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De kiker op...
Café Restaurant
Zalencentrum 
De Roskam 

4 5 9

Startzondag
Baptisten gemeente
Workum/Makkum

Nazomeren bij Zilt
met verschillende
variaties

Sinds jaar en dag 
een begrip

Schilder Johannes Terpstra maakt van Corwerdermolen
weer een plaatje

Cornwerd - Aan de rij van bijzondere opdrachten
kan Terpstra’s schilderbedrijf uit Makkum weer
een object toevoegen aan de werken, ditmaal
de molen van Cornwerd. In opdracht van het
Waterschap erfgoed en in samenwerking met
de twee actieve en enthousiaste molenaars John
Hutchinson en Martin de Jong, worden dit jaar
het vlucht gedeelte (wieken met toebehoren)
geschilderd zegt schilder Johannes Terpstra. In 2009
zal het overige schilderwerk uitgevoerd worden.

Nieuwe trainingspakken voor gymnastiekver. D.E.S.

* De gymnasten in een nieuwe tenue met rechts sponsor dhr Visser en links zittend op de bank dhr Bijma.

Makkum - Door royale giften van onze sponsoren
Visser Mode Sport en de Windunie en niet te
vergeten de inzet van de eigen leden, hebben wij
nieuwe trainingspakken aan kunnen schaffen.
Visser Mode Sport aan de Holle Poarte is al een
aantal jaren trouwe sponsor en daarbij hebben
wij de heer S. Bijma van de Windunie bereid
gevonden om ons ook bij te staan. De Windunie
is een coöperatie van windmolen eigenaren die

100% schone/groene stroom levert, met herkomst
garantie. De eigen leden van DES hebben een
sponsorloop gehouden en een dusdanig bedrag
binnen gehaald, waardoor extra materiaal aan-
geschaft kan worden voor de kleuters. 

Voor gymnastiekvereniging D.E.S. Makkum is
het een groot succes geweest en willen iedereen
hiervoor hartelijk bedanken.

Eigen foto
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Familieberichten
In plaats van kaarten

Syn lêste wurden: 
"Ik gean nei Pietsje, ik hâld fan jimme".

Wy hawwe gjin wurden….

Syn húshalding, syn alles.
It Fryske Hynder de hobby.

Intens verdrietig en verslagen laten wij weten dat
mijn lieve man en onze heit door een noodlottig
ongeval heel plotseling van ons is heengegaan.

Bonne Bosma
* 18 september 1965             30 september 2008

4 juni 1987

Lieverd we missen je zo.    

Makkum: Janny Bosma-Dijkstra
Hyltje
Tiny en Marciano
Pietsje 
Klaas
Gerbrig

Tiny: koe ik noch mar sizze hoefolle ik fan hait hâld.

Klaas: Heit syn hovenierke.

Correspondentieadres: 
Hemmensweg 1B, 8754 JC  Makkum

De rouwdienst en de begrafenis hebben maandag
6 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Opnieuw zijn wij overrompeld door verdriet, door
het plotseling overlijden van onze innig geliefde
zoon, broer en zwager. Met hem zijn ook wij voor
een deel gestorven.

Waarom? 

Bonne
Hait en Mem
Germen en Winny

Makkum, 30 september 2008

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van 

Bonne Bosma
Makkum: Ome Gatze en Tante Akke

Lemmer: Sjouke (in liefdevolle herinnering)
en Tante Gerie

Piaam: Ome Douwe en
Tante Marg (in liefdevolle herinnering) 

neven en nichten

Wij wensen Janny en kinderen heel veel sterkte en
kracht toe voor nu en in de komende tijd. 

Makkum, 30 september 2008

Diep geschokt zijn wij door het overlijden van onze
altijd opgewekte en behulpzame buurman, zoon
van onze vrienden Hyltsje en Pietsje 

Bonne Bosma
Wij wensen Janny, haar kinderen en familie God’s
troost en kracht toe.

Bouke en Tryntsje de Witte

Makkum, 30 september 2008

Wij zijn diep getroffen 
door het plotseling overlijden van

Bonne Bosma
Wij wensen Janny, de kinderen en verdere familie
veel kracht en sterkte toe.

De gezamenlijke buren

Makkum, 30 september 2008

Woorden schieten even te kort.....

Wij ontvingen het droevige bericht dat

Bonne Bosma
man van ons lid Jannie en vader van Hyltje, Tiny,
Klaas en Gerbrig plotseling is overleden.
Hij stond altijd voor ons klaar!
Onze gedachten zijn bij de familie.

Kaatsvereniging Makkum

Geschokt hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van,

Bonne Bosma
Vader van onze leden Hyltje en Klaas.
Wij wensen Hyltje, Klaas, familie en vrienden 
veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur en leden Voetbalvereniging Makkum

Veel te vroeg is tengevolge van een noodlottig
ongeval overleden

Bonne Bosma
Zijn opgewekt karakter en humor zullen wij missen.

Janny, kinderen en verdere familie veel sterkte toe-
gewenst.

Buurman TuinTrend
Mark, Mandy, Frank en personeel

Doedel Agenturen H.V.L.
Fam. Doedel

‘Je mag gerust huilen, 
zoek gerust een plek om te schuilen.’

(learling groep 7)

Alhiel ferbjustere binne wy troch it ferstjerren fan

Bonne Bosma
man fan Janny, heit fan ús learlingen Klaas en Gerbrig
en ús âld-learlingen Hyltsje en Tiny.

Wy tinke oan jimme.

Bern, tiim, skoallekommisje en mr 
fan KBS ‘De Ark’ CBO Wûnseradiel

Makkum, septimber 2008

‘....maar soms zijn er de tranen,
een tijd van diep verdriet.

Misschien is er dan iemand
die laat zien wat jij niet ziet....’

(uit ‘Trefwoord’)

Heel verdrietig zijn wij nu Gerbrig en Klaas hun heit

Bonne Bosma
zo plotseling moeten missen.
Wij denken aan jullie!

De kinderen van de groepen 5-6, 7 
en alle juffen en meesters CBS ‘De Ark’

Makkum, september 2008

Djip rekke binne wy troch ‘t hommels ferstearen fan

Bonne Bosma
De heit fan us keatsmaat Hyltje. 

Wy winskje Janny, de bern en famylje 
in protte sterkte ta.

Jorn Lennart
Jan Rienk
Pier Theo en Pietje
Kees, Marianne en Nienke
Minne, Nelleke, Ilse en Luuk

Geraakt zijn wij door het overlijden van de vader van
onze (oud)teamgenoot Hyltje.

Bonne Bosma
We wensen Hyltje en de overige familie 
veel sterkte toe.

Spelers en oud-spelers 
Zaalvoetbalteam ‘De Zwaan’

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van 

Bonne Bosma
vader van onze 2e elftalspeler, Hyltje. 
Wij wensen Hyltje en zijn familie veel sterkte toe
de komende tijd.

Leiders en spelers VV Makkum 2

Ons bereikte het droeve bericht van het plotselinge
overlijden van

Bonne Bosma
zoon van onze penningmeester Hyltje Bosma.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Begrafenisvereniging Idsegahuizum-Piaam
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InfoFamilieberichten
Kerkdiensten   
zondag 12 oktober

K.C. Het Anker 9.30 uur
pastor G. Visser, Fryske tsjinst            

R.K. Kerk zaterdag 19.00 uur
pastoor J. v.d. Wal                        

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. de Vries, Zwolle     

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
ds. G.G. Hoekema, dienst te Workum 

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494                  

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 E. Seinen-Aydemir, 
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

2 Korintiërs 5

Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame mem en beppe

Aukje Elzinga-Prins
* 11 april 1927 1 oktober 2008

Lemmer Makkum

Sinds 10 februari 1992 weduwe van Anne Elzinga.

Schiedam: Coby Elzinga

Makkum: Klaas Elzinga
Alie Elzinga-Kamstra

Anne
Janneke en Maarten

Makkum: Wietske de Vries-Elzinga
Durk de Vries

Durk
Anne

Correspondentieadres: 
De Zalm 51 - 8754 AZ Makkum

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
dinsdag 7 oktober j.l. plaatsgevondne te Makkum.

Hommels ferstoarn us meibewenner fan Avondrust
frou 

A. Elzinga-Prins
Wy winskje de sibben in protte sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust 

Makkum, 1 oktober 2008

Plotseling is ineens overleden,

Bonne Bosma
vader van onze grote vriend Hyltje... 

Wij wensen Janny, Hyltje, Tiny en Marciano, Klaas
en Gerbrig veel sterkte toe.

De vrienden van Keet Nico

Onvoorstelbaar, zo vlug moesten wij afscheid
nemen van onze buurman en tuinman

Bonne Bosma
Wij wensen familie Bosma en familie Dijkstra
veel sterkte toe.

Fam. Siep en Klaasje de Witte

Makkum, 30 september 2008

Deze jongeman wordt 11 oktober 
30 jaar

Hij staat niet aan de weg
Maar straat aan de weg

En is voor felicitaties vandaag dag en
nacht bereikbaar!

06-23044827  <>   0515-542152

Wij

Pieter-Wiebe Terpstra

Jetske van der Velde
hebben het voornemen om 
op vrijdag 10 oktober 2008

in het huwelijk te treden.

In het stadhuis van Workum zullen wij
elkaar om 13.30 uur het ja-woord geven.

De kerkelijke zegening vindt plaats om
16.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Piaam.

Ons adres: 
De Schar 11, 8754 BK Makkum

Ik bin thús 

Wouter 
Erik 

geb. 08-09-08

Piet Lasschuit
Ingrid Weerstra
Tichelwerk 28

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

A F H A A L M E N U
v o o r  O K T O 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

Witmarsum - De Roskam in Witmarsum is een
begrip. Het is één van de twee locaties die
Witmarsum nog rijk is. Ruim 5 jaar geleden stapte
er weer een Burger in de locatie. Arno Burger ging
terug naar zijn oude woonhuis. Zijn ouders waren
jaren de eigenaars van het café met zaalruimte.
Het gezin woonde boven de Roskam en nu na
vele jaren woont Arno er weer. Nadat de familie
Burger de locatie verkocht had, hebben verschil-
lende eigenaars geprobeerd er iets van te maken.
Dit lukte niet en Arno heeft het café wezen altijd
getrokken en hij durfde de grote sprong aan.
Inmiddels is alles opgeknapt. Er zijn dubbele ramen
geplaatst, overal is verwarming aangebracht en
de grote zaal heeft een ware metamorfose onder-
gaan. Er ligt een nieuwe vloer, langs de zijkanten
is een verlaging aangebracht met daarin een bij-
zonder sfeervolle verlichting, nieuw meubilair,
nieuwe moderne toiletten en een fraaie bar en
ruim podium. De zaal is goed geïsoleerd zodat
de buren geen overlast hebben van feesten en
partijen, een hele investering. 

Nu al blijkt dat de Witmarsumer bevolking blij is
dat er weer een zaal is waar toneel voorstellingen
plaats kunnen vinden. De bovenzaal wordt veel

gebruikt voor vergaderingen en andere bijeen-
komsten. Heel belangrijk is dat het pand veel
ruimte heeft en dat heeft er toe geleid dat er een
echte rook kamer is. Iets wat veel cafés helaas
niet hebben. Met partijen kan Arno in zijn eigen
keuken veel gerechten klaar maken, toch heeft
bij voor grote partijen altijd de hulp van een
cateraar uit de buurt. Dit werkt prima, zegt Arno
en hij kan zijn tijd aan andere dingen besteden.
Er wordt gewerkt met één vaste kracht en verder
worden veel ambulante mensen ingehuurd. 

Op 20 september is de vernieuwde zaal geopend
en meteen kon er een bruiloft gevierd worden.
Afgelopen weekend was de presentatie van een
nieuwe CD. Normaal is Arno donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur open. De
opening begint dan met koffie in het warme
gezellige café. Arno heeft het uitstekend voor
elkaar en voor feesten, partijen en een toneel
voorstelling is hij helemaal klaar.

Café Restaurant Zalencentrum De Roskam 
Kaatsplein 3 8748 BZ Witmarsum. 

Tel. 0517- 531196 

Makkum/Bolsward - Op 27 oktober 2008 start
er in de bibliotheken van Bolsward en Makkum bij
voldoende deelname een nieuwe serie computer-
cursussen voor 50-plussers. Docenten van Senior-
Web Wûnseradiel/Bolsward maken de cursisten
in een ontspannen sfeer wegwijs op de computer. 

Vanaf maandag 27 oktober wordt in Bolsward
de basiscursus Windows gegeven en in Makkum
starten op maandag 27 oktober de cursussen Word
deel 1 en Vista deel 1 en een cursus Creatieve
Fotobewerking. In deze cursus wordt o.a. aandacht
besteed aan aanverwante onderwerpen zoals het
versturen van foto’s per e-mail, het branden van
foto’s op CD met XP en het gereed maken van

foto’s voor afdrukcentrales. Om de cursus goed
te kunnen volgen moet men voldoende kennis
hebben van Windows en tekstverwerking.

Op donderdag 30 oktober start in Makkum de
cursus Internet en e-mail. Om hieraan deel te
nemen dient men over voldoende Windows-
ervaring en tekstverwerking te beschikken en
voor internet ook over een werkend e-mailadres.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de
bibliotheek van Bolsward, Makkum en Witmarsum.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
Syb de Jager telef.nr. 0515 574529 
Petie Tol telef.nr. 0517 531554.

Computerlessen voor ouderen in Makkum

De kiker op...
Café Restaurant Zalencentrum De Roskam 

Eigen foto
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

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

Mooie bananen                        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Startzondag Baptisten gemeente Workum/Makkum

* Echtpaar Tamminga-Kamstra
Eigen foto

Workum - Op 14 september j.l. was het feest
voor de Baptisten Gemeente  Workum/Makkum.
Niet alleen was het de start winterseizoen maar
tevens werd de nieuwe pastorale werker en zijn
echtgenote, broeder en zuster Dirk Tamminga en
Hannie Kamstra uit Makkum ingezegend. Dit feest
vond plaats op de Camping Sudersé van familie
A.v.d. Plaats aan de Slinkewei. Genoeg ruimte
om gemeenteleden, familie en vrienden van de
familie Tamminga te ontvangen. 

Het werd een geweldige dienst voor allen. Men
is blij en dankbaar met dit echtpaar verder te mogen
gaan en zien de toekomst met vertrouwen en
verwachting tegemoet. Het was een zegen dat
men buiten kon vertoeven en genieten van de
zon. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd
door de familie Bijlsma. Elk jaar zijn ze paraat
en mogen we genieten van allerlei lekkere dingen.
Heel veel dank voor jullie inzet, het was weer
geweldig.  

Makkum - Het harmonieorkest van onze muziek-
vereniging heeft dringend behoefte aan een
enigszins ervaren hoornbespeler of -bespeelster.
Belangstellenden hiervoor kunnen geheel vrij-
blijvend nadere informatie krijgen bij voorzitter
Tjalda de Witte (tel. 0515-574668). Of nog beter:
kom op een maandagavond (vanaf 19.30 uur)
gewoon een kijkje nemen tijdens de wekelijkse
repetitie in de Stopera aan de Schoolbuurt,

ingang aan het pleintje achter de bibliotheek.
Graag tot ziens!
Tenslotte nog even dit: in de week van 20 tot en
met 25 oktober is weer onze jaarlijkse Koekactie
met Sûkerlatten en echte Fryske Dúmkes. Nadere
informatie volgt. Noteert u alvast even de datum!

Bestuur muziekvereniging Hallelujah Makkum
(www.hallelujahmakkum.nl)

Wie helpt muziekvereniging Hallelujah ...?

Leeuwarden - Had u graag kinderen willen
hebben of kent u mensen in uw omgeving die
ongewenst kinderloos zijn? Dinsdag 14 oktober
vindt de tweede thema-avond over ongewenste
kinderloosheid plaats, georganiseerd door de Fiom
afdeling Friesland, Zorggroep Noorderbreedte
en Freya. Deze avond staat in het teken van de
gevolgen van kinderloosheid binnen de relatie.
De avond begint met een lezing en bevat infor-

matie en handreikingen die u verder kunnen helpen.
Daarna is er gelegenheid te reageren en in gesprek
te gaan met de sprekers en met elkaar. De bijeen-
komst vindt plaats van 20.00 - 22.00 uur aan de
Harlingerstraatweg 9 te Leeuwarden (gebouw
van de Fiom). Entree € 5.00 per persoon. Voor
meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Fiom Leeuwarden, tel. 058-2160111
of per mail: leeuwarden@fiom.nl

Een onvervulde kinderwens: gevolgen binnen de relatie

Makkum - Herinnert u zich deze nog nog nog...
Final Countdown, The Police, Genesis, Stars on
45 Bon Jovi, Love is a battlefield. Wegens het
enorme succes in 2006, wordt volgende maand
de 2e editie van de eighties disco georganiseerd.
We hebben op zaterdag 1 november deeJee Hendrik
wederom gecontracteerd. Hendrik bekend van
discotheek ‘The Sound’ zoekt al zijn platen uit
de jaren 80 weer bij elkaar en zal de bovenzaal
van Hotel de Prins op zijn grondvesten doen
laten trillen. Hits uit de jaren 80 vliegen vanaf

21.00 uur om je oren! Dit optreden van DeeJee
Hendrik moet je meemaken! Natuurlijk is er alle
ruimte om je favoriete nummer uit de jaren 80
aan te vragen. 

Voor de jeugd vanaf 25 jaar die dit niet willen
missen is de voorverkoop op vrijdag 17 oktober
vanaf 20.30 uur in de gelagkamer van de Prins.
Wees er snel bij  want er is een beperkt aantal
kaarten (vol is vol volgens eigenaar van de Prins)
beleef de jaren 80 opnieuw! De entree is € 4.00

Legendarische Makkumer discotheek ‘The Sound’
maakt comeback! 
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Agenda
vrijdag 10 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur in het restaurant

zaterdag 11 oktober
Makkum - Sporthal 12.00 uur 
Badmintonver. organiseert regiojeugdtoernooi

Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uurklaverjassen

donderdag 16 oktober
Makkum - Doopsgezinde kerk 20.00 uur
NUT departement Makkum - Henk Kroes vertelt
over zijn fietstocht van Bolsward naar Chana

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 zater-
dag en zondag vanaf 11.00 uur 

Piaam - ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en
aquareltekening 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,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool:
openings-tijden 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 cursussen: www.detunkeamer.nl voor de
mogelijkheden of bel: 0515-232269/06-51151716

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

Voor het goede doel
Makkum - De collecte voor de Nierstichting
heeft € 1125.70 opgebracht. Alle collectanten en
gevers hartelijk dank.

Uit in eigen regio

Exposities

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR 
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging 
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Bovag Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en                      

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur)

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

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

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Hotel-Café-Restaurant  ”De Steenen Man”
Caspar de Roblesdijk 26, 8751 TJ Zurich Telefoon 0517-579282
info@hotelsteenenman.nl                   www.hotelsteenenman.nl

Zaterdag 18 oktober a.s.
Koud- en warmbuffet inclusief soep en ijsdessert

met live muziek van JAN NOTA !

Aanvang 19.00 uur. Reserveren is noodzakelijk,
dit kan t/m donderdag 16 oktober. Kosten € 29,50 p.p.

Nazomeren bij Zilt met verschillende variaties

Makkum - Op de uitnodiging die Zilt haar vaste
klanten stuurde stond dat de zomer voorbij was.
Hoe waar dit was bleek het afgelopen weekend
wel. Zaterdag was een fraaie nazomerdag, maar
zondag was een ware herfstdag. Het stormde en
regende het grootste deel van de dag. Niet alleen
bij Zilt was het weekend veel te zien. Het was ook
mogelijk om zaterdag een tochtje met de Blazer
te maken. Hier waren genoeg liefhebbers voor.
Wel bleek dat niet iedereen een goede inschatting
van de kou maakte tijdens de vaartocht met de
TX 33. Tevens werden de klanten gewezen op de
Rinkelwinkel, die net buiten het dorp ligt, maar
absoluut een bezoekje waard is. 

Voor zondag was een terras bedacht onder de
platanen, die op de Markt staan. Het teak houten
zitje was er maar de bezoekers waren geen van
allen zo fanatiek dat ze in de regen het terras ook
gebruikten. In de winkel van Zilt werden tijdens
beide dagen modeflitsen getoond. De merken
Mat de Misaine, RW, Oilily en Fred de Bretoniere
zijn prachtig om te zien. Vooral de kleding van

Oilily is heel bijzonder. Soms heel erg versierd
met allerlei fleurige dingen, daarna komt een jas
die zo op het oog heel gewoon lijkt, maar dan
blijkt er een prachtige voering in te zitten, die
het geheel heel bijzonder maakt. De tassen en
laarzen van Fred de Bretoniere zijn een klasse
apart, Daarbij de kleding van één van de merken
die Zilt verkoopt en nog een sjaal van Epice en
je maakt het helemaal af. De vitrine met sieraden
biedt ook een ruime keus voor een ieder. Van heel
modern tot eigenlijk best klassiek. Voor de heren
is er dan kleding van Paul en Shark. De winkel en
het terras waren opgefleurd met ware kunststukjes
van de Binderij. De wijn en de Beerenburg
kwamen zoals ieder jaar van Weduwe Joustra en
zondag zorgde restaurant het Posthuis voor niet
alledaagse hapjes.

Helaas jammer dat zondag zo weinig mensen
van deze delicatessen hebben kunnen genieten.
Het weer was hier debet aan. Verder was het en
geslaagd weekend, wat weer vele mensen naar
Makkum gelokt heeft.

Makkum - Vorige week dinsdagmiddag is de
43-jarige hovenier Bonne Bosma overleden bij
een bedrijfsongeval op zijn bedrijf aan de
Hemmensweg. De eigenaar was aan het werk
met een kleine tractor. Hij werd aangetroffen met
ernstig letsel aan zijn borstkas. Twee ambulances

en een traumahelikopter werden opgeroepen. De
Makkumer is met spoed naar het ziekenhuis in
Leeuwarden gebracht, waar hij korte tijd later
overleed. De juiste toedracht van het ongeval
wordt nog onderzocht. Hovenier Bosma was
gehuwd en vader van vier kinderen.

Hovenier komt om bij bedrijfsongeval
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 9/10 t.e.m. wo. 15/10

literpak Vanille Vla.......................................................nu 1.09

Gebraden Gehakt, per pakje........................5 zegels extra

Honig Groentesoep, pakje..................................voor 79 cent

Dreft Afwasmiddel Original, 600 ml.................................1.89

Everyday Douchegel, 300 ml................................nu 89 cent

Dr. Kriegers Honing, pot 450 gram..............................nu 1.99

Witte Druiven, bakje 500 gram..........................................1.49

Profiteer van 9 t/m 11 oktober
van dit smakelijke voordeel

Combivoordeel

500 gram Gehakt +
4 Karboburgers 6,50
Rundvleesvoordeel

4 Beefburgers +
4 Rundervinken 7,99
do/vr/za Specialiteit

Beef-Uien Steak
3 voor 5,50
Maaltijd

Thaise rundvleesschotel
250 gram 2,75

100 gram Gehakt
100 gram Runder salami
samen 2,75

VV Makkum Competitie
zaterdag 11 oktober

senioren
Makkum 1  - Mulier 1 15.15 uur
Makkum 2  - Blauw Wit’34 4 13.30 uur
Zeerobben 3 - Makkum 3 14.30 uur
Makkum 4  - Walde De 2  11.45 uur

junioren
NOK A1       - Makkum A1   10.45 uur
Makkum B1    - Berlikum SC B1 10.15 uur
WTTC C1     - Makkum C1  10.30 uur
Sportpark Kampen/vv Tijnje

pupillen
Makkum D1    - Oudega HJSC D1 9.00 uur
Oosterlittens D4 - Makkum D2  9.00 uur
Oosterlittens E2 - Makkum E2    10.00 uur
Makkum E3      - Tzum E1     11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
LSC 1890 E9  - Makkum E4    10.20 uur
Makkum F1     - LSC 1890 F4 10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Harlingen F1  - Makkum F2    10.00 uur
Franeker SC F8 - Makkum F3     12.00 uur
Sportpark Bloemketerp
Makkum F4    - Akkrum F7  11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum

NeVoBo-competitie
vrijdag 10 oktober
20.15 uur D vc Bolsward 8 - Hielpen
20.15 uur H Makkum 2      - N.O.K. 2
20.30 uur H Makkum        - Deto’82
21.30 uur D Makkum 5      - Heecherop 4

Zaalvoetbal KNVB
dinsdag 14 oktober
20.00 uur H Nij Engwier 1 - Bolswardia 3

Voetbalprogramma

Sporthal
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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

Makkum - De dames van Makkum speelden
hun tweede thuiswedstrijd van dit seizoen tegen
Leevoc. Naast de vaste teamspeelsters kregen
zij gelukkig versterking van Hester en Heleen.
Na de vorige wedstrijd te hebben gewonnen met
4-0, was Makkum weer gebrand om ook deze
wedstrijd te winnen.

In de basis begon Elly, Hilde, Elske, Hester, Ilja,
Francis als libero en Eva. Heleen begon op de
bank. Nadat de mini van de week de eerste bal
had gespeeld begon de wedstrijd. De eerste set
verliep steeds gelijk op. De pass lag goed, de
set-ups kwamen mooi en er werd ook lekker
geknald. De eerste set heeft Makkum gewonnen
met 25-22.

De tweede set begonnen we weer met de begin-
opstelling. Er werd fanatiek gespeeld en goed
gecommuniceerd waardoor de dames van Makkum
een forse voorsprong maakten. Ze wonnen deze
set met 25-16.

In de derde set begon Makkum wat te priegelen.
Slordige foutjes werden er bij het net gemaakt,
wat nu niet helemaal de bedoeling was. Na een
time-out van de coach van Makkum werden de
dames even goed wakker geschud dat ze hun
eigen spelletje moesten blijven spelen. Dit is
blijkbaar bij de dames goed doorgedrongen, want
deze set werd dan ook gewonnen met 25-17.

De dames van Makkum hadden de wedstrijd al
in de pocket, maar ze wilden nu wel de wedstrijd
met 4-0 afsluiten. Moeheid begon ook een rol te
spelen bij zowel beide partijen. Het begon ont-
zettend spannend te worden en het stond 23-23.
Maar helaas deze set werd toch gewonnen door
Leevoc met 23-25.

Wederom helaas van de laatste set, maar toch met
3-1 gewonnen! De dames van Makkum hebben a.s.
zaterdag 11 oktober een uitwedstrijd in Heerenveen
om 15.45 uur. Publiek kom en laat je horen, aan-
moediging kunnen we altijd gebruiken.  

volleybal - Winst voor Makkum Dames 1

Zoek niet langer, leer vinden! in de bibliotheek
Ontdek de digitale mogelijkheden van de bibliotheek met behulp van een gratis workshop 

Makkum/Witmarsum - De gezamenlijke Biblio-
theken Súdwest Fryslân voeren de komende tijd
campagne om de catalogus en digitale databanken
te promoten. Onder het motto ”Zoek niet langer,
leer vinden!” organiseren de bibliotheken Makkum
en Witmarsum workshops waarin deelnemers leren
de mogelijkheden van catalogus en databanken
optimaal te benutten. 

De bibliotheken bieden de workshop gratis aan
(zowel aan leden als niet-leden). De workshop
duurt twee uren en er wordt gewerkt in kleine
groepjes van maximaal 8 deelnemers. Na een korte
introductie van catalogus en databanken ligt het
accent op ”zelf doen”. Er is voor elke deelnemer
een computer beschikbaar. Enige vaardigheid met
het toetsenbord en de muis is een pré maar niet
noodzakelijk. Degene die nog nooit met een muis
heeft gewerkt, wordt in de gelegenheid gesteld
eerst een gratis muistraining te doen.

De workshop vindt plaats op woensdag 29 oktober
van 9.30 uur tot 11.30 uur. Geïnteresseerden

kunnen voor meer informatie en aanmelding
terecht op www.bibliotheekmakkum.nl of  bij de
bibliotheken in Makkum en Witmarsum.

In de bibliotheekcollecties waren tot voor kort nog
volop papieren naslagwerken te vinden: diverse
encyclopedieën, wetboeken, medische handboeken,
atlassen, telefoongidsen, etc. Ook dag- en week-
bladen werden langere tijd bewaard om als naslag-
werk te kunnen dienen. Inmiddels is die papieren
collectie grotendeels vervangen door databanken:
computerbestanden waarin een schat aan (up-to-
date!) informatie te vinden is. Voorbeelden daar-
van zijn o.a. de Krantenbank, Tijdschriftenbank,
Gezondheidsbank, tests van de Consumenten-
bond, etc. Deze databanken zijn in de bibliotheek
voor bezoekers (zowel leden als niet-leden)
gratis te raadplegen. Buiten de bibliotheek zijn de
meeste bestanden niet of niet gratis beschikbaar.
De catalogus kan - via de website van de biblio-
theek - wel vanuit huis worden geraadpleegd,
maar biedt meer mogelijkheden dan de gebruiker
vaak weet.

Kornwerderzand - Tijdens de week van de
geschiedenis van 11 tot en met 19 oktober is het
Kazemattenmuseun geopend. Het thema dit jaar
is ”Verhalen van Nederland”. Op Kornwerderzand
kunnen ze wel verhalen vertellen. Daarom is
besloten om dit jaar mee te doen. De week voor
de herfstvakantie in Friesland is het museum nu
ook geopend. Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag worden om 14.00 uur verhalen verteld.
Elke dag een andere verteller met zijn verhaal.
Op maandag Jacob Topper over de Wonsstelling.
Dinsdag Johan Cnossen over de capitulatie van
de Stelling Kornwerderzand. Donderdag Cees

Scheepvaart over het verraad van Makkum en
vrijdag Reinder Huisman over Kornwerderzand
en zijn omgeving. 
Speciaal voor de scholen vlak voor de herfst-
vakantie een goed moment om de eerste lesperiode
af te sluiten. Op de overige dagen is het museum
geopend met als extra’s de DVD voorstellingen
met ”Film van de Eeuw” over de meidagen 1940
en interviews met veteranen van Kornwerderzand.
In de Zuiderzeeexpositie over de bouw van de
Afsluitdijk. Vooral interessant in verband met de
toekomstige plannen die ontwikkeld worden met
de Afsluitdijk.

Verhalen vertellers op Kornwerderzand

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

U houdt ook van zingen?

Kom dan bij ons koor:

DE FLEVOSANGHERS

woensdagavond 8 uur repetitie in 

K.C. Het Anker  -  Buren Makkum

Luttelgeest - In de plaats waar Makkum-
trainer Sjouke de Bos 3 seizoenen actief was
behield Makkum afgelopen zaterdag, na een zwaar-
bevochten 1-2 overwinning op Tonego zijn
ongeslagen status. Door de gunstige uitslagen
verstevigde het tevens zijn koppositie en heeft
nu 5 verliespunten minder dan de nummer 2 op de
ranglijst, Balk. Even leek het er op dat het koppel
Reimo Tjeerdema - Jan Hiemstra beslissend zou
zijn in de attractieve wedstrijd. Na een 1-0 achter-
stand bij rust waren beide spelers diep in de tweede
helft betrokken bij beide Makkumer goals. 
In de 90e minuut van de wedstrijd was het echter
een andere speler die er persoonlijk voor zorgde
dat Makkum zonder puntverlies bleef, keeper
Simon Adema. Na een alles of niets aanval in de
laatste minuut van de reguliere speeltijd schoot
1 van de spelers van de thuisclub de bal keihard
op de op de handen van Teake Elgersma die op
niet meer dan 3 meter afstand stond. Waar alles
wat Makkum van mening was dat er sprake was
van gezichtsbescherming en aangeschoten hands
besloot de verder uitstekend leidende scheids-
rechter Kampherbeek na ampele overweging de
bal op de stip te leggen. Niet alleen alle Makkum-
spelers protesteerden, niet onterecht, tegen die
beslissing, ook trainer De Bos was zijn emoties niet
de baas en liep meters het veld in om zijn beklag
te doen bij de scheidsrechter. Eén man bleef echter
ijzig kalm: Simon Adema. Niet alleen maande
hij zijn trainer tot kalmte, tot vreugde van de weer
in grote getalen meegereisde supporters stopte
hij ook nog eens koelbloedig de door routinier
Jan Wentink genomen strafschop. 

Niemand van de thuisclub overigens die het
Wentink kwalijk zal nemen. Het 43-jarige(!)
monument van de thuisclub kondigt al jaren zijn
afscheid aan maar staat, als de club daar om vraagt,
altijd weer klaar om zijn Tonego te dienen.
Moeilijk had Wentink het wel zaterdagmiddag.
Tegen de 2 snelle en behendige Makkumer spitsen
Daniël Kleiterp en Jesse Adema kwam hij regel-
matig wat snelheid tekort. Met name de eerste
20 minuten van de wedstrijd was Makkum de
bovenliggende partij en had in die fase op voor-
sprong kunnen en moeten komen. Dat dat niet lukte
had enerzijds te maken met pech, Kleiterp raakte
de paal en Adema schoot na een fantastische
actie waarbij hij 3 man het bos in stuurde net
over. Anderzijds hield met name Kleiterp niet
altijd het overzicht op het moment dat hij zich
had vrijgespeeld. De kritiek die hij van mede-
spelers en supporters na 20 minuten spelen kreeg
nadat hij voor het schot koos waar 2 man van
Makkum vrij voor de goal stonden was op zich
begrijpelijk. Niet vergeten mag echter worden
dat  de ploeg met Kleiterp (net als Adema) een
speler in de gelederen heeft die 2 jaar geleden
nog in de A’s speelde, vorig jaar de topscorer

van de ploeg was, en nu al een plaag is voor de
meeste verdedigingen in de derde klasse. In de
tweede helft bewees de behendige spits met een
aantal prima spelvoortzettingen dat Makkum nog
veel plezier aan deze speler zal kunnen beleven.
Waar de ene ploeg echter niet scoort, zo luidt
een bekende voetbalwet, doet de andere dat wel.
Op het moment dat de supporters (die een week
eerder in T-shirt liepen waar nu een winterjas
geen overbodige luxe was) al richting de warme
kantine liepen kwam de thuisclub uit het niets
op voorsprong. Na een snelle combinatie was
het spits Wilco Dijkstra die alleen door kon gaan
en beheerst afrondde. Hoewel Tonego in de eerste
45 minuten ook eenmaal het houtwerk had geraakt
was de voorsprong van de gastheren bij rust niet
geheel overeenkomstig het spelbeeld. 

Een flinke tik bovendien voor Makkum die de
eerste 20 minuten van de tweede helft, tegen een
nu feller spelend Tonego, flink doorwerkte. Tegen
de steeds harder blazende wind in had de ploeg
moeite de draad van de eerste helft weer op te
pakken. Langzamerhand herpakte de ploeg zich
echter en na een prima combinatie tussen Reimo
Tjeerdema en Jan Hiemstra in de 70e minuut van
de wedstrijd was het Jesse Adema die de scherpe
voorzet van Hiemstra als een echte spits prachtig
bij de tweede paal binnengleed. 10 minuten voor
tijd was hetzelfde duo verantwoordelijk voor de
1-2 voorsprong. Een lange bal werd door Hiemstra
op maat teruggelegd op de inkomende Tjeerdema
die fraai uithaalde en keeper Van Vlisteren in de
verre hoek verschalkte. Tonego kon hierna niet
anders dan vol op de aanval spelen waardoor er
in de omschakeling veel ruimte voor Makkum
ontstond om de wedstrijd definitief in zijn voor-
deel te beslissen. Dat lukte bijna toen Kleiterp
vlak voor tijd de ingevallen Bouke Hiemstra vrij
voor keeper Van Vilsteren zette. Omdat Hiemstra
miste kon de thuisploeg nog 1 keer vol aanzetten
met in de slotminuut de eerder beschreven
penalty tot gevolg. De prachtige safe van Adema
bracht Makkum echter zijn derde uitoverwinning
op rij. Een prestatie die zelfs de meeste fanatieke
supporter zich niet kan heugen. 

Aanstaande zaterdag staat voor het eerst in jaren
de ‘derby der gemeente Wûnseradiel’ op het
programma als Makkum Mulier ontvangt. Waar
de ploeg uit Witmarsum een aantal jaren op een
hoger niveau heeft geacteerd dan Makkum zijn de
rollen dit seizoen, in ieder geval tot dit weekend,
omgekeerd. Waar Makkum aan de leiding gaat
staat Mulier met een wedstrijd minder gespeeld
op de laatste plaats. In een derby gelden er evenwel
andere wetten dan de stand op de ranglijst. Op
sportpark De Braak worden zaterdag dan ook veel
toeschouwers verwacht. De wedstrijd vangt aan
op het ongebruikelijke tijdstip van 15.15 uur.

voetbal - Makkum zet zegereeks voort in Luttelgeest

Makkum - De politie heeft een onderzoek ingesteld
naar de diefstal van vier buitenboordmotoren van
boten die aan De Wijting in de vaart lagen. De dief-
stallen hebben plaatsgevonden tussen zaterdag 27

september en vrijdag 3 oktober. Een 35-jarige man,
een 36-jarige man en 39-jarige man, allen uit Makkum,
hebben aangifte gedaan. De vierde persoon moet
nog aangifte doen.

Vier buitenboordmotoren gestolen
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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

Kinderfietsje met zijwielen € 20,-; Zonnebank
met timer met 8 ongebruikte lampen erbij € 75.-
Originele leren zwarte cowboylaarzen mt42/43
€ 40.-, tel. 06-40714120

Gazelle Semi racefiets i.z.g.st., kleur zilvergrijs,
framehoogte 54 cm. Champignon modial, 
tel. 0515-573822

2 Mooie konijnenhokken, ook geschikt als
winterhok, tel. 0515-232203

Donderdag 2 oktober is er bij ons een sleutelbos
met 5 sleutels gedeponeerd. De bos was voor-
zien van een paars aanhangsel, met o.a. geeste-
lijke verzorging erop vermeld, tel. 0515-233359

Zwart/wit katje met blauwhalsbandje, omgeving
It Med in Makkum. tel. 06 - 5393 1563 

”Zou de mevrouw die in April mijn zwarte
lakleren tasje met hondensleutelhanger geleend
heeft voor een uitvoering op school van haar
dochter, deze ook weer terug willen bezorgen
op het Oostend 9 in Witmarsum?”

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 KOOP

Lieuwkemastraat 57
MAKKUM

Royale gezinswoning
(bouwjaar 2005) met
garage en tuin aan

water.

Vraagprijs:
€€ 295.000,00 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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

GEZOCHT
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Kopie live uitzending Omrop Fryslân 9:30-
10:00 vanaf de sluis op 30 april 2008,
tel. 06-14192864 (Makkum)

Kinderfeestje of gewoon er even uit? Dirk &
Tine Kindertheater ”Studio 38” te Exmorra.
Voorstellingen met liedjes en toneel voor
kinderen tot 10 jaar. Interesse? 
bel. 0515 852057, (of 06 22227824) 
of: mail: dirksmoor@gmail.com 

Zoekertje
GEZOCHT

KINDERFEESTJE
ALLES VERS EN HUISGEMAAKT!!!

KIJK OP WWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust


