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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1345 - 30 juni 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Leuke, omstreeks 2002 geheel verbouwde en 
geïsoleerde hoekwoning met o.a. vrijst. garage, 

3 slaapkamers, tuin Z, 202 m² eigen grond.
Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Makkum, Lieuwkemastraat 10

Openlucht spektakel Makkumer Bluesbrothers op het IJsselmeer

Makkum – Band De Makkumer Bluesbrothers 
organiseerden in samenwerking met Stichting It 
Preamke in Makkum zondagmiddag voor het 
eerst een openluchtconcert op het water. Een 
uniek gebeuren, het begon al in de sluiskolk in 
de haven waar de praam met muzikanten en 
zangers voor de vrolijke noot zorgden. In gezel-
schap van een aantal volgbootjes werd door het 
Makkumerdiep koers gezet naar locatie de “Baai 
van Makkum” zoals de organisatie onder aan-

voering van Rene van de Bles dit noemde. Het 
anker werd uitgegooid enkele honderden meters 
voor het strand ter hoogte van hotel De Vigilante. 
Er is en gevarieerd concert te gehore gebracht 
met o.a. muziek van James Brown, De Dijk, 
Marco Borsato, en vele anderen. Het was  een 
geweldig succes, menigeen heeft meegenoten 
van dit outdoor beach festival.
De organisatie wil alle vrijwilligers bedanken 
voor de spontane medewerking.

Topdrukte zondag op Makkumer strand

Makkum – Het prachtige zomerweer met tropische 
temperaturen zorgde voor overvolle stranden. Ook 
het strand aan het IJsselmeer bij Makkum was 
hierop geen uitzondering. Parkeerruimte was er 

wel voldoende maar het publiek moest er wel 
een eindje voor lopen. Maar je kon dan ook heer-
lijk genieten van zon, strand en water.



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 30 juni 2010

Kerkdiensten   
zondag 4 juli              

K.C. “Het Anker” 
9.30 uur ds. J. van Olffen   
    
R.K. kerk  
9.30 uur Parochievoorganger                                  

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga + H.A.       

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zt. T.Tholen-Haagsma, dienst te Makkum
           
Recreatiedienst Holle Poarte aanvang 9.30 uur 
ingang piramide,  Dhr. S. Poelman, m.m.v. Zanggroep “Forte”             

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dok-
tersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het 
Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via 
de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

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 Dentwork, Hammole 1, Workum. tel. 0515-
541345                                         
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen – 

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
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
 donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

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

Info Familieberichten

Agenda
Verdrietig maar dankbaar voor wat je betekende 
voor ons en voor de dieren; Is plotseling van 
ons heengegaan ons aller “Kattenvrouwtje”, 
mevrouw

Lidy Schaaf-John
De Poon 20.

We weten zeker dat je in het hiernamaals door 
zult gaan met je mooie werk.

Rustzacht lieve Lidy

De familie heel veel sterkte met dit grote 
verlies.

H. van Wiygeren en kinderen
J. van Gemert

Makkum, 23 juni 2010

Geschokt en zeer verdrietig, om het onver-
wachte heengaan van onze buurtgenote en 
lieve buurvrouw

Lidy Schaaf
Wij wensen de familie zeer veel sterkte toe 
bij dit grote verlies.

De bewoners van de Poon

Makkum, 23 juni 2010

Stil binne wy troch it hastich ferstjerren fan

Titie Elgersma-Dreyer
Wy winskje Sjouke, René en Sytske, Sabine 
en Wigle en beppesizzers in protte sterkte ta 
mei dit grutte ferlies.

Omke Sjouke, tante Attje,
bern en bernsbern

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn...

 
Geschokt zijn wij dat onze lieve vrienden Sabine, 
Wigle, Rixt en Maike hun moeder / beppe 
 

Titie   
 
zo jong moeten missen.
 
Ook wensen wij Sjouke, Rene, Sytske, Douwe 
en overige familie heel veel kracht en sterkte toe.
 

Melle,Willy en Tim
Hoekstra-Brouwer.

vrijdag 2 juli
Makkum – Café-Restaurant De Zwaan 22.00 uur 
Biljartmarathon van de dames “Biljartclub de stoten” 
ten bate van Kika, startschot wordt gegeven door 
dj. Jacob Beuker

zaterdag 3 juli
Cornwerd – Kaatsveld “Trije Doarpen partij”, 
aanvang 11.00 uur

Makkum – “Keatslân De Seize” Gebr. Smink 
schilders- en afwerkings bedrijf partij Federatie 
wedstrijd voor Heren vrije formatie, aanvang  
11.00 uur

Makkum – Café-Restaurant De Zwaan, ten bate 
van Kika, kunt u aanschuiven voor vijf euro aan 
een ontbijt > vanaf 21.00 uur zal dj Hendrik de 
eighties uit de luisprekers laten knallen

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

zondag  4 juli
Makkum – “Keatslân De Seize” Buwalda las- en 
constructie bedrijf partij Off. K.N.K.B. Welpen-
jongens del. A en del. B + verl.r., aanvang 10.00 uur

dinsdag  6 juli 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
Hollandse playbackshow in het restaurant, entree 
€ 2.- incl. consumpties
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Gezinspudding, beker 450 gram..............................1.39

Ossenworst, gesneden 100 gram........................................1.55

Yogho-Yogho Zuiveldrank Aardbei, 1 liter...............79 cent

Hak Spreziebonen, pot 370 ml 

of Rode Kool met Appeltjes, pot 370 ml.....................79 cent

Modderman Kruidkoek, 560 gram...............................nu 2.25

Uit Blom´s Slagerij
Leverworst, 100 gram.............................................nu 69 cent

Aanbiedingen geldig van do. 1/7 t.e.m. wo. 7/7

Profiteer van 1 t/m 3 juli
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Pepersteak
4 halen = 3 betalen 4=3
Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Schnitzels
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel
100 gram Abdijham +
100 gram Fricandeau                samen    2,89
Salade van de Week

Honing Mosterd Salade
100 gram 1,09
Specialiteit van de week

Italiaanse Biefstuk Spies
100 gram 2,20

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 3 juli wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van muziekver-
eniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens 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 ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en kaatsveld.

Talinten op Tsjerkepaad 
in Witmarsum
Witmarsum - De Koepelkerk en de Doops-
gezinde kerk te Witmarsum doen weer mee aan 
Tsjerkepaad 2010. Vanaf 3 juli t.e.m 11 september 
staat op zaterdagmiddag de deuren van deze 
kerken open van 13.30 – 17.00 uur.  Een bezoek 
aan de kerken is zeker de moeite waard, want 
behalve de kerk zelf is er een veelheid aan kunst-
uitingen te bewonderen. Deze kunst is gemaakt 
door talenten uit Witmarsum e.o. Het gaat om 
een grote diversiteit aan (amateur)schilderkunst, 
beeldhouwwerk, houtsneden en quilts. Elke zater-
dagmiddag zullen één of meer kunstenaars aan-
wezig zijn om iets over hun werk te vertellen of 
in de kerk bezig zijn met hun hobby. Bent u uit-
gekeken op de kunst dan is er ook nog een 
powerpoint presentatie over de optocht in 2009, 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
Dorpsbelang Witmarsum. Er is een gastheer of 
gastvrouw aanwezig om u desgevraagd informa-
tie te geven over de kerken, het interieur, de 
grafzerken enz. Kortom u bent van harte welkom. 
De koffie/thee staat voor u klaar. 

Op zaterdag 3 juli van 16.00 – 17.00 uur is er een 
openingsconcert, verzorgd door blokfluitleerlingen 
van muziekschool Ritmyk en Jelle Rollema op 
orgel of spinet.
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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                  

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

A F H A A L M E N U
voor  JULI

 Kipfilet met paprika
 in milde saus
 Babi Pangang
 Pisang Goreng
 Witte rijst

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

Bronzen legpenning voor Corrie Koornstra

Makkum - De jaarvergadering van Koninginne-
vereniging Makkum op 14 juni jl. stond voor-
namelijk in het teken van het afscheid van twee 
vrouwelijke bestuursleden, uniek in de geschie-
denis van onze vereniging. 

Zo werd het vele werk, meestal achter de schermen, 
van secretaris Corrie Koornstra beloond met de 
bronzen erepenning van de Bond van Oranje-
verenigingen in Nederland. De bijbehorende 
versierselen werden haar opgespeld door de heer 
Teun de Man uit Kampen, bestuurslid van de 
Bond, waarna hij haar de bijzondere oorkonde 
uitreikte. Volgens de heer de Man kon hij zich 
voorstellen dat het afscheid van Corrie een 
behoorlijke aderlating voor de Koninginne-
vereniging is omdat met name de secretaris van 
de vereniging fungeert als bindmiddel en spil, voor-
al ook vanwege de wijze van corresponderen en 
verslagleggen. Hij wenst ons succes met het vinden 
van een opvolger. Corrie heeft al langer dan 28 jaar 
meegedraaid in het buurtwerk en de organisatie 
van de autocross, waarvan de laatste 16 jaar als 
secretaris van de Koninginnevereniging. In haar 
speech geeft Corrie aan dat ze deze periode als 
heel plezierig heeft ervaren, maar dat ze nu meer 
tijd vrij wil hebben voor haar gezin en andere 
hobby’s. Hoogtepunt voor haar tijdens deze 

jaren bijna vanzelfsprekend het bezoek van de 
Koninklijke familie aan Makkum in 2008. 

Hier sluit Wiepie Terpstra zich graag bij aan. 
Haar afscheid stond eigenlijk in beginsel al vast. 
Zij had aangegeven voor twee periodes te zullen 
“tekenen”. Voordien was zij ook al vele jaren 
betrokken bij het (buurt) verenigingswerk. In de 
10 jaar Koninginnevereniging zijn er volgens 
haar meerdere leuke en minder leuke bijzondere 
gebeurtenissen de revue gepasseerd, zoals het 
feest rond de trouwerij van Willem en Maxima, 
de beruchte MKZ-crisis, en de festiviteiten van-
wege de geboorte van Amalia. Hulde voor Wiepie 
trouwens, zij wist haar opvolging zelf te regelen. 
Haar plaats in ons bestuur is ingenomen door 
Jacqueline Poel, die door Wiepie middels het over-
handigen van een roos succes werd toegewenst. 

Voor Corrie en Wiepie waren er namens de (ex) 
collega bestuursleden nog de traditionele aarde-
werken tegeltjes met de bijbehorende tekeningen 
(Watze bedankt) ten afscheid. Tenslotte werden 
de dames in de prachtige oranje getinte bloemen 
gezet. Corrie en Wiepie hartelijk bedankt voor 
jullie inzet. Het gaat jullie goed!

Namens Koninginnevereniging Makkum
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Optreden Bulgaarse zang en dansgroep in Makkum

Makkum – Een uitstapje naar Makkum door een 
Bulgaarse zang en dansgroep was vrijdagavond 
op het Plein een welkome verrassing. Het was één 
van de groepen die deelnam aan het Heamiel in 
Bolsward. Voorzitter Johan Brattinga van de OVM 
in Makkum was door het organisatie comité van 

het Heamiel benaderd, om ook een optreden 
Makkum te mogen verzorgen. Er was echter te 
weinig tijd om dit optreden kenbaar te kunnen 
maken, anders was zondermeer de publieke 
belangstelling veel groter geweest. 
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BMW Z3 2.2i S,Cabrio,a/c,lm.velg,35dkm  2001  €  13850,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  11895,-

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm     2007  €  11350,-

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm  2007  €  10895,-   

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   9950,-

Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm  2004  €   8950,-

Opel Meriva 1.6-16v,hoge zit, 72 dkm    2003  €   5950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000  €  4750,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999  €   2250,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996  €   1850,-

Citroen Xsara 1.4i,blauw,5drs,st.bekr   1998  €   1495,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg  1993  €   1495,-

Peugeot 207 1.4i Colorline
5drs,zwartmetallic,airco
cpv+afst bediening,
el.rmn,radio-cd
23dkm      bouwjaar 2007

Nu  10895,-
uniGar Horjus

Airco service, reparatie en onderhoud
 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum

0515-231318

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Vanaf 1 april  is een geheel nieuwe 
collectie schilderijen te zien van de Armeense 
kunstenaar Gagik Manoukian. Ook zijn er werken 
te zien van Harmen Timmer en met ingang van 
1 juni a.s. is de collectie van Ykje de Jong te 
bezichtigen.

Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur 
Sang 13.00-17.00 uur, 10, 11, 24, 25 juli; 7, 8, 
21, 22 aug. www.antjevanderwerfpursang.nl

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/
opgave via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

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 – Mineraalboerderij De Cirkel heeft 
een prachtige stenen expositite en verkoop van 
edelstenen en diversen. Winkel is geopend op 
donderdagmiddag, vrijdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur in de maanden juni en juli op zaterdag-
middag van 13.00-17.00 uur. En elke laatste 
woensdagavond van de maand van 19.00-21.00 uur. 
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen-
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-
17.00 uur, Dorpsstraat 29

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. De workshop is voor iedereen 
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen 
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 
www.edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, 
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2 
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl

Workum – Tot 15 augustus expositie aquarellen 
van Gerrit Altena (Makkum) in Nij Mariënacker 1, 
dagelijks geopend

Hennepplanten in beslag 
genomen en vernietigd
Makkum - De   politie heeft op donderdagmorgen 
24 juni j.l. achter een woning in de Botterstraat te 
Makkum een 70  tal hennepplanten aangetroffen. 
De hennepplanten zijn in beslag genomen en ter 
plaatse door Omrin vernietigd. In de woning trof 
de politie goederen aan die duidde op handel en 
gebruik van softdrugs ook deze goederen zijn in 
beslag genomen en vernietigd. De verdachte is 
aangehouden en op het politie bureau verhoord. 
Tegen de verdachte zal proces-verbaal opge-
maakt worden.
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Simmerjûnkuier
Witmarsum – Op woensdagavond 7 juli a.s. om 
19.00 uur wordt vanuit Witmarsum de volgende 
Simmerjûnkuier gehouden. De wandeling is on-
geveer 8 km. en is geheel over asfalt. Honden 
mee (mits aangelijnd) is deze keer geen bezwaar. 
Tijdens de wandeling zal enige keren worden 
gestopt om met z’n allen een verhaal te consu-
meren. De deelname is natuurlijk weer geheel 
gratis en voor een consumptie na afloop moet 
men zelf tot de portemonnee.

Piet Roedema vangt brasem 
van 53,5 centimeter
Oud Schouw - Op vrijdagavond 18 juni en zater-
dagnacht 19 juni is de jaarlijkse nachtwedstrijd 
gevist van HSV de Voorn, HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen. De wedstrijd-
locatie was het Prinses Margrietkanaal bij Oude 
Schouw (Akkrum). De wedstrijd duurde 10 uren, 
van 21.00 uur tot 07.00 uur. Er stond gedurende 
de hele nacht een harde noordenwind, het was koud 
en af en toe regende het een beetje, maar dat kon 
de vissers niet deren. Het zat heerlijk beschut 
achter de paraplu, want de wind kwam pal van 
achteren. De verlichte paraplu’s en hengeltoppen 
zorgden voor een bijzondere sfeer. Gedurende de 
duisternis werd er goed brasem gevangen, toen 
het weer licht werd viel bij sommige vissers de 
aanbeet stil. De meeste vis zat zo’n 20 meter uit 
de oever, daarom was de feederhengel favoriet. 
In totaal werd door 12 vissers ruim 166 kilo vis 
gevangen, vooral brasem en een enkele winde. 
Ook werden enkele palingen gevangen, maar deze 
werden direct weer teruggezet. Na het wegen en 
het berekenen van de uitslag werden de prijzen 
uitgereikt. Iedereen kreeg een vleesprijs mee 
naar huis. De uitslag was als volgt:

1  J. de Vries 39580 gram
2  P. Roedema 30500 gram
3  F. Temme 29700 gram
4  H. Nauta 26040 gram
5  F. van Duinen 17760 gram
6  J.R. de Boer 12100 gram
7 J.R. den Boer 8180 gram
8  H. Hoekstra 1480 gram
9  W. Bakker 540 gram
10  J. Haagsma 260 gram
11  R. de Jong 0 gram
11  J. Hoff 0 gram

De grootste vis werd gevangen door Piet Roedema, 
hij ving een brasem van 53,5 cm. 

Wist u dat...
*  er grote onrust is op het trainings complex 
 “de voorn”?

* sterspeler de “Buurtdominee” in een dip zit?, 
 omdat hij het laagst staat!!!
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Actie ‘Doe een wens’ 
It Iepen Stee

Makkum - O.B.S. It Iepen Stee heeft op vrijdag 
23 april jl. een geslaagde fancy fair gehouden. 
Op de dag van de fancy fair heeft IIS ook een 
kledinginzamelingsactie voor de stichting ‘Doe 
een wens’ gehouden. De doelstelling van die 
stichting spreekt leerlingen en ouders aan. Dat 
bleek in de lessen die over dat onderwerp zijn 
gegeven en de gesprekken naar aanleiding van 
die lessen. De stichting `Doe een wens´vervult 
wensen van kinderen met een levensbedreigende 
ziekte. Er hebben op de dag van de fancy fair de 
hele dag kledingcontainers van het Leger Des 
Heils bij school gestaan. Veel mensen hebben 
hier gebruik van gemaakt. De kledingkasten zijn 
weer eens goed opgeruimd. De ene na de andere 
zak werd in de container gegooid. De laatste 
zakken pasten er niet eens meer in. De volgende 
keer hebben we dus meer containers nodig!

Een aantal weken later kregen we de opbrengst 
te horen. We hebben wel 270 kilo aan kleding 
e.d. verzameld. Dit leverde een bedrag van 67,50 
euro op. De ouderraad van onze school heeft dit 
aangevuld tot het mooie bedrag van 250 euro. 
Afgelopen woensdag hebben twee leerlingen 
van IIS ´s morgens een symbolische cheque met 
het bedrag overhandigd aan Sietske Dullemond. 
Zij is vrijwilligster van de stichting ‘Doe een 
wens’. De cheque werd aangeboden door Jay 
Lenz (de jongste leerling) en Peter Struiving (de 
oudste leerling). Dat kon op deze zomerse dag 
mooi buiten op het plein. Sietske Dullemond 
was hier namens de stichting erg blij mee en 
bedankte ons voor de geweldige actie. 

IIS is een school waar geleerd en gewerkt wordt. 
Onlangs is IIS een 3TS school ge worden (drie 
talen: Nederlands, Fries, Engels). In het school-
jaar 2010-2011 wordt gestart met een rekenpilot. 
Op dit ogenblik wordt hard gewerkt aan het pro-
ject ‘Vakantie en vrije tijd’. De resultaten zijn op 
donderdagmiddag 1 juli tussen half drie en half 
vier op school te bekijken. IIS is een ook school 
die midden in de samenleving staat en wat voor 
die samenleving wil betekenen. Deze actie voor 
‘Doe een wens’ is daar een goed voorbeeld van. 

(eigen foto)(eigen foto)

(eigen foto)(eigen foto)
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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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

Concert Orkest Hallelujah in Avondrust was weer 
een succes

Makkum - Afgelopen maandag 21 juni j.l. speelde 
Hallelujah, op uitnodiging van de vrijwilligers van 
de ‘KoffieBar’  voor de  bewoners van Avondrust. 
Rond de 45 bewoners en hun bezoek kwamen 
luisteren naar dit concert, van het Harmonie orkest. 
Elk muziekstuk werd ingeleid door Nynke Jaarsma, 
de dirigent. Een jarige bewoonsters werd waar-
schijnlijk voor het eerst van haar leven toege-
speeld door een heel orkest en ook vele andere 
bewoners waren onder de indruk van de gespeelde 
muziek en geslaagde avond. Avondrust had weer 

gezorgd voor heerlijke versnaperingen en drankjes. 
En de vrijwilligers hadden een klein presentje 
voor  elk orkestlid. Een groot succes dus weer. 

Wij wensen iedereen een leuke en warme zomer-
vakantie toe. In  september starten wij weer met 
de ‘KoffieBar avonden in Avondrust. 

Namens alle ‘KoffieBar’ vrijwilligers, 
met vriendelijke groet. 
Marcel Knijff, voorzitter

Meester Jan van Asperen verlaat na 40 jaar 
trouwe dienst het basisonderwijs

Ferwoude – Het was vrijdagmorgen een volkomen 
verrassing voor meester Jan van Asperen. Hij wist 
helemaal van niets zegt directeur Foekje Ybema-
Zysling en dat was ook de bedoeling. Het enige 
wat de meester zelf wist dat hij er na veertig jaar 
afscheid van het onderwijs ging nemen. Maar om 
tien uur ’s morgens was het een en al bedrijvig-
heid in het dorp. In oranje kledij gehulde muziek-
makers voorop ging het naar de nieuwe school in 
aanbouw. Met daarachter veel ouders en geno-
digden. In de toekomstige hal van de school waren 

drietal plastic kokertje geplaatst, die de school-
kinderen vulden met een foto en een toekomst-
wens van de leerlingen en het team. En toen ging 
het gebeuren boven het hoofd meester Jan van 
Asperen zweefde in een hijskraan een grote witte 
plastic en daaruit kwam plateau met het opschrift: 
“Verborgen talenten achter deze steen 25 juni 2010 
steen geplaatst door Jan B. van Asperen, dorps-
schoolmeester Ferwoude”. De handeling van 
deze ludieke gebeurtenis maakte grote in druk 
op de afscheid nemende dorpsschoolmeester.
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Makkum - Bij de welpen meisjes de derde wed-
strijd hier stonden  zaterdag 26 juni 3 partuur op 
de lijst. Schettens Longerhouw verloren beide 
partijen en eindigden in het klassement op de 
derde plaats. Arum eindigde op de tweede plaats. 
De meiden uit Makkum wonnen al hun partijen 
en gingen voor de derde keer met de krans naar 
huis. Bij de puypillenjongens was het ook de 
laatste keer voor de afd. comp. In poule was het 
zeer spannend tussen Witmarsum en Makkum 1. 
Witmarsum won deze partij maar met een eerst 
minde eindigde Makkum 1 op de eerste plaats en 
konden zij de final kaatsen. In poule 2 won 
Makkum 2 al hun partijen en mochten zij het in 
de finale opnemen tegn Makkum 1.Makkum 1 
won deze partij met 5-3 6/4. Om de derde plaats 
nam Witmarsum het op tegen Lollum eerstge-
noemden wonnen met 5-3 6/6.

Bij de schoolmeisjes ook de derde keer. Bolsward 
had tot nu toe al hun partijen nog gewonnen en 

bleken ook vandaag de sterksten. OP de tweede 
plaats eindigde Schettens-Longerhouw en op de 
laatste plaats Arum.

Uitslag welpenmeisjes
1ste  Makkum Jelien de Jong en Boukje Bosma 
Zij winnen ook het klassement met 42 punten.

Uitslag pupillenjongens
1ste  Makkum 1 Jurre Rinia, Klaas Bosma 
 en Jouke Vlasbloem
2de  Makkum 2 Simen Bootsma, Tom Algers 
 en Eelke Reinsma
3de  Witmarsum Remco Dooper, Marc Burger 
 en Pieter Kleinjan.
Makkum 2 wint het eindklassement met 56 punten

Uitslag schoolmeisjes
1ste Bolsward Lisanne Burghgraef 
 en Vera Eekma.
Zij winnen ook het eindklassement met 42 punten

Koornstra Netten Federatie Afdelingscompetitie Federatiekaatsen 
in Kimswerd   
 
Kimswerd - Zaterdag 26 juni waren de dames 
en heren senioren van de federatie Wûnseradiel-
Bolward-Workum te gast bij kaatsvereniging 
‘De Helfrichs’ in Kimswerd.

De deelname bij de heren was prima, er stonden 
13 parturen op de lijst. Het op voorhand favoriete 
partuur van Gerard Brunia, Gerard van Malsen 
en Aloys Freitag maakte deze rol meer dan waar 
en gingen met de kransen naar huis. Alleen in de 
eerste omloop moesten de heren er even in 
komen, met 5-4 gingen ze naar de derde omloop 
(in de tweede omloop hadden ze een staand 
nummer). Zowel in de vierde omloop als in de 
finale heeft trio Brunia één eerst tegen gehad. 
Van de finale tegen het tweetal Marcus Frietema 
en Johan Visser werd wat meer tegenstand ver-
wacht. Brunia, Van Malsen en Freitag kaatsten 
‘tûk’ aan de opslag bijna geen buitenslagen en 
het perk Van Malsen en Freitag was geen mooie 
bal vertrouwd. Er is menig bal op het dak van het 
Multifunctioneel Centrum getikt. Feikje de Jong 
had weer prachtige kransen gemaakt en ook de zware 
vleespakketten deden het goed bij de winnaars.
 
Uitslag Heren Winnaarsronde:
1e. Gerard Brunia (Exmorra), 
 Gerard van Malsen (Makkum) 
 Aloys Freitag (Makkum)
2e. Marcus Frietema (Makkum) 
 Johan Visser (Schettens)
3e. Johannes Douna (schraard), 
 Harm Jilderda (Witmarsum) 
 en Mark Elgersma (Witmarsum)

Verliezersronde:
1e. Rene Nieuwenhuis, Johan Bloemhof 
 en Peter Nieuwenhuis (allen uit Bolsward)
2e. Douwe Jan Hibma, Melvin Tolsma
 en Chris Anema (allen uit Witmarsum)
 
Bij de dames deden slechts 3 parturen mee. De 
strijd was er niet minder om. De laatste wedstrijd 
moest de beslissing geven. Anneke Westra, Janny 
Visser en Boudie Bierma tegen het tweetal uit 
Makkum: Lena Wijbenga en Vollie Oostenveld. 
Het was een enorm spannende partij, bijna ieder 
eerst werd op 6-6 verkaatst. Trio Westra trok 
uiteindelijk aan het langste eind. Op 5-4 en 6-6 
kon Vollie de kaats niet voorbij. De prachtige 
kransen en het vleespakket bleven in Kimswerd.

Uitslag Dames: 
1e.  Anneke Westra, Janny Visser 
 en Boudie Bierma (allen uit Kimswerd)
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De Waardruiters
Heamiel Concours Bolsward

* Garina Algra met pony Daisy
 
Vrijdag 25 juni Paarden
Op deze prachtige avond reden Klaas Gorter met 
No Joke hun eerste winstpunt in de klasse 
B-dressuur, 183 punten. In de klasse M1 kwam 
Jacob van der Heide met Amourette aan de start, 
eerste proef 190 punten en een 6e prijs, de 
tweede proef 187 punten en een 4e prijs. In de 
klasse Z1 kwam Lotte Nefkens met Jara-Ytske F 
aan de start, een 2e prijs met 200 punten.
 
Zaterdag 26 juni Pony’s / springen
Garina Algra deed met haar pony Daisy mee aan 
het springen in de klasse B-A/B-pony’s, een fout-
loos parcours met een stijl van 51,5 punten en 
een 4e prijs. (zie foto) Bij de klasse L-springen 
reden Danielle Jaspers met Cappuccino bij de 
C-pony’s weer een winstpunt erbij.

Dressuur
Yara de Vries kwam met Speedy uit in de klasse 
L1-A/B-pony’s, de eerste proef een 1e prijs met 
188 punten en de tweede proef een 2e prijs met 
178 punten. Sybrisch Wijnsma reed met 
Silverdream ook in de klasse L1 maar dan voor 
C-pony’s, een mooie proef 189 punten en een 2e 
prijs.Daphne de Vries startte met Fallingasate 
Dewi in de klasse L2-D/E-pony’s, de eerste 
proef 191 punten en een 2e prijs en de tweede 
proef 183 punten.
 
Zondag 27 juni Paarden
In de klasse L2 dressuur reed Sabien Mollema 
met haar Zharr Royal naar de 6e prijs met 190 
punten, in dezelfde klasse een winstpunt voor 
Joukje v.d Kort met Rixt met 182 punten.

(eigen foto)(eigen foto)
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

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

Leny Haytema bemiddelaar en makelaar in Friese Paarden

Wons - Al op zeven jarige leeftijd was Leny niet 
bij de paarden weg te krijgen. Elk vrij uurtje 
ging ze naar een boer in de omgeving, om bij de 
paarden te zijn. De paarden werden toen gebruikt 
voor landbouw werkzaamheden. Dat is nu niet 
meer het geval. Al snel wist ze alles over de 
verzorging van paarden en toen ze een opleiding 
moest gaan kiezen zou het logisch geweest zijn 
als dat met paarden te maken had. Vader leek dat 
niets en het werd een verzorgend beroep, maar 
gelukkig werd ze niet van deze opleiding. Het 
mennen en longeren van paarden was veel leu-
ker, dan mensen verzorgen. 

Ruim dertig jaar is Leny nu met paarden bezig 
en 5 jaar geleden liet ze zich inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel, als bemiddelaar/make-
laar in Friese Paarden. Voor zover bekend is ze 
de enige vrouw, die dit beroep gekozen heeft. Ze 
heeft de daarvoor benodigde cursussen gevolgd. 
Inmiddels is ze in de kringen van de Friese 
Paarden een bekende verschijning. De paarden 
waarbij ze bemiddeld heeft zijn over de hele 
wereld verkocht. In de begintijd ging er iedere 
veertien dagen wel een paard naar Amerika. 
Dankzij de recessie is dat behoorlijk veranderd. 
In september gaat een drachtig paard naar 
Australië. Het paard gaat per vliegtuig eerst naar 
Engeland en moet daar drie weken in quarantaine 
en daarna naar Australië en wordt daar ook nog 
geruime tijd van de andere paarden gescheiden 
gehouden. Een koper ziet het paard alleen via de 
website van Leny en alles gaat op basis van ver-
trouwen. 

Naast bemiddelaar en makelaar zijn, geeft Leny 
ook veel advies op het gebied van het fokken. Ze 
zoekt dan voor de opdrachtgever de bloedlijn en 
alles uit van de merrie en de hengst en komt dan 
tot een juiste combinatie. In Wons wordt ook 
gefokt met paarden. Nabij de woning van Willem 
en Leny Haytema lopen in het weiland momen-

teel 4 merries met veulens en een hengst. 
Overdag zijn de merries met hun veulens buiten 
en staat de hengst op stal. Deze mag s ‘s avonds 
naar buiten. Drie paarden zijn van het echtpaar 
Haytema en één paard is van een Duitser. De 
verzorging het mennen en longeren is een hele 
klus. Naast zijn werk neemt Willem het mennen 
en longeren voor zijn rekening. Er wordt ook 
meegedaan aan menwedstrijden en kortgeleden 
heeft Leny nog een prijs gewonnen in de dres-
suur te Sneek. 

Waarom nu speciaal Friese Paarden? Het Friese 
paard is een veelzijdig paard, het paard is rustig 
en het is fijn om er op te rijden. Het is een 
betrouwbaar paard. Naast dit alles is het een 
prachtig paard om te zien. De diep zwarte kleur 
is speciaal voor dit soort paarden. Om de kleur 
voor keuringen goed te houden wordt tijdens de 
zonnige dagen een licht dek over de rug gedaan. 
Ook paarden zweten en om de vacht goed te 
houden is een uitgebreide verzorging nodig. De 
paarden van de stal “Fan de iepen Hikke” staan 
als zeer goed bekend en bij diverse keuringen 
hoopt Leny nog hoger op de paarden ladder te 
komen. Binnenkort zal er een bont paard in de 
wei komen. Het is een paard van het barocke 
pinto stamboek. Dit wordt een nieuwe uitdaging. 
Het werk van Leny is eigenlijk net zo als dat van 
een makelaar in huizen. Het is niet je eigen pro-
duct wat je verkoopt maar dat van een ander. 
Haar website is heel bijzonder opgezet met 
prachtige foto’s en heel veel informatie in het 
Nederlands, Engels en Duits. Met deze talen kan 
ze een groot gedeelte van de wereld bereiken. 

Leny’s Friese Paarden is gevestigd aan de 
Weersterweg 22 Wons. De website kunt u vinden 
bij www.lenysfriesepaarden.com. Hier is alle 
informatie te vinden over het bedrijf. Iedere dag 
wordt de site door ongeveer 50 á 75 personen 
bekeken.

(eigen foto)(eigen foto)
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www.camperverhuurmakkum.nl

Jeugdkaatsers Kimswerd presenteren zich in de nieuwe shirts

Familie kaatsen in Zurich

v.l.n.r. achterste rij: Janny Visser (Van Munniksma Bouw en Onderhoud), Rineke Westra, Anne Monfils, 
Chris Monfils, Ruurd Faber en Lubbert Munniksma (van Munniksma Bouw en Onderhoud)
v.l.n.r.voorste rij: Martijn Wiersma, Lisanne Mulder, Karel Monfils, Klaas Westra, Rixt Fokkema en 
Rian Faber

Zurich - Zondag 13 juni j.l. werd in Zurich de 
familiepartij gekaatst. In de A klasse waren 4 
parturen en in de B klasse 9. Er werd spannend 
gekaatst en de partij verliep in goed sfeer. Net 
voor het ging regenen waren alle parturen klaar. 
Zie ook www.kvzurich.nl

Uitslagen A klasse
1e. Steven Kramer
 Erica Kramer
 Klaas Kramer

2e. Willemke Snijders
 Reinder Huisman
 Edgard Snijders

B klasse Winnaarsronde
1e. Johannes Oudendag
 Justin van Dijk
 Jolanda Fokkema
2e. Andries Osinga
 Amarens Wiersma
 Willem Andries Valk

(eigen foto)(eigen foto)

Kimswerd - Vrijdagavond 25 juni zijn op het 
kaatsveld in Kimswerd de ‘door elkaar loten shirts’ 
aan de nieuwe sponsor ‘Munniksma Bouw en 
Onder-houd’ in Kimswerd gepresenteerd. Janny 
Visser en Lubbert Munniksma van Munniksma 

Bouw en Onderhoud zijn trots op de jeugdkaat-
sers van Kimswerd die zowel op de KNKB- als-
ook op de federatiewedstrijden in de nieuwe 
shirts te bewonderen zijn.

(eigen foto)(eigen foto)
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TE KOOP

De Kamp 2
MAKKUM

Keurige, vrijstaande 
woning met o.a. 

5 slaapkamers, garage 
en royale tuin. 

Vraagprijs:
€ 299.900,00 k.k.

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 ver-
spreidingsgebied 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

Colofon

PSV de Halsbânruters
 
Pingjum - Op het Heamiel concours in Bolsward 
kwamen ook Halsbânruters aan de start met 
goede resultaten. klasse B Hilde Boersma met 
Nijnoe fan a Beyemastate een 2e prijs met 182 
punten 1 winstpunt. Wiepkje Fennema met 
Lipkje fan Bommelsteyn 1e proef 184 punten en 
in de 2e proef de 6e prijs met 190 punten. 

Klasse L2 Bobbie Ydema met Artist 1e proef 
202 punten en een 1e prijs 2e proef ook een 1e 
prijs ex aquo 188 punten samen 3 winstpunten. 
In de 2e proef behaalde Bobbie de hoogste score 
in deze klasse wat haar een extra tegoed bon 
opleverde. Klasse Z2 Juliën bewersma reed met 
Nabuco in de 1e proef een 1e prijs met 222 pun-
ten en in de 2e proef ook de 1e prijs met 218 
punten samen 3 winstpunten. 

Annemarie Wietsma met Schelte-Evert K reed in 
Hemrik op 26 juni het 1e winstpunt in deze 
klasse met 186 punten. Bij de pony’s reed Sanne 
Snijders met Merlijn in de klasse M1 een goede 
1e proef met 195 punten een 2e prijs waard en 2 
winstpunten. Ook Emmy Kroeger met Michael 
reed in Bolsward in de klasse B. In de 1e proef 
180 punten en in de 2e proef  181 punten samen 
2 winstpunten.

Op woensdag 23 juni wwerd er in Franeker een 
bixiewedstrijd georganiseerd voor de kleinste 
ruitertjes. Anna Siemensma met Irma won daar 
de 2e prijs in de klasse A.
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Wegens overcompleet enkele mahoniehouten 
nachtkastjes met ingebouwde radio. Doniastraat 5, 
tel. 0515-232922

Dwergkonijnen 6 weken oud  € 5.- p.st.
tel. 06-22311148
 

Jong zwart poesje, 6 weken oud tel. 06-22311148
 

Wie zoekt nog een vakantiebaantje voor in week 
32 t/m 34? Wij komen nog een paar handen te 
kort bij bootverhuur Piaam. Ben je 15 jaar of 
ouder bel ons tel. 0515-232724

Postzegels, koffiepunten, oude ansichtkaarten, 
telefoonkaarten, alles wat verzamelwaarde heeft 
voor actie “Fribrose kinderen”. Nieuw adres Gre 
Caarels, tel. 0515-232922

Op de Geep een bruine, bronskleurige bril. Waar-
schijnlijk een leesbril. Er lag ook een oranje pen 
bij met de tekst Peinemann. Jacobien, tel. 0515- 
231160 of 06-81512971

Vosse is zijn baseball jack kwijt, witte nep lederen 
mouwen en een donkerblauwe voor en achterkant 
merk WE. Weet jij waar hij is, wil je ons dan 
bellen? tel. 0515-232962

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GRATIS AF TE HALEN

GEVRAAGD

GEVONDEN

VERMIST

Zoekertje

Nieuw initiatief 
Makkumer Belboei: 
“Lach van de week”
Makkum – De Makkumer Belboei komt met een 
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”, 
zal bestaan uit een mop en een advertentie die 
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer 
Belboei geplaatst zal worden. Om het initiatief te 
realiseren doet de Makkumer Belboei een beroep 
op u. Bent u e leukste thuis, of zit u elke zater-
dagavond de moppen te tappen? Aarzel dan niet 
om uw beste mop op te sturen naar onze acqui-
siteur (adema.horeca@world-online.nl) Houd wel 
enige rekening met de inhoud van uw mop want 
het zal voor publicatie gecontroleerd worden op 
geschiktheid voor de krant. 

Naast moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze 
sponsoring zal gebeuren in de vorm van een 
advertentie van uw onderneming of product. De 
advertentie zal naast de mop worden geplaatst in 
de rubriek. Er geldt: hoe meer adverteerders, hoe 
hoger de advertentiewaarde zal zijn. Voor de 
adverteerders is het mogelijk een korting voor de 
advertentie te krijgen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met onze acquisiteur, adema.
horeca@worldonline.nl.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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