingsavond zullen er twee mede-
werkers van VNN (Verslavingszorg Noord
Nederland afd preventie en afdeling jongerenwerk)
aanwezig zijn om iets te vertellen. Verder is het
zo dat iedere ouder ervaring heeft met ofwel eigen
herinneringen hoe hij of zij als puber was en ook

de eigen ervaring hoe we omgaan met onze eigen
kinderen. We kunnen ook veel van elkaar leren.
De avond is bestemd voor ouders/opvoeders die:
- Meer willen weten over alcohol en drugs;
- Het onderwerp alcohol en drugs in het gezin 

willen bespreken;
- Willen weten hoe ze op alcohol- en 

druggebruik kunnen reageren.

Na het informatieve gedeelte kan er doorgepraat
worden hoe we als ouders in een dorpsgemeenschap
elkaar kunnen steunen bij de opvoeding en wie
weet andere activiteiten te ontplooien. Denk aan
toezicht op keten en caravans, of aan het aanbieden
van andere activiteiten waardoor kinderen bezig
kunnen zijn op ”veilige plekken” Om een indicatie
te krijgen hoeveel ouders komen (dit i.v.m. de
reservering van de zaal) kunt u onderstaand strook-
je inleveren of opsturen naar: 
Gemeentehuis Witmarsum
t.a.v. Dhr. W. Beckers
Postbus 2
8748 ZL Witmarsum
of langs brengen op Arumerweg 53 te Witmarsum.

Wij hopen dat veel ouders deze avond zullen
bezoeken! Met vriendelijke groet en tot ziens op
11 november, 20.00 uur, Gemeentehuis Witmarsum

Gemeente Wunseradiel
Verslavingszorg Noord Nederland
Groep bezorgde ouders Witmarsum

Naam :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afkomstig uit (naam dorp): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wij komen graag naar de voorlichtingsbijeenkomst 

op 11 november met .......... personen 

inleveren of opsturen naar: 
Gemeentehuis Witmarsum

t.a.v. Dhr. W. Beckers
Postbus 2

8748 ZL Witmarsum
of langs brengen op

Arumerweg 53 te Witmarsum.

Makkumer muzikanten rond 1929

Makkum - Deze foto kreeg M. de Hoop in
Leeuwarden toegestuurd door Annie Weerstra,
vroeger woonachtig in Makkum en dochter van
Fetze Weerstra. Waarschijnlijk is deze foto
gemaakt omstreeks 1929. Annie Weerstra weet
dat de man in het midden in het donker Gatse

Haagsma is en rechts daarvan Annie haar vader
Fetze Weerstra. 
Wellicht zijn er lezers die meer personen kennen op
de foto, dan graag een  reactie aan de Makkumer
Belboei. Alvast bedankt namens de inzender van
de foto.
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Kantoorboekhandel

T. Coufreur

Kerkstraat 17, 8754 CP Makkum
Telefoon 0515-231492

VV Makkum Competitie
zaterdag 4 oktober

senioren
Tonego 1 - Makkum 1   15.00 uur
CSL 3    - Makkum 2     12.30 uur
Makkum 3   - GAVC 5 14.30 uur
Zeerobben 4 - Makkum 4 14.30 uur

junioren
Franeker SC B2 - Makkum B1 12.15 uur
Makkum C1 - Joure SC C2 12.30 uur

pupillen
Oeverzw D1 - Makkum D1 9.00 uur
Makkum D2  - RES D3 11.00 uur
Zeerobben E2  - Makkum E1 9.00 uur
Makkum E2  - Sparta ‘59 E1 10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Stormvogels ‘64 E1 - Makkum E3 9.00 uur
Makkum E4 - JVB E7M 11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
IJVC F1     - Makkum F1 9.00 uur
Makkum F2 - JVB F3 10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum F3 - SDS F2  11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Oudega HJS F3 - Makkum F4 9.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 3 oktober
20.15 uur  JB  vc Bolsward 9 - Iverto
20.15 uur  JB  Makkum - Far Ut
20.15 uur  FL Makkum - Wisky
21.30 uur  FL Makkum 3 - VLO
21.30 uur  JB  Makkum 4 - Far Ut

zaterdag 4 oktober
17.00 uur  D  Makkum 2 - HeVoC ‘89
17.00 uur  D  Makkum    -  Leevoc

Voetbalprogramma

Sporthal

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214
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2 Kaarten Kayak 7 oktober Paradiso Amsterdam,
tel. 0517-880026

Pioneer, type DV717, prof. dvd speler 24 bit € 100.-
Siemens magnetron € 90.-, tel. 0515-230209

Kozijn en deur (zonder raam) van hardhout, incl.
deurbeslag t.e.a.b., tel. 0515-232272

Nette gedragen dameskleding mt. 36/42, 
tel. 06-25080011

Union Goldrun 2000 dames sportfiets Rood/Zwart,
28 inch, frameh. 57 cm. Chinamo 21 versnellingen,
bidonhouder, handpomp, voor nieuwe remblokjes,
bobike achterzitje, buggy drager, fietsmandje € 130.-
tel. 0515-233098

Hondenbensh klein model 75x56x55 cm. € 10,-,
tel. 0515 231886

3 Jonge konijntjes tam en kindvriendelijk mogen
nu bij de moeder weg, tel. 0515-232800

Tafelmodel diepvrieskist met 3 lades, 
tel. 0515-231069

Een rest partijtje marmeren vloertegels, ongeveer
3,5m², kleur beige. Prijs elk aannemelijk bod, 
tel. 0515-232621

3 Spiegeldeuren + rails hele br. 2.70 - h. 2.26 € 25.-
tel. 0515-542543

Schotel tuner, voor sateliet ontvangst 12 volt en
220 volt, ideaal voor caravans en campers, € 65.-;
Een goede wringer € 20.-, tel. 0517-532128

5 m2 Genuanceerde trommelsteentjes 10x10 € 25.-
Batavus race fiets kleur blauw € 125.-, 
tel. 0515-575756

TE KOOP

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

* er vanaf vandaag 1 oktober weer gelopen wordt 
met Grote Club loten

* dit alles is voor de speeltuin op de hoek van de 
Zalm en de Voorn

* wij natuurlijk hopen dat u allen loten koopt
* anders het voortbestaan van de speeltuin wel heel 

erg discutabel wordt
* wij dus het geld hard nodig hebben
* het volksdansen maandag 6 oktober om 14.00 uur

weer start in ”Het Anker”.....
* we nog enkele leden nodig hebben ....
* u van harte welkom bent!
* de redactie van de Belboei een mailtje van 

Sinterklaas heeft gekregen?
* waarin hij schrijft; dit jaar 15 november met de 

boot naar Makkum te komen 
* hij heeft er heel veel zin in en ligt er nu al over te 

dromen!
* er aan de Weersterweg 10a in Wons een 

Snuffelboet is met leuk betaalbare woondecoratie
* en net gedragen dameskleding mt. 36/42, leuke 

lappenstof, manden en damestassen etc.
* we geopend zijn van donderdag tot zaterdag van 

13.30 tot 17.00 uur

Wist u dat...

voetbal - Makkum ook na 3 wedstrijden zonder puntverlies
Delfstrahuizen - Volgens de website voetbal-
noord.nl had Makkum ook in zijn derde wedstrijd
in en tegen Delfstrahuizen weinig tot geen kans om
de 3 punten mee naar huis te nemen. Uitgaande
van de door deze uitstekende site berekende
CIX-score (waarbij CIX staat voor ClubIndeX)
was de kans dat Makkum zou winnen slechts
18%. Dat het na een halfuur spelen 0-3 stond en
Makkum, na een spannend laatste kwartier, waar-
in het zichzelf nog aardig moeilijk maakte, uit-
eindelijk met 2-3 won druiste dan ook in tegen
alle statistieken. Overigens zag een deel van de
vaste aanhang deze middag geen enkel doelpunt
van Makkum. Door onverwacht en langdurig
fileleed op de rondweg in Sneek kwam een aan-
tal supporters pas in de rust in Delfstrahuizen
aan. Voor het eerst sinds het seizoen 2004-2005
speelden beide ploegen weer tegen elkaar. Waar
promovendus Makkum zijn eerste 2 wedstrijden
winnend had afgesloten was de nummer 3 van
de derde klasse van vorig seizoen tot afgelopen
weekend nog puntloos. 

Op een zonovergoten sportpark ”De Kampen”
kwam Makkum goed uit de startblokken. Wat
heet. Wellicht verrast door een in de beginfase
bijkans apathisch voetballende thuisclub kon de
ploeg vrijuit combineren en de 0-1 na 10 minuten
spelen was dan ook niet meer dan een logisch
gevolg van het spelbeeld. Na een aanval over
vele schijven kon keeper Ricardo Dalstra van de
thuisclub een schot van binnen de zestien niet klem
pakken waarna de rebound simpel kon worden
binnengetikt. Tien minuten later was het al 0-2.
Nadat 1 der Makkumer voorwaartsen in het
zestienmetergebied door een overtreding werd
gestuit kon de prima leidende scheidsrechter
Reinders niet anders dan naar de penaltystip wijzen.
Beheerst werd de strafschop verzilverd. Op het
halfuur leek de wedstrijd al gespeeld. Een als
voorzet bedoeld schot, na een corner, uitgevoerd
volgens de bekende Makkumer variant, verdween
ineens in de verre kruising achter de totaal ver-

raste keeper Dalstra van de thuisclub. Pas na de
0-3 leek de thuisclub enigszins wakker geschud.
Het beet wat meer van zich af en kreeg enkele
kleine kansjes. Aan de andere kant had Makkum,
als het zijn aanvallen iets slimmer had uitge-
speeld, nog voor rust op een grotere voorsprong
kunnen staan. 

Direct na rust deed de thuisclub iets terug. Na
een identieke situatie als voor rust bestrafte
scheidsrechter Reinders een overtreding in de
zestien ook nu terecht met een strafschop.
Hoewel de Makkumer goalie zijn vingers nog
tegen de bal kreeg kon hij niet voorkomen dat
Albert van der Veen de 1-3 op het scorebord zette.
Vreemd genoeg maakte Makkum hierna dezelfde
fout die het twee weken eerder in de uitwedstrijd
tegen VVI ook maakte. Weer liep de ploeg angstig
achteruit richting eigen strafschopgebied, maakte
het speelveld zeer groot waardoor de thuisclub
meer en meer in de wedstrijd kwam. Nadat beide
teams een aantal grote mogelijkheden onbenut
hadden gelaten bracht de gevaarlijkste man van
de thuisclub Lukie Jetten de spanning een kwartier
voor tijd weer helemaal terug in de wedstrijd door
een op maat gegeven steekpass beheerst af te
ronden. Waar Delfstrahuizen het laatste kwartier
nog een paar kleine mogelijkheden kreeg de
gelijkmaker te forceren had een counterend
Makkum aan de andere kant een aantal riante
mogelijkheden de wedstrijd definitief in het slot
te gooien. Gescoord werd er evenwel niet meer
waardoor promovendus Makkum, na het verlies
van Bant tegen Balk, tegen alle verwachtingen
(en statistieken) in alleen koploper is. 

Aanstaande zaterdag speelt de ploeg zijn derde
uitwedstrijd op rij. In Luttelgeest neemt Makkum
het dan op tegen een oude bekende, Tonego. Op
basis van de CIX-score heeft Makkum in die
wedstrijd slechts 30% kans op de winst tegenover
de thuisclub 46%. De goede lezer weet inmiddels
dat deze percentages niet alles zeggen. 

Volleybaldames Makkum 1 winnen met 4-0 van  CoVos 1
Makkum - Afgelopen zaterdag stond de eerste
thuiswedstrijd van het seizoen op het programma.
Het seizoen begon met personele problemen, door-
dat een aantal speelsters (tijdelijk) gestopt zijn.
We hebben maar 6 speelster waarvan er één als
libero speelt. We moesten dus een aantal speelsters
hebben die ons wilden versterken. Gelukkig wilden
Boukje van der Werf en Martine Roorda ons uit
de brand helpen.

We begonnen de eerste set met de volgende
opstelling: Els, Martine, Eva, Hilde, Ylja en Elly
en Francis als libero. Op de bank zaten Boukje,
onze pupil van de week Elbrich en coach Bouwen.
Elbrich mocht ook de eerste opslag verzorgen en
sloeg deze mooi over het net. We moesten aan
het begin van de eerste set even onze draai vinden
maar op een gegeven moment hadden we de smaak
te pakken. We hadden een goede opslag, waarmee
we veel druk bij de tegenstander konden leggen
en punten konden scoren. De ballen werden
goed verdeeld door spelverdeelster en er werden
mooie punten gemaakt. De eerste set werd
gewonnen met 25-18.

De tweede set bleven we zo staan en gingen we

door met het goede spel van de eerste set. Met af
en toe een mooie prikbal waar de tegenstander
niet aan kon komen. In het begin van de set kon-
den ze nog wat bij blijven, maar door goed spel
van Makkum liepen we al snel uit. We wonnen
deze set met 25-15.

De derde set werd wat spannender CoVos ging
knokken om een set te pakken en in de wedstrijd
te blijven. Wij gingen wat meer fouten maken en
de opslag zakte wat in en daardoor kwam de
tegenstander dichterbij. Toch trokken wij aan het
langste eind en wonnen deze set met 25 - 21. 

En dan komt de laatste set. We waren allemaal
wat vermoeid en de concentratie verslapte in het
begin. Door een time-out van Bouwen en elkaar
goed bij de wedstrijd te houden werden er toch
mooie punten gemaakt en kon de opslag druk
weer opgebouwd worden. We wonnen dan ook
deze set met 25 - 20.

Een goed begin van de competitie met een
mooie 4 - 0 overwinning. Zaterdag staat er om
17.00 uur weer de thuiswedstrijd tegen Leevoc
op het programma.
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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

Colofon

Meisjes fiets 24 inch (8-10jaar) € 25.-, 
tel. 0515-232728

Twee bovenkastjes met glasdeurtjes + spotjes
(breed samen 100 cm), één kastje + afzuigkap (br.
60 cm), één kastje wit (br. 60 cm), dit alles afge-
werkt met houtkleurige randen. Tevens inbouw
kookplaat + oven, alles i.g.st. € 100.-, 
tel. 0515-232433 na 19.00 uur

20 pallets voor de kachel, tel. 0515-231542

Skelter + kar, tel. 0515-232098

Beeldscherm 17 inch. (geen TFT), tel. 0515-232728

Oppasmoeder biedt zich aan om op uw kinderen te
passen, tel. 06-29024661

Hondenrcursus in Makkum, start begin oktober.
Inl. en opgave tel. 0515-231119 
of kijk op www.hondencursusmakkum.nl

Stalling voor bv caravan, tel. 0515-231069

Klusjesman voor schilderwerk, tegelzetten, stuka-
doren en spack spuiten, tel. 06-14064482

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KKOOP

De Zalm 37
MAKKUM

Mooie Split-level
woning met garage

en zonnige tuin.

Vraagprijs:
€ 175.000,-- k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

GRATIS AF TE HALEN

AANGEBODEN



Nette dame biedt zich aan als hulp in de huishouding,
voor het schoonmaken van uw huis, boot of caravan,
tel. 06-29024661

Een wieldop van een Citroen auto. Wie heeft hem
gevonden, tel. O515- 231338

Onze cyperse (zwart/grijs) poes sinds donderdag
25 september, omgeving Trasmolen. Wie heeft haar
gezien en weet wat er met haar gebeurd is. Ze is
gechipt. Tel. 06-18115038

Wij zoeken een allround tuinhulp voor 3 à 4 uur op
een vaste dag in de week, tel. 06-14121632 (vrijdag
t/m maandag)

Wij zoeken een betrouwbaar persoon, die zelfstandig
kan werken, om 1 of 2 maal per week ons huis
schoon te maken. Graag telefonisch contact voor
een afspraak, tel. 0515-232414 of 06-14455822

Woonruimte, 2 slaapkamers, mag ook appartement
zijn, tel 06-20516631

Een judopak voor jongen van 9 jaar, mag gebruikt
zijn, tel. 06-14665023 (Makkum)
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VERMIST

VERLOREN

GEZOCHT

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

AANGEBODEN

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje


