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De kiker op...
Atelier Reijns toch weer juwelier goudsmid
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Sinds juni vorig jaar is Lisette
Harteveld-Reijns gestart met haar atelier. Nu
denkt iedereen, die niet weet wie Lisette is, wat
voor atelier? Lisette is een Makkumse, die jaren
buiten het dorp gewoond en gewerkt heeft. Na
de Middelbare school volgde ze een opleiding
voor Goudsmeden in Schoonhoven. Na deze
opleiding had ze tien jaar een eigen juwelierszaak in het midden van het land, met haar toenmalige partner. Nadat ze weer naar het noorden
van het land gekomen was, heeft ze verschillende
baantjes geprobeerd, maar het werk als juwelier/
goudsmid trok toch wel heel erg. Ze besloot een
deel van de garage in te richten als atelier. Het
oude gereedschap van haar vader kreeg ze van
haar moeder. Zelf heeft Lisette natuurlijk ook de
moderne gereedschappen, waar nu mee gewerkt
wordt. Toch is het fijn een werkbank van je vader
te kunnen gebruiken. Geeft een apart gevoel.
Voor de reparatie van al uw sieraden kunt u bij
atelier Reijns terecht. Haar specialiteit is het
opnieuw rijgen van een kostbare ketting. Het is
erg leuk als de kleindochter bij haar huwelijk

een sieraad draagt dat oma ook gedragen heeft,
maar wat aangepast is de moderne tijd door bijvoorbeeld de lengte of de sluiting die re aan
gemaakt is. Voor het restaureren van antieke
sieraden heeft Lisette een speciale belangstelling.
Eén maal in het jaar je zetting van de steen in
een ring of collier na laten kijken is een behoud
voor het sieraad. Zelf kun je vaak niet zien dat
het beschadigd is. Het repareren van horloges
doet ze niet zelf, hiervoor heeft ze een afspraak
met een horlogemaker gemaakt. Zo zijn er heel
veel reparaties die uitgevoerd kunnen worden.
Voor nieuwe sieraden heeft Lisette veel keus.
Deze zijn niet op voorraad. Bij vier verzorgingshuizen houdt Atelier Reijns zitting. Hier kunnen
de bewoners, die vaak hele mooie oude sieraden
hebben, terecht voor een reparatie. Het atelier is
open op dinsdag t.m.vrijdag van 9.00- tot 12.00 uur.

Atelier Reijns
Botterstraat 49, 8754 AB Makkum.
Tel. 06 2312 9497
atelierreijns@home.nl
www.atelierreijns.nl

Doe mee met het Familievolleybaltoernooi
Makkum - U kunt u nog opgeven voor het familievolleybaltoernooi
op 31 januari a.s van 11:00 tot 18:00 uur in sporthal Maggenheim.
Opgave kan tot en met vrijdag 22 januari 18:00 uur.
De toernooicommissie, Romine en Francis

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!
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Info

Familieberichten
(rectificatie)

Kerkdiensten
zondag 24 januari
Van Doniakerk
9.30 uur Oecumenische dienst, ‘week van gebed en eenheid‘
voorgangers van diverse plaatselijke kerken,
onder auspiciën van Oec. Overleg Makkum
R.K. Kerk
9.30 uur Oecumenische viering, pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. L. Ammerlaan-Ruinen, dienst te Workum

”De Heer is mijn herder.”
Verdrietig, maar dankbaar dat ze zo lang in ons
midden mocht zijn, laten wij u weten dat van
ons is heengegaan onze lieve mem, beppe en
âlde-beppe

Aaltje de Groot-Koopmans
* 19 maart 1914
Oosterzee

Sinds 19 november 1963
weduwe van Rients de Groot.

Weekenddiensten Wûnseradiel

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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Wy fiele ús ryk dat we sa’n mem en beppe
hân ha en drage allegearre lytse stikjes
fan har fierder it libben troch.
Stiens:

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

Balk:

Uky Terpstra-de Groot
Meinte Terpstra
Alice en Erwin, Mats, Maren, Yannick
Geeske en Mark, Meike, Allard
Nynke en Mark, Sophie, Milan

De Dankdienst voor haar leven en de begrafenis
hebben vandaag plaatsgevonden te Makkum.

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

1960

23 januari

2010

Sneon binne us heit en mem
pake en beppe 50 jier troud.

(Jaap)

Jouw handje in het mijne,
mijn grote hand, jouw kleine.
Wat ben je nog klein zeg.
Kom, ik help je mee op weg.
En op een dag, een eind vooruit,
ziet de wereld er voor ons
hetzelfde uit
Je grote zus, Silke
Bewondering, verwondering
zo hulpeloos en klein.
Wij zijn intens gelukkig
jouw papa en mamma te mogen zijn.
Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze

Fenne Maria
7 januari 2010 - 15.55 uur
3780 gram – 52 cm

Klaske Huisman Bergsma

Pieter, Caroline en Silke Horjus
de Jister 19 8754 GM Makkum
0515-231768

&

Wij rusten van 12.00-15.00 uur
en na 21.00 uur

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra

Jacob Bos

Hidde Huisman

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Zondag 10 januari 2010 is overleden onze
oprichter en erelid

Makkum, I.M.K. de Flevosanghers.

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Roden, 10 januari 2010

Wij wensen Janny, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.

Correspondentieadres: Treem 4, 9051 PH Stiens.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Makkum: Evert † en Wolly Bruinsma
Makkum: Sipke en Marie Horjus
Harlingen: Marten en Alida Jongema

Annius en Philomeen, Luca, Evi , Edzo
Rients en Hilda, Nynke, Femke
Marianne en Jasper, Laura, Rens, Sanne

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 Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Wij wensen Jannie, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Passie voor muziek was één van zijn kenmerken
en altijd bleef hij belangstelling voor “zijn”
mannenkoor houden.

Rients en Franca, Roan, Luna, Troy
Peter en Francis, Thijs, Siem
Wilco en Irma

Heeg:

Jaap Bos
Sinds de oprichting van de Flevosanghers in 1978
hebben wij als oprichtingsbestuur altijd fijne
contacten onderhouden.

Anneke Hoornstra-de Groot
Luuk Hoornstra

Makkum: Aukje Bootsma-de Groot
Fimme Bootsma

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Jantsje de Witte-de Groot
Abe de Witte
Alie en André, Janna-Marte
Gertrud en Marcel, Geert, Abel
Simon en Marike, Maaike, Sanne, Maud

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
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
Tandartsenpraktijk De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

† 16 januari 2010
Makkum

Na een moeilijke periode is van ons heengegaan
onze enthousiaste zangersvriend

Gaarne willen wij iedereen bedanken voor
de vele bloemen, kaarten en attenties bij
mijn thuiskomst uit Bloemkamp.

Gefeliciteerd van bern en bernsbern.
De Mounts 14, 8748 BE Witmarsum

Walter en Kitty Altena
Avondrust
Makkum, januari 2010
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroom Vla, 1 liter...........................................1.39
Grillworst Gesneden, 100 gram..............25

cent korting

Dubbelfrisss, 1.5 liter.............................................nu 79

cent

Everyday Filterzakjes No. 4, pak à 100 stuks............65

cent

Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1.69
zak Winterwortels, 1 kilo............................................80
net Uien, 1 kilo...........................................................70
Dit meisje wordt 22 januari

50 jaar
Gefeliciteerd!

Aanbiedingen geldig van do. 21/1 t.e.m. wo. 27/1

cent
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Commissie vergadering Wûnseradiel
Witmarsum - Namens alle partijen in de raad van
Wûnseradiel vroeg Jan Lutgendorff aan de FNP
leden of zij achter het standpunt van de mensen van
“Fan ûnderen op” staan dat de raads-leden meineed
gepleegd hebben en voor het gerecht gedaagd moeten
worden. De andere partijen hebben er moeite mee
dat men samen aan tafel zit en dan beschuldigd wordt
door mederaadsleden van meineed. Het besluit is
democratisch genomen en wat is de mening van de

twee FNP raadsleden hierover. Ook de FNP raadsleden Lucy en Liskje hebben dit in de krant gelezen
en staan er niet achter. Wel is het zo dat ieder raadslid in het kader van de democratie actie mag voeren
zonder een democratisch besluit aan te tasten.
Maar van deze actie distantiëren de beide raadsleden
zich. De overige partijen zijn blij met de afstand
die genomen is en vinden dat men samen in de raad
zit op basis van vertrouwen.

Openbaar vervoer haltes toegankelijk
Witmarsum - In de gemeente Wûnseradiel zijn
nog steeds stoepen bij de bushalte niet geschikt
voor alle mensen. Ze zijn te hoog of te laag. Het
aanpassen van de halteplaatsen kost per halte ongeveer  10.500,- Er zijn in de gemeente 28 halte
plaatsen die hiervoor in aanmerking komen. Deze
zijn te vinden aan de oude provinciale weg van
Bolsward naar Witmarsum. Verder alle halte-plaatsen
van Arum, Kimswerd en Wons. Ook in Makkum
zijn nog 7 plaatsen die niet aan de eisen voldoen. De

provincie Friesland is beheerder van de provinciale
weg N359 en zal alle halteplaatsen in de provincie
en dus ook langs deze route aanpassen. De gemeentelijke bushalte in Parrega komt te vervallen en wordt
verplaatst naar de provinciale weg ter hoogte van
de nieuw aan te leggen tunnel nabij Parrega.
Raadslid Waterlander vroeg nog wel naar een bushalte nabij Zurich. Hier staat een fraai bushokje,
maar een bus stopt er niet meer. Er hoeft hier dan
ook geen aanpassing te komen.

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

Aanschaf groot materieel ter discussie

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

Toch nieuwe Daf auto en maaimachine

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

Witmarsum - Aan het eind van het bestaan van de
gemeente Wûnseradiel moet er nog het nodige
geïnvesteerd worden in een nieuwe Daf vrachtwagen
en een maaimachine. Grote verbazing bij verschillende raadsleden. In het investering programma staat
niets over een nieuwe Daf en nu verschijnt deze zo
maar op het toneel. De huidige vrachtwagen is van
het jaar 2000. Normaal wordt een auto om de 7 jaar
vervangen, deze is behoorlijk over de houdbaarheids datum. Er is gekeken naar de fusie partners en
er is besloten gezien de verwachte werkzaamheden
dat het wenselijk om over te gaan tot vervanging.
Er wordt even een discussie gevoerd over een
groene vrachtauto, of toch niet en dan blijkt dat een
auto op gas leuk is, maar er wel een plaats moet zijn
waar de tank gevuld kan worden. Om te wachten

op een dergelijk tappunt is geen optie. De laatste
jaren werden de sportvelden door Empatec gemaaid.
Dit gaf regelmatig problemen. Het maaien van de
velden is gespecialiseerd werk en de planning was
zo strak dat er gemaaid werd als de regen met bakken
uit de lucht viel en ook bij bijvoorbeeld extreme
droogte. Overleg tussen de sportverenigingen en
Empatec was moeilijk en zowel Empatec als de
gemeente kwamen tot de conclusie dat het maaien
beter weer door de gemeente uitgevoerd kan worden.
Hiervoor is nieuw materiaal nodig. Nadat de wethouder uitgelegd heeft dat er voor de mensen van
Empatec geen gevolgen aan zitten, in verband met
werkgelegenheid, besluit men toch maar geld uit te
trekken voor een nieuwe Daf en een trekker en een
maaimachine.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

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

Verward over de fusie in Súd West Fryslân???
Makkum - Al die berichten in de kranten van de
tegenstanders van de fusie van 5 gemeenten in Súd
West Fryslân zouden een gewone burger inderdaad
in verwarring kunnen brengen. Dat zou kunnen, als
het waar was wat de tegenstanders beweren. Ondemocratisch, valsheid in geschrifte, meineed. Het
is niet niks waar uw volksvertegenwoordigers van
beschuldigd worden. En is dat waar? In de gemeente
Wûnseradiel hebben verschillende partijen al in hun
verkiezingsprogramma van 2006 een discussie over
herindeling genoemd. In de gemeenteraad is daarna
die discussie ook gevoerd. U hebt genoeg meegekregen van het proces “Weryndieling Wûnseradiel”
in 2008. Er zijn rapporten gemaakt, discussieavonden georganiseerd, een telefonische enquête
gehouden, huis-aan-huisberichten bezorgd, een
website gemaakt en gemeenteraadsvergaderingen
gehouden, waar iedereen zijn mening nog eens
mocht geven.
De gemeenteraad heeft uiteindelijk een beslissing
genomen. Daarvoor zijn ze ook door u gekozen.
Dat is democratisch. En natuurlijk zijn er mensen
die het niet eens zijn met het genomen besluit om
Wûnseradiel op te heffen en op te gaan in een nieuwe,
grote gemeente. Te groot? Misschien, maar de
gemeenteraad van Wûnseradiel heeft bewust voor

Súd West Fryslân gekozen. Daar hebben Wûnseradiel
en haar burgers de meeste bestuurlijke- en sociale
binding mee. En het is goed, dat de tegenstanders
een stapel handtekeningen hebben ingediend om
duidelijk te maken, dat veel mensen zich zorgen
maken over de herindeling. Dat is mee de reden
geweest dat de gemeenteraad een aantal voorwaarden aan de nieuwe gemeente heeft meegegeven:
- zorg voor de dorpen en hun voorzieningen - verbetering van de dienstverlening - goede communicatie tussen bestuur en burger. En dat gaat ook
gebeuren. Daar kunt u de gemeenteraadsleden op
aanspreken. Maar als je het niet eens bent met een
genomen besluit, moet je niet zeggen dat de
gemeenteraad ondemocratisch gehandeld heeft.
Moet je gemeenteraadsleden niet dreigen met rechtszaken. Maar wij gaan er vanuit, dat u dat eigenlijk
ook wel weet.U hoeft dus niet verward te zijn door
de berichten in de pers. U wacht af, hoe de nieuwe
gemeente het zal doen. En dan zult u zeggen: het is
nodig geweest. Dat heeft de meerderheid van de
inwoners van Wûnseradiel eerder al gezegd.
Siebren Reitsma, fractievoorzitter CDA;
Jan Lutgendorff, fractievoorzitter PvdA;
Hielke van der Gaast, fractievoorzitter VVD;
Josje Hennink, fractievoorzitter ProWûn.

 32.50

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

AFHAALMENU
voor JANUARI





Koe Lu Kai
Foe Yong Hai
Tjap Tjoy
Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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Even vlug en pakje sigaretten halen

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . 0.85
Sappige Doyenne de Commies
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
Mooie bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . 0.90
maar 2 bossen voor . . . . . . . 1.50
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . 0.25

Makkum – Vlug een pakje sigaretten halen in
de shop bij Garage Horjus, de auto even parkeren
maar niet op de handrem, met het vriezend weer
kan deze vast komen te zitten!

Altijd puikbeste aardappelen:
Bildtstar, Eersteling, Dore,
Borgers of Irenes

Maar het pakte anders uit het is en duur pakje
sigaretten geworden. De auto stond op het aflopende deel op het parkeerterrein en ging aan

Voor verdere aanbiedingen,
komt u kijken

de haal. Het voertuig kwam volledig met de vier
wielen op de ijsvloer te staan. Het ijs kraakte
maar was bestand tegen het gewicht van de auto.
Met een kraan van het Loon- en Grondverzetbedrijf Van der Meer uit Makkum is het voertuig
zonder beschadigd geworden te zijn weer op
vier wielen op straat gezet, en kon de weg vervolgen met een duur pakje sigaretten op zak.

Roerdompen gered door Vogelwacht Makkum

(foto: Henry Spruyt)

* Roerdomp op Makkumer Noardwaard
Makkum - Zoals afgelopen week al in deze
krant te lezen was is Vogelwacht op diverse
locaties in Makkum en omgeving aan het bijvoeren. Op de Makkumer Noardwaard wordt
ook gevoerd en wel met vis, specifiek voor de
kwetsbare Roerdomp. Deze reigerachtige komt

door zijn schuwe gedrag en de ijsvorming niet
aan eten. Door het bijvoeren van flinke Voorns
worden in totaal maar liefst 15 Roerdompen van
voedsel voorzien. Henry Spruyt uit Makkum
maakte na het voeren deze prachtige opname.
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Agenda
vrijdag 22 janauri
Makkum – K.C. Het Anker (Buren 15) 20.00 uur
Tryater mei Arendz’ Arends
zaterdag 23 januari
Makkum – K.C. Het Anker (Buren 15) 20.00 uur
Buurtvereniging “Trye yn Ien” Bingo
voor leden en niet-leden
dinsdag 26 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaarten in het restaurant

Uit eigen regio
Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 23
februari exposeert Wietske Sietzema uit Makkum
een serie olieverfschilderijen. Zij schildert dieren,
mensen, voorwerpen, maar schildert ook in
opdracht. U kunt de schilderijen bezichtigen op de
begane grond. U bent van harte welkom.
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Wist u dat...
* u op de OBS de “Iepen stee” altijd uw oud
papier kwijt kunt! De container staat op 28
januari klaar bij de school aan de Klipperstraat
* de winnaars van de kleurwedstrijd “wieringeraak” volgende week in de Belboei bekend
gemaakt worden
* deze gejureerd zijn door de bekende Makkumer
kunstenares “Jack Breed”....
* deze tentoongesteld zullen worden in de
bibliotheek te Makkum....
* de prijswinnaars een heuse piratentocht aangeboden krijgen....

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 23 januari
Makkum 1
- Delstrahuizen 1
Makkum B1 - SDS B1

14.30 uur
12.45 uur

Bekerwedstrijd
YVC C1

- Makkum C1

9.00 uur

Sporthal
NeVoBo
vrijdag 22 januari
20.15 uur Makkum B1 MB1 - Staveren B2 MB1
20.15 uur Makkum C1 MC1 - Heecherop C2 MC2
20.30 uur Makkum DS1 - Steggerda DS1
21.30 uur Makkum 2 DS2 - vc Bolsward 5 DS5
21.30 uur Makkum 2 HS2 - Sannesetters 1 HS1
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Nostalgisch priksleeën op de ijsbaan

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

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

Makkum - Het kon nog net vrijdagavond op de
Makkumer ijsbaan. De ouderwetse prikslee was
tevoorschijn gehaald. Er waren twee soorten
sleeën De echte oude van Amels en een modernere versie van Mooi Gaasterland. De baan was
in extra sfeer gebracht. Er was een soort skihut in
moderne uitvoering, waarin allerlei lekkernijen
die bij het ijs horen, te koop waren. Langs de
baan onder de parasol een leuk hoekje waar je
aan een tafel kon staan of hangen. Er was alles
aan gedaan om het zo aantrekkelijk mogelijk te
maken.
Helaas dooide het behoorlijk. De oude prikslee
van Amels zoog zichzelf vast in het zachte ijs.
De mannen kwamen niet of nauwelijks van hun
plaats. De slee uit Gaasterland deed het beter en
die was voor de dames. De heren, creatief als ze
zijn, hadden al snel twee identieke sleeën van de
jeugd gevorderd. Dit ging beter en de 20 dames
en 24 heren moesten proberen zich zo snel mogelijk met de prik stokken over het ijs te prikken.
Het werd een leuke avond en een volgende keer
graag meer deelnemers. Maar op vrijdagavond
moet veel schooljeugd werken en is er volleybal.

* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

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

Dames
1- Yvette Altena
2- Hermien de Witte
3- Mechteld Kooi
Heren
1- Siepie Attema
2- Frank de Vries
3- Eeuwe Kooi

Honderd kinderen mini Elfstedentocht Witmarsum

* HBO-I, PETROLEUM

Voor kwaliteit en service

Zaterdag zou de schooljeugd ook nog met de
prikslee over het ijs. Eén van e vrijwilligers van
de ijsclub was langs de scholen geweest en er
hadden zich veel kinderen opgegeven. Helaas
was de dooi zaterdagmorgen zo hevig dat deze
wedstrijd niet door kon gaan. De kinderen die
bij de baan kwamen kijken kregen allemaal een
echte ijsmuts van een snert en worst firma. Er
kan nog van alles gebeuren en de winter is nog
lang niet voorbij. Een volgende vorstperiode maar
weer eens proberen.
Dit sportieve gebeuren werd gesponsord door de
familie Attema. Bij het prikslee evenement voor
volwassenen was bij de dames de verdeling van
de prijzen:

(eigen foto)

Witmarsum - Het waren barre omstandigheden
op zaterdag 15 januari jl. Er stond een stevige
oostenwind waardoor het flink koud was op de
ijsbaan van Witmarsum. En omdat de temperatuur boven het vriespunt was veranderde de
bovenlaag van het ijs in een paplaag. Toch kwamen
meer dan 100 kinderen naar de ijsbaan om mee
te doen aan de mini Elfstedentocht die de IJs-

vereniging Witmarsum die dag organiseerde.
Terwijl de meeste ouders een warme plek zochten
in het schaatshokje moesten de kinderen een reis
afleggen langs kluunplakken, een wak en het
bruggetje van Bartlehiem. Voor elke leeftijdscategorie was een afstand vastgesteld. Onderweg moest bij elke stad lang de Elfstedenroute
een stempel gehaald worden. Het schaatsen ging
op dubbele ijzers, houtjes, flitsende Noren en de
jongste deelnemer deed het parcours wandelend
achter een stoel. De finish was zoals het hoort in
Leeuwarden waar voor elke schaatser de warme
chocolademelk klaarstond. En natuurlijk was er
voor elke deelnemer een fraaie medaille. Een
koude maar heel geslaagde dag. We hebben veel
talent voorbij zien komen voor de echte
Elfstedentocht!

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 20 januari 2010

Zorgboerderij Veldzicht in de Workumer Mar

Parrega - Zorgboerderij Veldzicht gelegen in
het veld van de ‘Workumer Mar’ in Parrega is
begin juni van start gegaan met het aanbieden van
dagbesteding en weekendopvang. De boerderij
ligt op een schitterende plek. Met uitzicht rondom
op de weilanden en in de verte het silhouet van
Workum.
Initiatiefnemers zijn Hein en Marian Leeuwe.
Marian is zo’n twintig jaar in het onderwijs
werkzaam geweest, Hein werkt als projectleider
bij de BAM. Samen met de kinderen en de
ouders van Marian vormen zij de bewoners van
Zorgboerderij Veldzicht. De originele stallen zijn
helemaal verbouwd tot een prachtige grote ruimte.
Er zijn slaapruimtes aanwezig en sanitaire voorzieningen. De boerderij is ook rolstoelvriendelijk.
Van binnen is de ruimte helemaal herschapen
om goede voorzieningen te treffen voor de
opvang van mensen die extra zorg nodig hebben
en die dat nu kunnen krijgen in en rond zorgboerderij Veldzicht. Een hele omschakeling,
maar het pakt goed uit want de mensen weten de
boerderij al goed te vinden. Vooral jong dementerenden hebben veel baat bij de dagbesteding
die wordt geboden. Daarnaast zijn lichamelijk
en/of verstandelijk gehandicapten en mensen
met een niet aangeboren hersenletsel in de dagbesteding welkom. Of ieder ander die past
binnen de zorg die aangeboden kan worden op
de boerderij. Daarnaast heeft Zorgboerderij
Veldzicht een samenwerking met Thuiszorg Zuid-

west Friesland. Thuiszorg Zuidwest Friesland en
Zorgboerderij Veldzicht richten zich met de dagbesteding op thuiswonende ouderen, die behoefte
hebben aan contacten en het ontmoeten van
andere mensen. Ook kunnen op Zorgboerderij
Veldzicht kinderen logeren die extra zorg nodig
hebben. Twee weekenden per maand zijn er
logeerweekenden, maar ook zaterdagopvang.
In overleg met de ouders/verzorgers wordt
gekeken welke zorg nodig is om het kind een
fijn weekend te bezorgen. Een logeeruitje is leuk
als het kind zich veilig en op zijn gemak voelt.
De groepen worden met zorg samengesteld,
waarbij gekeken wordt naar de problematiek,
belangstelling en leeftijd. De groepsgrootte zal
nooit groter zijn dan 8 kinderen. Zorgboerderij
Veldzicht heeft steun gekregen van de provincie
Fryslân en de Europese gemeenschap. De subsidie
is verleend ter stimulering van de leefkwaliteit
op het platteland en de plattelandseconomie. Het
geld is gebruikt voor de verbouwing van de
boerderij tot multifunctionele ruimte.
Voor meer informatie kunt u even op de website
kijken: www.zorgboerderijveldzicht.nl. Ook kunt
u op afspraak altijd een kijkje komen nemen op
de boerderij. Alles is aanwezig om van boerderij
Veldzicht een plek te maken waar mensen zich
prettig en fijn voelen! Het motto is dan ook:
Zorgboerderij Veldzicht, de plek waar je jezelf
mag zijn!

Diaserie bijzonder weidebeheer Vogelwacht Makkum

(foto: Natuurmonumenten)

* Jonge grutto
Makkum - Vogelwacht Makkum presenteert
vrijdagavond 29 januari een boeiende diaserie
met lezing over uitzonderlijk weidevogelbeheer
door een betrokken veehouder nabij Wommels.
In de bovenzaal van Hotel de Prins wordt de
diaserie vanaf 19.30 uur gepresenteerd. Bij vorgaande dia en filmavonden van de vogelwacht
was de belangstelling er goed. Vogelwacht
Makkum rekent ook dit jaar weer op een grote
opkomst en heet in het bijzonder veehouders uit
haar rayon welkom.

Adverteer
in de
Makkumer Belboei

De diaserie met een levendig verslag door de
fotograaf is uitzonderlijk omdat een beeld
getoond wordt, waar onder normale veehoudersbedrijfsvoering, toch een rijke weidevogelstand
mogelijk blijkt. De fotograaf heeft twee jaar
(voorjaar, zomer en herfst) alle gebeurtenissen
in het gebied gevolgd en gefotografeerd.
Hierdoor kunnen we spreken van een bijzondere diaserie. In 2008 zijn o.a. door de aanleg van
een zwaluwenwal en schelpenbank de ontwikkelingen van de vogelstand zo spectaculair, dat
de heer Booi in een avondvullend programma
een indrukwekkend beeld presenteert over dit
weidevogelgebied.
Laat u verrassen door deze diaserie en het hierbij
horende verhaal over een zeer bijzonder weidevogelgebied en een bijzonder mens. Volgende
week meer in deze krant over deze dia-avond van
Vogelwacht Makkum. Houd alvast uw agenda vrij
op vrijdagavond de 29e januari!
Vogelwacht Makkum e.o.

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: ondejong2@hotmail.com
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Vrijwilligers van Unicef in Haïti
De Vrijwilligers van Unicef hebben 14 januari een
brief ontvangen van het hoofdkantoor i.v.m. de ramp
in Haïti. Wij geven de inhoud van deze brief graag
aan u door.
Makkum - Dinsdag 12 januari werd het Caribische
eiland Haïti getroffen door een aardbeving met een
kracht van 7 op de schaal van Richter. Met deze
brief willen we u graag informeren over de situatie
in Haïti, de rol van UNICEF in de hulpverlening en
de Nationale Actie voor de slachtoffers, die de
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 13 januari
zijn gestart.
Het epicentrum van de aardbeving lag op 15 km
van Port-au-Prince, een regio met meer dan twee
miljoen inwoners. Hoewel het zeer moeilijk is om
contact te leggen met de medewerkers ter plaatse en
duidelijke informatie over de omvang van de ramp
nog schaars is, is het duidelijk dat de gevolgen van
de aardbeving zeer groot zijn. Er wordt gevreesd
voor tienduizenden doden en gewonden. Onder hen
zijn vele kinderen. Ook de kantoren van UNICEF
in Port-au-Prince werden verwoest. De medewerkers
van UNICEF zijn gelukkig niet gewond en zetten
alles in het werk om de hulp aan de getroffen
bevolking op gang te krijgen. De coördinatie van
de hulpacties van UNICEF vindt plaats vanuit onze
kantoren in de Dominicaanse Republiek en
Panama. We werken nauw samen met andere VNorganisaties, het Rode kruis en de Rode Halve
Maan. 13 januari tegen de avond heeft UNICEF in
Jacmel 2.500 sets met kookgerei en 5.000 1-literzakken water verspreid. Een vrachtvliegtuig heeft
die avond hulpgoederen voor 10.000 families
gebracht. De goederen bestaan onder meer uit oral

rehydration salts (ORS) om uitdroging door diarree
te voorkomen, waterzuiveringsmiddelen, dekzeilen
en tenten. Een nieuwe lading hulpgoederen is
donderdag jl. gearriveerd. UNICEF Internationaal
heeft 3,4 miljoen dollar vrijgemaakt voor de hulpverlening aan Haïti. Voor de slachtoffers van de
aardbeving is echter meer geld nodig. Er is dringend
behoefte aan onder meer medische goederen, materialen voor tijdelijk onderdak en sanitaire voorzieningen.
In Nederland zijn de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) onder de titel “Help slachtoffers
aardbeving Haïti” een Nationale Actie gestart.
UNICEF Nederland is een van de samenwerkende
hulporganisaties. Giro 555 is geopend. Dat betekent
dat alle aan de SHO deelnemende organisaties in
Nederland gezamenlijk fondsenwerven voor de
slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De coördinatie van deze actie, zowel op communicatief als
fondsenwervend vlak, ligt bij de huidige voorzitter
van de SHO, Oxfam Novib. In de Nationale Actie
wordt samengewerkt met de Publieke Omroep. De
NOS zendt op radio en TV wervingsspots uit.
Meer informatie over de werkzaamheden van de
SHO kunt u vinden op www.giro555.nl. Mocht u
meer willen weten over het werk van UNICEF in
het getroffen gebied en op de hoogte blijven van de
laatste stand van zaken, kijk dan op:
www.unicef.nl/haiti2010.
J.W. Wijbrandi,
Algemeen directeur UNICEF

Tryater - “Arendz’ Arends“ In eigenwize dokumintêre
Makkum - It Nut departement Makkum organissearret op freed 22 jannewaris o.s. de foarstelling
“Arendz’ Arends“ fan Tryater yn It Anker. Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling
Arendz’ Arends yn reprize. Op syn ‘eigen wize’
fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat,
de skriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear.
Jan Arendz giet op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan
Jan helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan
Arends? En fansels krûpt er yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen
fan Arends’ siel te ûndersykjen. Jan Arends wie
skriuwer, reklameman en húsfeint, ûnder lêzers

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

bekend fan syn ferhalebondel Keefman (1972).
Arends hat ek in beheind tal gedichten publisearre.
In grut part fan syn libben hat er yn psychiatryske
ynrjochtingen trochbrocht; hy makke sels in ein
oan syn libben.“Een prachtige Arendz!” (Rynk
Bosma, Wijd&Zijd)
Foarferkeap: fanôf freed 15 jannewaris
by slachterij Brattinga yn Makkum
of by Fokje Lutgendorff, till. 06-12229896
plak: k.c. It Anker, Buorren 15,
oanfang: 20.00 oere. seal iepen fanôf 19.45 oere,
tagongsprizen: normaal  12,50; freonen  11,25;
65+/CKV  10,-

Uitslag 11e KrystwilledeiKleurplaatWedstrijd
Makkum - Op 13 januari j.l. heeft de jury bestaande
uit Mevr. Obama (els lowe), de heer T. Piersma
(hennie de vries) en Mevr. Twietstra (greetje van
der weerd), zich bezig gehouden met het jureren
van de vele Kleurplaten, welke waren ingestuurd
gedurende de periode, december en 1e week januari,
deze moesten voor 11 januari 2010 zijn ingeleverd.
Deze Kleurplaatwedstrijd was een van de vele acties
rond de 11e Krystwilledeï van 12 December 2009
te Makkum. Uit de vele inzendingen, variërend in de
leeftijd categorieën van 0 tot rond de 70 jaar, heeft de
jury een indeling gemaakt in 3 categorieën, namelijk
één categorie in de leeftijd van 0-6 jaar, de tweede
categorie in de leeftijd van 7 jaar en ouder en een
categorie eervolle vermelding. Na vele opmerkingen
en het bekijken van de vele KrystwilledeïKleurplaten kwam de Jury tot de volgende uitslag;
Categorie in de leeftijd van 0 – 6 jaar;
1e prijs. waardebon t.w.v.  15,00
- Quincy Bierstedt, it Hof 1, 8754 EV Makkum

2e prijs. waardebon t.w.v.  10,00
- Theun Hoekstra, AldSyl 3, 8754 EV Makkum
3e prijs. waardebon t.w.v.  5,00
- Femke de Jong, De Voorn 3, 8754 EV Makkum
Categorie in de leeftijd van 7 jaar en ouder;
1e prijs. waardebon t.w.v.  15,00
- Yara van der Zee, Zelgstrasse 31 Hittnou (SUI)
2e prijs. waardebon t.w.v.  10,00
- Sita de Vries, Plein 13, 8754 EV Makkum
3e prijs. waardebon t.w.v.  5,00
- Hylke de Jong, De Voorn 3, 8754 EV Makkum
Categorie eervolle vermelding:
Sacha en Sabien van der Draai, It Ferset 15
8754 LB Makkum elk een waardebon t.w.v.  5,00
De hierboven genoemde prijswinnaars worden door
de O.V.M. - (de commisje van 11e. Krystwilledeï)
gefeliciteerd en zullen de waardebonnen thuis
gestuurd krijgen.
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Wintertrimloop onder winterse omstandigheden
trok record aantal deelnemers!
finish kwam. De derde prijs was voor Geeke
Veenema uit Oosterlittens. Bij de 5 km heren was
Marco Meerveld de snelste, voor Ewold Kooistra
en Evert Bruinsma, beiden uit Makkum. De winnares
van de 5 km dames was Tessa Boot uit Sneek, voor
Simone van Dijk uit Makkum en Marieke de Lang
uit Sneek. Bij de jeugd was een deelnemersveld
van 46 lopers! De volledige uitslag kunt u nalezen
op de website van de V.V. Makkum.
Makkum - De 24e editie van de Open Makkumer
Wintertrimloop werd een fantastische happening
waaraan ook veel dorpsgenoten meededen. Dankzij de medewerking van de vele vrijwilligers was
het parcours zeer goed beloopbaar. Op de 10 km
deden 135 lopers mee (zowel dames als heren), bij
de 5 km bestond het deelnemersveld uit 42 personen.
Na een zeer spannende strijd kwam in de laatste
kilometer Gerrit Kramer uit Bolsward afgetekend
als winnaar over de finish. Tweede werd Jan Albert
Veenema uit Sneek en derde Willem de Boer uit
Exmorra. Bij de 10 kilometer dames was Yvonne
Tinga uit Sneek veruit de snelste, voor Charissa
Zijlstra uit Lekkum die drie minuten later over de

De organisatie van de trimloop bedankt de sponsors
Feddie en Geertje de Boer uit Makkum en Amstel
Bier. Daarnaast is ook een woord van dank voor
alle vrijwilligers die de 24e Open Makkumer
Wintertrimloop weer mogelijk hebben gemaakt!
Op naar de jubileum trimloop op 15 januari 2011 !!

‘Betiizingen en wrakselingen fan in draafster’!

Troch Doutzen Ouderkerken

net goed genoch om te witten dat dit net serieus
mient is.

10.30 oere: tiid foar de groepsfoto fan ús draafploech. Foar yn ús klubblêd. Dan nimt Jan Hindrik,
ús draafcoach fan de ‘Makummer loopgroep’, it
foartou foar de ‘warming up’. Earst rêstich yndrave
en dan wat ‘rek en strek oefeningen’ dernei wer
werom rjochting it start doek, ofwikseljend drave
en eefkes goed oansette. ‘Bin no al wurch’, hear ik
ien fan de froulje sizzen. Sij seit it ik tink it. Bij de
start kommen syket ien fan ús draafploech mij op.
‘Wie as earste der is’, sis ik tsjin him’, hij sjocht
mij oan en seit neat werom. Hij kin mij fast noch

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
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

24e Makkumer Wintertrimloop 16 jannewaris

(eigen foto)
Makkum - ‘Ha ik alles’, mp 3 spiler foar wat ôflieding foar ûnderweis, jild foar de ynskriuwing,
wanten en in bân foar de holle. Kin de mofkes, dy’t
ik oan wol, net fine. Sjochtst mar wer, it is better
om de jûns fan te foaren de boel klear te lizzen. Pak
de wanten fan myn jongste soan dy’t al net te fris
mear rûke fan al dat snieballen goaien. Bij de
rotonde steane guon fan de fuotbalferiening it ferkear te regeljen. Dochtsto hjir ek oan mei’, ropt ien fan
harren mij ta. ‘Ja hiest net tocht hin’, rop ik werom.
Kom yn de kantine al in soad kunde tsjin. Wat komt
hjir in soad folk op ôf betink ik mij. In freondin
winsket mei sukses en seit dat sij mij wol oanmoedigje sil lâns de kant. Eefkes ynskriuwe en dan
it nûmer opspeldzje. Opplakke liket mei ek wol
handich. Dy speldsjes binne wol ferhipte lyts. In
kollega wol mij it nûmer wol even opspeldzje,
wer’t kolleaga’s al net goed foar binne.

Bel voor een afspraak

It gjit oan, we kinne los. Begjin stadich oan, lit alfast
in soad dravers foarbij gean, dan hoege dy mij aanst
net mear yn te heljen. Komt de klap wat minder
hurd oan. Ik kin der min oer as oaren mei foarbij
fleane. It waait hurd, de kâlde wyn slacht yn myn
gesicht en op myn liif, hie ik dochs dy bân om
dwaan moatten? ‘Wer bin ik oan begûn’, tink ik as
ik bij de nije rotonde oankom. Op de Engwierderleane wurd ik ynhelle troch in oantal dravers, prebearje oanslúting te krije dat slagget, mar flak bij
de iisbaan rêd ik dat net mear op. Fernim dat er ien
lyk efter mei oan it draven is. Sjoch dat ik ek in
frou is. Miskien wol sij strak ek wol even foarop
drave, mar ik merk wol dat se efter mij draven ek
wol noflik fynt. Op’e seedyk is it glêd, dus oppasje.
Mei myn kompaan yn myn ‘kielzog’ bedarje we
wer op’e rûnwei. Bij de bocht sjoch ik yn’e fierte it
wite doek fan de finisch!! Eefkes oansette miskien
kin ik myn draafster losse. Slagget mei net, se bliuwt
lyk efter mij draven. Tsien meter foar de finisch
draaft se mij foarbij!! Enfin, ik ha it helle.
It is lekker waarm yn’e kantine en de waarme chocolade molke is hearlik. Dy fuotbalferiening hat it
mar goed foarelkoar. Oar jier de 25ste kear fertelt
de foarsitter fan de fuotbalklub mij. As ik thús kom
stiet der in sms berjocht op myn mobiel, fan in
freon dy’t yn it bûtenlân sit. Ik lês: it is hjir prachtich
waar en de sinne skynt, bin krekt in ein te rinnen
west. ‘Ik ek, mar dan oars’, tink ik. Ik sms werom
‘hjir wie it ôfsjen, drave bij nul graden, hurde wyn
en glêde stikken, mar ik ha it helle!! Dernei lekker
dûse, lang en goed waarm. Om 13.30 oere oan’e
snert bij fam Genee yn’e Bleekstrjitte, mar ek brune
beantsjesop, waarme stokbôle, brea mei spek en
net ferjitten waarme chocolade molke. Dat falt der
lekker yn! Ien fan de famylje hie foar 30 man/frou
snert makke. Dus sykje jimme in snert sieder…..!
Oar jier dus de 25ste kear, dan gean we der wer foar!

Gezichtsbehandelingen
en
lichaamsbehandelingen
reeds vanaf  25.00
www.leliehof.nl

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Tafelstoel  40.-, tel. 0515-233380
Kleine TV met DVD speler voor op de
camping of slaapkamer groot 35-35  45.-,
tel. 06-15416043
GRATIS AF TE HALEN
Hometrainer kamer 111, Avondrust
AANGEBODEN
Nette dame biedt zich aan voor schoonmaken
van uw bedrijf, huis, boot etc., tel. 06-29024661

TE KOOP

Trasmolen 16
MAKKUM
Aan vaarwater
gelegen, vrijstaande
woning met garage
en verzorgde tuin.
Vraagprijs:
 225.000,00 k.k.

GEZOCHT
Ik ben dringend op zoek naar een permanentmodel voor mijn permanentexamen deze
maand. Het examen vind plaats op 28 januari
om 13.00 uur in Leeuwarden. (Vervoer moet
kunnen worden geregeld) Heeft u interesse?
En zijn de lengtes van uw haar maximaal 15
centimeter. Neem dan zo snel mogelijk contact
met mij op; yovankarinia@hotmail.com of
bel. 0515-335780
GEVONDEN
Horloge Merk Athletic, tel. 06–83390549

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
GEVONDEN

Op de Houtmolen in Makkum, 2 fietssleutels,
tel. 0515-231683
VERMIST

Wie heeft op vrijdagmiddag 8 januari jl. tussen
17.00 en 18.00 uur mijn schaatsen gevonden
(voor de ingang van de schaatsbaan tussen de
bomen), Easy Gliders, maat medium. Wilt u
ze afgeven bij de kantine van de ijsbaan of op
de Lieuwkemastraat 55, tel. 0515-231253
alvast bedankt, Ferrie Jansen.
VERLOREN

Zilverkleurige iPod met inscriptie, heeft u
deze gevonden dan graag een telefoontje naar
06-27427824
TE HUUR GEVRAAGD

Ruime garagebox/hobbyruimte in Makkum,
tel. 06-20829673 of 0515-231300

Fryske Tsjinst
zondag 24 januari om 19.30 uur
Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10 Makkum
Thema “Wêrom oerkomst my dit?”
spreker ds. P. Meindertsma
m.m.v. Zanggroep “Samar”
o.l.v. Luuk de Vries

Huishoudbeurs/RAI Amsterdam

Musical Mamma Mia/Leeuwarden

Donderdag 18 februari 2010
Incl. entree  31,00 p.p.
Opgave vóór 20 januari 2010 !!!

Woensdag 21 april 2010
Incl. entree  75,00 p.p.
Opgave vóór 28 februari 2010 !!!

Bovengenoemde arrangementen vinden doorgang
bij een minimale deelname van 25 personen.
Info: 0515 - 23 22 22
0514 - 52 30 74

info@taxivanderbles.nl
info@koudumtours.nl

WWW.TAXIVANDERBLES.NL
WWW.KOUDUMTOURS.NL

