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Oudejaarsploeg
‘Lucrativo Positivo’
kiest voor veiligheid

Terugblik op 
75 jaar visserij
WON 24

Sinds jaar en dag 
een begrip

Hoofdprijs Decemberaktie 2007 O.V.M. valt in Makkum

* IJttje en Hessel, en kinderen Woltine en Everdina krijgen de waardebonnen ter waarde van 1100
euro overhandigd door Theo Adema namens de O.V.M.

Makkum - Vorige week donderdagavond was het
gezellig druk in de gelagkamer van restaurant
De Prins. De Decemberaktie O.V.M. (Onder-
nemers Vereniging Makkum) mag geslaagd heten.
De omzet was in het algemeen hoger dan voor-
gaand jaar. Een teken dat meer mensen hun
inkopen in Makkum hebben gedaan. 

De trekking van de loterij werd evenals voor-
gaande jaren verricht door Johan Swieringa en
de prijzen werden bekend gemaakt door Theo
Adema. De hoofdprijs is gewonnen door de
familie Haagsma-Bruinsma van de Pleatsen in
Makkum. In de volgende editie leest u meer
over de Decemberaktie.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Koningin Beatrix komt op bezoek
Makkum - De Rijksvoorlichtingsdienst heeft
woensdag 2 januari 2008 bekend gemaakt, dat
Koningin Beatrix de plaatsen Makkum en
Franeker heeft gekozen om met de Koninklijke
familie Koninginnedag te vieren. Op 30 april 2008
zal het gezelschap 's-morgens eerst in Makkum
de festiviteiten meevieren, en vervolgens naar
het feest in Franeker gaan.

De Koningin kiest waar ze naar toe gaat, en
wisselt daarbij de provincies zoveel mogelijk af.
Burgemeester Piersma heeft de koninklijke
familie uitgenodigd -zo vertelde hij in zijn speech
tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het gemeente-
huis- omdat deze wens is geuit op de receptie
vanwege het 100 jarig bestaan van de
Koninginnevereniging Makkum. De Koninginne-
vereniging Makkum werd opgericht in 1898, bij
de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. De
gehele gemeente Wûnseradiel -dus alle 27 dorpen

doen mee- viert gezamenlijk Koninginnedag 2008
in Makkum, en biedt dat feest aan als cadeau aan
de (dan) 70 jarige vorstin. Burgemeester Piersma
blijft eindverantwoordelijke voor de ontvangst
van Koningin Beatrix. Een projectorganisatie
start zeer binnenkort met de voorbereidingen
van koninginnedag en zal alle dorpen van
Wûnseradiel benaderen om mee te doen voor
het invullen van een programma-onderdeel op
de wandelroute van de koninklijke familie.

In een eerste reactie zegt Klaas Groeneveld,
voorzitter van Koninginnevereniging Makkum,
dat het bestuur verrast is door het besluit van
Koning Beatrix en dat het een hele eer is dat de
keuze dit jaar op Makkum is gevallen.
Groeneveld hoopt dat alle dorpen enthousiast
mee zullen doen in de voorbereiding van hun
bijdrage om Koninginnedag 2008 tot een onver-
getelijke dag te maken.
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 4 januari    
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos 
van 14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, 
tel. 0515-231655

Makkum - Ons Gebouw 19.00-21.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie voor leden buurtver. It Fintsje

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

zaterdag 5 januari
Makkum - Jeugdsoos Swinx 20.00 uur 
presenteert doldwaze avond  met Dj Oege

zondag 6 januari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust (grote zaal)
‘s avonds 1e Zing Mee 2008

dinsdag 8 januari
Makkum - Badhûs De Flevo Sopkafee
(Boulevard) 14.00 uur Nieuwjaarsreceptie 
voor leden K.B.O.

Exposities

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Expositie ”More Work” Vanhoff-
ontwerpen tot 31 januari 2008 bij Koninklijke
Tichelaar Makkum. Geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten 

Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 5 maart
expositie van: aquarel en potloodtekeningen
(stillevens, landschappen, fantasie en abstract)
van Maaike Boonstra-Poog. Vrij te bezichtigen
tijdens kantooruren. Een aanrader! Voor meer
info: Maaike Boonstra-Poog, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

Politie zoekt getuigen 
vernieling woning door
zwaar vuurwerk 
Makkum - De politie zoekt getuigen van de
vernieling van een woning aan de Schoolbuurt.
Net voor de jaarwisseling werd een stuk zwaar
vuurwerk door het thermopaneraam van de
woning geschoten, waarna in de woonkamer een
explosie volgde. De bewoners raakten wonder
boven wonder niet gewond. Door de explosie
raakte een deel van het meubilair beschadigd.
Het vuurwerk werd vermoedelijk vanuit een
steeg, die in richting van de Kerkstraat loopt, op
de woning afgeschoten. De politie zoekt getuigen
van deze ernstige vernieling, waarbij gelukkig
geen gewonden vielen. Eventuele getuigen kunnen
zich melden bij de politie via 0900 - 8844 of bij
Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

Op 16 december 2007 is overleden ons
gewaardeerd lid en medewerker

Riemer Alkema
Wij wensen Gerrie en kinderen 
veel sterkte toe.

I.M.K. de Flevosanghers Makkum

Graag wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor alle attenties in het 
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Het gaat de goede kant weer op. 
Bedankt allemaal. 

Doetie & Bauke Kuipers

Tevens wensen wij iedereen 
een gezond 2008.

Dank!

Graag wil ik, ook namens Ricky, ieder-
een bedanken die tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis, met een kaart, een bloemetje
of een telefoontje medeleven heeft
getoond.

Peter van der Hoek

Ik haw in leaf 
lyts broerke krigen

Syn namme is

Pyter
26 novimber 2007
3815 gram  53 cm

Jan, Hester en Marja Haarsma
De Finne 16

8754 GT Makkum

Tillefoan
06 10 57 94 95
06 26 87 53 26

Kerkdiensten
zondag 6 januari  

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA en Jeugdkerk              

R.K. Kerk  
9.30 uur Parochievoorganger                                  

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. F. Visser-v. Enkhuizen, dienst te Workum     

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

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
A. de Boer, 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

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 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 telfonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig t.e.m. wo. 9/1

Mona Luchtige Yoghurtpudding, 2x80 gram.....................0.89
Slankie Smeerkaas, kuipje 100 gram.................................0.79
Ontbijtspek, per pakje.................................5 zegels extra
Top Q Rookworst, 250 gram.................................nu 99 cent
Creusli Naturel Raisin, 500 gram..............................2.59 1.99
Ariel Compact, 1.35 kg..............................................7.89 3.99
Glorix Regular, 750 ml..............................................1.55 1.19
Jong Belegen Komijnekaas, 500 gram..............................3.99

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

VRIJDAG 5 JANUARI
T/M ZATERDAG 5 JANUARI

FILETLAPJES
4 HALEN / 3 BETALEN

MAKKUMER STEAK
4 HALEN / 3 BETALEN

VRIJDAG 4 JANUARI
T/M WOENSDAG 9 JANUARI

RUNDERHAM
100 gram €€ 2.-

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 1.-

Verder wensen wij 
onze klanten en 
onze niet-klanten 

een voorspoedig 2008

Wist u dat...
* de voorverkoop van toegangkaarten start op 

maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari
voor het 32e Nieuwjaarsconcert van muziek-
vereniging Hallelujah bij Makelaardij Gros 
in de Kerkstraat (tijdens kantooruren)

* Tennissers zich nog kunnen opgeven voor het 
jaarlijkse indoortoernooi in Sneek op zaterdag 
12 januari bij Jaap Hogendoorn, tel. 0515-231863

* er een leuk boekje is uitgebracht in verband 
met het 15 jarig bestaan van de tekstwinkel 
(Gysbert Japicxhûs) Wipstraat 6, Bolsward. 
Het heet ”Flarden” en er staan tal van Friese 
gedichtjes in, welke verzameld zijn in hun 15 
jarig bestaan en het is prachtig geïllustreerd. 
Aldaar ook te koop 

* de Makkumse Hillie Bonnema een gedichten-
boekje in eigen beheer heeft uitgegeven onder 
de naam Hilde Alkema met de titel: Nooit meer
goedmaken en dat het te bestellen is in de 
boekwinkel of bij www.uitgeverijeigenboek.nl
Het zijn kleine eenvoudige gedichtjes/verhaaltjes
die in het dagelijks leven voorkomen en ook 
van dingen die in Makkum gebeurd zijn

* het kledingwinkeltje voor gratis kleding voor 
pleegkinderen in Dronrijp momenteel geen 
kleding meer kan herbergen. Het winkeltje hangt
helemaal vol. Ze bedanken u voor alle gulle 
giften van kinderkleding, maar tot nader onder 
niet meer brengen naar It String 8, Makkum

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 5 januari wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om
9 uur gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vrijdag al in de Klipperstraat ter
hoogte van het tenniscomplex en kaatsland.

Driebanden toernooi 2008
Makkum - Van woensdag 16- tot en met zondag
20 januari is weer het jaarlijkse Driebanden
toernooi. Er wordt in de verschillende horeca
gelegenheden gestreden om het kampioenschap
van Makkum. Opgeven voor 12 januari is moge-
lijk in de cafés of bij Ruda, tel. 0515-232162 of
e-mail ruda@home.nl

Familievolleybaltoernooi
Makkum - Zondag 20 januari 2008, organiseert
Volleybalvereniging Makkum alweer het elfde
familietoernooi. Het toernooi begint om 11.00 uur
en vindt plaats in sporthal Maggenheim. Opgave
mogelijk tot 11 januari. Deelname vanaf 14 jaar.
Inleg € 18.00 per team. Voor vragen en opgave
kun je terecht bij Esther Postma, Botterstraat 12,
tel. 0515-232801.
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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  J A N UA R I

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
4 st. Pisang Goreng
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  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

lamsvlees

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Schatkist bibliotheken Makkum en Witmarsum gekraakt

(eigen foto)
* Mevrouw J. van As kraakte de kluis, met rechts bibliotheek medewerkster Dirkje Helfrich 

Makkum - Mevrouw J. van As en haar kinderen
Jerke, Rikst en Sieme hebben de schatkist in
Makkum gekraakt en mevrouw E. Brouwer
opende de kluis in Witmarsum. In Makkum
bevatte de schatkist een kledingcheque van
Rinsma mode, een iPod en een koffiepakket.
Een digitale camera en een koffiepakket waren
de prijzen in Witmarsum. De actie ‘kraak de
schatkist van de bieb’ maakt deel uit van de
campagne ”Ontdek de bieb”. Met deze campagne
willen de Friese bibliotheken de functie, de pro-
ducten en de diensten van de bibliotheek op een

verrassende manier onder de aandacht brengen van
een zo groot mogelijk publiek. De bibliotheek
bezit namelijk een schat aan informatie die (nog)
niet door iedereen op de juiste waarde wordt geschat.
Via www.ontdekdebieb.nl kan de gebruiker heel
gemakkelijk naar de website van zijn of haar
eigen bibliotheek in de regio. Uniek is dat deze
website de bibliotheekleden de mogelijkheid
biedt tot het maken van een persoonlijke pagina,
waarop foto’s kunnen worden geupload en
bepaalde bibliotheekdiensten kunnen worden
weergegeven dan wel worden weggelaten. 

Makkum - De Speel-o-theek te Makkum nam
20 december jl. afscheid van drie trouwe vrij-
willigers. Tjirry Poepjes, Miep Meeuwse en
Zwannet de Smit. Miep Meeuwse kreeg tevens
een oorkonde voor haar inzet de afgelopen 22
jaar. Met het vertrek van Miep Meeuwse komt
een einde aan de trouwe garde die zich inzet
sinds het ontstaan van de Speel-o-theek. De
Speel-o-theek te Makkum functioneeert door de
inzet van vrijwilligers. Die vrijwilligers (waar-

onder het bestuur) zijn, steeds moeilijker te vinden.
Het voortbestaan komt daardoor in gevaar. Toch
gaan we 2008 in met een positieve start. De uitleen
wordt gemoderniseerd door middel van een geauto-
matiseerd (uit)leensysteem en er wordt weer
nieuw speelgoed aangeschaft. Kortom kom eens
kijken als u nog geen lid bent, en/of vrijwilliger
wilt worden.

Namens de Speel-o-theek een geweldig goed 2008.

Speel-o-theek neemt afscheid van drie vrijwilligers
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Uien, peen of rode bieten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Zoete sappige perssinaasappels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.95

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

Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

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

Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Oudejaarsploeg ‘Lucrativo Positivo’ kiest voor veiligheid

Makkum - Naar aanleiding van een gevaarlijke
verkeerssituatie die geregeld ontstaat met als
gevolg gewonden en zelfs een dodelijk ongeval,
heeft de oudejaarsploeg Lucrativo Positivo
besloten de gemeente Wûnseradiel te adviseren
over de te kiezen oplossing voor dit verkeers-
probleem. Het betreft de kruising Weersterweg
met de Hemmensweg ( beter bij ingezetenen van
Makkum beter bekend  dan Laanzicht). Dit is de
fietsroute naar de middelbare school te Bolsward.
Vele schoolkinderen hebben en nemen nog steeds
deze route om ‘veilig’ naar school te fietsen. Na
een dodelijk ongeluk een paar jaar terug is de
gemeente Wûnseradiel voornemens deze kruising
verkeerstechnisch aan te pakken. Er zijn 3 varianten
bekend te weten: 

1. snelheidsreductie vanaf de Haitsmaleane 
komende vanaf Wons.

2. Snelheidsbeperkende maatregelen in de zin 
van een rotonde / verkeersplein(drempel)

3. Fietstunnel of fietsbrug.

De oudejaarsploeg ”Lucrativo Positivo” steunt het
laatste voorstel om zo voor eens en altijd af te zijn
van deze gevaarlijke kruising. Om deze daad kracht
bij te zetten zijn oudejaarsnacht de komborden van
Makkum al enkele honderden meters verplaatst
in de richting Wons tot ruim voor de kruising.
Daarbij een groot bord met de tekst dat duide-
lijke taal spreekt. 
Namens de oudejaarsploeg ‘Lucrativo Positivo’
uit Makkum een veilig, gezond en mooi 2008!

Makkum - Sociëteit Eendragt, opgericht in 1820
en daarmee de op één na oudste nog bestaande
vereniging in Makkum, opende vorige week woens-
dagavond het winterseizoen. Op het programma
stonden tal van Oud-Friesche behendigheidsspelen
en als hoogtepunt een korte cursus ”Koken met
Koert”. De onovertroffen kok van sociëteitslocaal
Hotel De Prins liet, bij hoge uitzondering, een
aantal leden toe tot zijn heiligdom en weidde
hen vervolgens in met de huiskookregels terwijl
de niet-geselecteerde leden zich stortten op de

aanwezige spelattributen waaronder het op de
juiste temperatuur gebrachte biljart. Al had een
enkele zeurpruim ook hier weer commentaar op.
Uit de keuken kwamen ondertussen de meest
interressante geuren. Het resulteerde in een aantal
met zorg bereide exquise gerechten. Van gevulde
eendeborst en haute-cuisine zeevoedsel, uiteraard
verschalkt in de naaste omgeving, tot een uit-
bundige salade waarvoor een prijsvraag is uitge-
schreven om het voortaan van een passende naam
te kunnen voorzien. 

Koken met Koert in ”Sociëteit Eendragt”
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Makkum - Op vrijdag 21 december j.l. stapte de
63 jarige Andries Koornstra, zoon van Hidde
Koornstra en Elisabeth van der Woude, voldaan
maar ook met enige weemoed van kotter Bona -
Fide, de TX 65 in de haven van Oudeschild te Texel.
Schipper Andries Koornstra heeft zijn schip, de
Won 24 ”Elisabeth” per 24 augustus j.l. verkocht
en overgedragen aan Texelaar Erik Kalf en
vanaf dat moment heeft hij de nieuwe schipper
ondersteund met zijn vakmanschap als ervaren
visser. Ervaring die Andries in negenenveertig
jaar heeft opgebouwd. Met het afstappen en het
stoppen van Andries eindigt er ook een visserij-
bedrijf uit de directe familielijn van pake
Andries Koornstra.

Vijfenzeventig jaar geleden toen Zuiderzee
IJsselmeer werd, vestigde Koornstra zich met
meerdere familieleden uit Lemmer in Makkum.
Pake Andries had een schouw en dit schip werd
bij aankomst in Makkum omgedoopt tot WON
24. Er werd gevist op paling met gebruik van
staande-wand netten. Begin jaren zestig van de
vorige eeuw werd de visserij moderner, de schouw
werd verkocht en pake Andries ging samen met
zijn zoons verder met de kotters Won 38 en Won 39.
Deze schepen waren geschikt voor de visserij op
paling uit het IJsselmeer en voor garnalenvisserij
op de Waddenzee.  Ondertussen was (klein)zoon
Andries op veertien jarige leeftijd visserman
geworden. Hij leerde het vak o.a. bij (lytse)
Tjeerd de Boer en Jentje Yska (Won 2). Ook
heeft hij samen met pake Andries, zijn vader
Hidde en diens jongste broer Johannes 4 jaar
gevist, zowel op het IJsselmeer als op het Wad.
Later zijn beide schepen naar Harlingen vertrokken
en zijn omgedoopt  in HA 13 en HA 14.

In 1965 werd Andries zelfstandig ondernemer
en kocht samen met zijn jongere broer Albert
(Appie) de Urker kotter UK 90 en het schip werd
omgedoopt. De Won 24 werd in ere hersteld
binnen de familie Koornstra en kreeg de naam
van mem Elisabeth. Mem Betsie was er eerst op
tegen dat haar derde zoon, Jan, ook ging varen.

Jan zocht zijn heil in de kippenslachtfabriek in
Zurich. Dat duurde echter niet lang. Ook hij
werd visserman en kwam in 1968 aan boord bij
zijn broers op de Won 24. De drie broers (met de
bijnaam ”de roodborstjes”) versleten de ene na
de andere kotter en voor het vissen op kabeljauw
was een grotere kotter vereist. In opdracht van
de gebroeders Koornstra werd er in 1981 een
splinternieuwe Eurokotter gebouwd in Bruinisse.
Deze kotter bewees zijn waarde o.a. bij de vangst
boven Vlieland. Op 2 januari 1986 werd in twee
trekken een recordvangst kabeljauw boven
water gehaald, die later niet meer zou worden
geëvenaard. Deze vangst is één van de hoogte-
punten die de kotter Won 24 en haar bemanning
zou meemaken. Op de Won 24 heeft menig
Makkumer bemanningslid zijn brood verdiend:
Jouke de Witte, Siepie Postma, Durk van Dijk,
Arend Poepjes Kzn, Tonny Rinia, Jan Huisman
en zoon Hidde. Zakelijke hoogtepunt van de
gebroeders Koornstra was de bouw in 1990 van
het tweede  nieuwbouw schip de Elisabeth.

Ook bij een visserijbedrijf gaat niet alles over
rozen Zo moesten de broers Albert en Jan om
gezondheids redenen de Elisabeth verlaten.
Andries dacht niet aan stoppen en ging in 1996
alleen verder, samen met zoon Hidde en Bouke-
Klaas Koornstra. In de toekomst zou hij dan het
bedrijf overdoen aan zijn zoon, maar er werd een
streep door deze rekening gehaald. Hidde kreeg
een auto ongeluk en raakte daarbij dusdanig
geblesseerd dat hij de uitvoering van het beroep
visserman wel kon vergeten. Oepke Amels is toen
aan boord gekomen. De rollen werden omgekeerd
vader Andries bleef vissen en zoon Hidde maakt
netten voor de visserij terwijl het andersom
bedoeld was. De visserij stopt en het netten maken
gaat door. Op de vraag aan Andries of hij blij is
dat hij er vanaf is luidt zijn nuchtere antwoord:
”Daar kan ik pas over een jaar iets over zeggen”. 

De Won 24 het voormalige vlaggenschip van de
Makkumer visserijvloot kwam in 2007 nog één
keer in beeld op een kerst- en nieuwjaarswenskaart.

Terugblik op 75 jaar visserij WON 24

* v.l.n.r.: Andries, Albert, Jan Koornstra.

Jongste raadslid 
Thomas Groeneveld 
komt uit Makkum

Witmarsum - Tijdens de laatste raadsvergadering
van 2007 is de 22 jarige Thomas Groeneveld uit
Makkum geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA.
Thomas is student aan de Thorbecke academie
en veel van zijn studie genoten kwamen de
installatie bijwonen. Thomas studeert bestuurs-
kunde en overheidsmanagement en wil in de
toekomst wel verder kijken dan de politiek van
Wûnseradiel. Wat de vergader techniek betreft zal
dit jonge raadslid waarschijnlijk een voorbeeld
kunnen zijn voor enkele raadsleden. Als je zo’n
studie volgt mag toch verwacht worden dat je
een duidelijke en korte vergadertechniek bezit.
Thomas heeft met enkele projecten die hij als
student voor de gemeente gedaan heeft, bewezen
dat hij kwaliteit in huis heeft.

Noodklok 
over de Noodopvang
Witmarsum - De aanhef van dit bericht klinkt
dramatisch en is ook zo bedoeld. Zoals de situatie
zich laat aanzien zal de Noodopvang te Witmarsum
per 1 januari zonder voorzieningen zitten. Dit
betekent dat er geen verwarming meer is, geen
telefoon, geen licht en dit, terwijl er nog mensen
wonen. Het water zal nog tot 1 februari aange-
sloten blijven, maar midden in de winter heb je
daar weinig aan. Er zal niet meer gekookt kunnen
worden, bij calamiteiten zal er niet meer gewaar-
schuwd kunnen worden en de situatie is dan dus
onhoudbaar geworden. Er wonen op dat moment
nog minimaal 20 mensen (waaronder 9 kinderen)
en zeker enige tijd nog meer wanneer de z’g’
pardonners worden meegerekend. De Dienst
Terugkeer & Vertrek heeft een sluitende oplossing
beloofd voor alle bewoners en kan of wil deze
nu niet nakomen. De staatssecretaris heeft beloofd
dat niemand op straat zal komen. Karel Helder
heeft in de Volkskrant gezegd dat er niemand op
straat komt. Mevr. Groenveld (GroenLinks) van
de Provincie denkt een oplossing te weten maar
heeft die niet. De Burgemeester van Wûnseradiel
zegt niet de middelen en mogelijkheden te hebben
om dit probleem op te lossen. En nu ? Na vier en
een half jaar toch nog in de kou ? Wie neemt de
verantwoordelijkheid nou ? U ???

Willem de Haan, kimswerd



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 4 januari 2008

AACCTTIIE
Ten Cate

voor dames en heren
4 halen 3 betalen

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

* De kinderen brengen de gevulde schoendozen
naar de gereedstaande auto

Makkum - Op cbs De Ark zijn 85 schoenendozen
gevuld voor kinderen in onder andere Malawi,
Pakistan en Moldavië. Via de kindernevendienst

in Wons zijn daar nog eens 25 schoenendozen
bij gekomen. Alle 110 dozen zijn donderdag 6
december j.l. naar het verzamelpunt in Heerenveen
gebracht. Het doel van deze actie is: kinderen in
diverse landen blij maken met een geschenk.
Achterliggende gedachte is: onze kinderen,
meestal opgroeiend in weelde, leren te delen
met anderen die minder bedeeld zijn. De organi-
sator van deze actie, Edukans, zorgt ervoor, dat
alle schoenendozen op de goede plek terecht
komen.

Kinderen, ouders en vrijwilligers hartelijk bedankt
voor het grote aantal prachtige, volle dozen. Het is
geweldig! Zie eens op www.kidsvooredukans.nl 

Namens Edukans, Grieke Joustra, vrijwilliger.

Feestelijke afsluiting 75 jaar Kooistra supermarkt

Makkum - De familie Kooistra werkt reeds 75
jaar in de winkelbranche. Velen weten dat Kooistra
een winkel in Bolsward had en uiteindelijk ook
in Wommels en Makkum. Enkele jaren geleden
werd besloten op Jumbo activiteiten over te
stappen. De winkels werden aangepast en er
kwamen nog enkele winkels bij in Friesland.
Hetgeen wat bleef was de inbreng van de familie
Kooistra, 75 jaar geleden begonnen de voorouders
met een kruidenierswinkel en dat moest gevierd

worden. De klanten konden voor de kerst hun
kassabon in een box gooien en er werden 25
namen uitgetrokken en deze mensen konden de
dag voor kerst hun kerstpakket in de winkel
ophalen in Makkum. Een heel uitgebreid kerst-
pakket ter waarde van € 75,- Beslist de moeite
waard en de winnaars gingen dan ook met de
fiets of auto om het te halen en konden thuis
genieten van de lekkere en nuttige artikelen die
ze gewonnen hadden.

´Schoenmaatjes´ gevulde dozen voor kinderen in
verschillende landen

Foto Jan Koornstra Hz

Met Coöperatiefonds uit
Rabobank betrokkenheid
bij samenleving
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland introduceert,
passend bij de kernwaarden toonaangevend,
betrokken en dichtbij, het Coöperatiefonds. Een
nieuw element in het beleid, specifiek bedoeld voor
de lokale gemeenschap in de Friese Zuidwesthoek.

”Het welzijn van de samenleving is voor ons als
coöperatie van groot belang. Vanuit die gedachte
geven we dan ook een deel van onze winst terug aan
onze klanten. Zo steunen wij veel verenigingen,
stichtingen en instanties in ons werkgebied”,
aldus Bert Roman, directievoorzitter van
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Met het Coöperatiefonds worden (grootschalige)
initiatieven ondersteund die gericht zijn op het
verbeteren van het maatschappelijke of culturele
leven in de Friese Zuidwesthoek. In het bijzonder
worden projecten ondersteund op het gebied van
kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu,
educatie, economie en maatschappij. 

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door
een onafhankelijk commissie. Deze commissie
komt vier maal per jaar bijeen en beoordeelt
de aanvragen aan de hand van de richtlijnen en
criteria voor toewijzing. Zij maakt dan een voor-
selectie van een aantal te ondersteunen projecten.
De genomineerde projecten worden daarna aan
de voltallige ledenraad van Rabobank Sneek-
ZuidwestFriesland gepresenteerd, waarna zij
hun stem uitbrengen over de uiteindelijk te
honoreren projecten. 

Meer weten?
Heeft uw vereniging, stichting of instantie een
project dat in aanmerking komt voor een bijdrage
uit het Coöperatiefonds? Of wilt u het Coöperatie-
fonds onder de aandacht brengen van een instantie? 
Kijk dan op de website:
www.sneek-zwf.rabobank.nl/coöperatiefonds
voor meer informatie en de voorwaarden.

Aan de universiteit van Bangor in Wales, pro-
moveerde Marleen Adema tot doctor in de
psychologie, dochter van Wabe Adema en
Regina Maria Kramer te Leeuwarden.
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Huisartsenpraktijk de Tsjasker
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick

Preventief Ouderen Spreekuur
Voorkomen is beter dan genezen!
Dit geldt met name voor de iets oudere personen. Het is belangrijk op tijd ziekten en klachten
op te sporen zodat op lange termijn  problemen voorkomen of uitgesteld kunnen worden.

De huisartsen in de gemeente Wûnseradiel vinden dit erg belangrijk. 
Daarom nodigen wij alle personen tussen de 60 en de 80 jaar uit voor het Preventief
Ouderen Spreekuur.
De bedoeling van het spreekuur is om door middel van een vragenlijst, een klein bloed-
onderzoek en  een kort lichamelijk onderzoek de meest voorkomende aandoeningen bij
ouderen in kaart te brengen. 

Mensen tussen de 60 en 80 jaar krijgen vanzelf een uitnodiging via de post. 
U hoeft dus niet van te voren te bellen.

Kerstwens en leesplezier
Makkum - Vanuit Sneek kreeg de redactie van een
mevrouw een telefoontjes, dat er vanaf het NS/bus-
station in de Stationstraat richting centrum, een
veertig tot vijftig tal kaartjes op straat lagen van de
Makkumer Belboei, met de kerst en nieuwjaarswens
en een gezond 2008 met veel leesplezier! Dit is
geen reclame voor de krant en zeker niet voor deze
bezorgers/ster, ook de belster vond dit al evenmin fair!

Nieuwjaarsconcert
Hallelujah
Makkum - Op zaterdagavond 12 januari houdt
harmonieorkest Hallelujah haar traditionele Nieuw-
jaarsconcert. Dit jaar is weer uitgeweken naar de
Van Doniakerk aan de Kerkeburen. De aanvang is om
20.00 uur. De kerkdeuren gaan open om 19.00 uur.
Een concert met een eenvoudiger opzet dan u van
ons gewend bent in de sporthal, maar daardoor
zeer zeker niet minder aangenaam en verrassend!
Onder leiding van dirigent Nynke Jaarsma zullen
het harmonieorkest en het jeugdorkest u een populair
en gevarieerd programma voorschotelen.

De toegangsprijs bedraagt 8,50 euro per persoon
(voorverkoop 7,50 euro). Dit is inclusief een con-
sumptie (koffie/thee/fris) in de pauze! Om het
gezamenlijk musiceren onder de jeugd te stimuleren
hebben kinderen tot en met 12 jaar (onder begeleiding)
gratis toegang tot het concert. Kaarten af te halen
bij de aankoop van toegangskaarten. 

De voorverkoop van toegangskaarten start op
maandag 7 januari en duurt tot en met vrijdag 11
januari 2008 (tijdens kantooruren) bij sponsor
Makelaardij Gros aan de Kerkstraat 9. Tel. 0515 -
232550. Een extra voorverkoop van kaarten is er
op vrijdagavond 11 januari 2008 (van 18.30 tot
21.00 uur) in de Openbare Bibliotheek in Makkum
(Kerkstraat 14). Tel. 0515 - 231385.

Graag zien wij u allen op het 32e Nieuwjaarsconcert
zaterdagavond 12 januari a.s.

Vaste sluitingstijden 
sportkantines
Witmarsum - Voor de voetbal, tennis en kaats-
kantines gaat er in 2008 het één en ander veranderen.
De horeca denkt dat het niet zo nauw genomen wordt
met de sluitingstijden, naar aanleiding daarvan zal
er nu scherp toezicht komen op het naleven van de
sluitingstijden. Sportkantines zullen voortaan open
gaan een uur voor de aanvang, tijdens de wedstrijden
en moeten sluiten een uur na afloop van de wed-
strijden. Dit houdt concreet in dat de kantines op
zaterdag en zondag om 19.00 uur moeten sluiten.
Door de week is de uiterste sluitingstijd 23.00 uur.
Voor bijzondere evenementen en wedstrijden kan
een uitzondering gemaakt worden. Het college van
Wûnseradiel heeft de bevoegdheid om de tijden aan
te passen. Of alle verenigingen gelukkig met deze
maatregels zijn is nog maar de vraag. De verenigingen
zullen met harde argumenten moeten komen, wil
dit nog eens bekeken worden. 
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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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Derde megajacht in aanbouw bij Bloemsma Van Breemen  

(eigen foto)

Makkum - Halverwege december j.l. werd het
casco van het 44 mtr. motorjacht bij Bloemsma
Van Breemen in de loods geplaatst. Het stalen
casco is in het zuiden van Nederland gebouwd.
Dit is het derde megajacht (boven de 40 mtr.) dat
bij de werf in Makkum gebouwd wordt. Het jacht
is bestemd voor de vaart op internationale wateren
en wordt zeer luxe afgewerkt. Het ontwerp is
afkomstig van de wereldberoemde architect
Pieter Beeldsnijder. Er kunnen 10 gasten aan
boord verblijven en tevens is er accommodatie
voor 10 bemanningsleden. Naast dit motorjacht
heeft de werf ook een 41 mtr. zeiljacht in aanbouw,
naar ontwerp van de Engelse naval architect Dubois.
Het casco van het zeiljacht is van aluminium en

is door de werf zelf gebouwd. Ook bij dit jacht
zal er aan luxe en faciliteiten aan boord niets
ontbreken. Beide jachten zullen in 2009 door de
werf compleet opgeleverd worden en het ruime
sop kiezen met zonnige oorden als bestemming.

10 jaar geleden is de cascobouwer Jachtwerf
Bloemsma overgenomen door Bloemsma Van
Breemen  vanaf dit moment is de werf complete
jachten gaan bouwen. Het eerste megajacht dat de
werf heeft opgeleverd was het 48 mtr. motorjacht
‘Flying Eagle’. Dit jacht is mede ontworpen
door Vripack Naval Architects uit Sneek en
genomineerd voor prestigieuze internationale
prijzen.

Makkum - Bij Freddie Bloemsma in Makkum
wordt momenteel met een enthousiast team
gewerkt aan een replica van een J-klasser (Ranger).
Het is de eerste J-klasser die in aluminium
gebouwd wordt en tevens het grootste zeiljacht
wat ooit in Friesland is gebouwd. De romp van het
casco is geheel van Alustar en heeft een lengte
over alles van ca. 44 mtr, breedte van 6,60 mtr
en een diepgang van 4,60 mtr. Er zijn slecht 10
J-klassers geweest (1930-1937). De meeste van
die voormalige J-klassers zijn gesloopt of tot
wrakhout vergaan. Er is nu opnieuw belangstelling
ontstaan voor deze jachten. Dit heeft alles te maken
met de nieuwe regels die onlangs zijn opgesteld.

Hierin wordt bepaald dat nieuwe J-klassers mee
mogen doen aan de J-klasse wedstrijden, mits ze
het originele lijnenplan van voor 1939 hebben.
Ook mogen nieuwe J’s met aluminium rompen
deelnemen. De aluminium J-klasse wordt
gebouwd in samenwerking met de ontwerper
André Hoek en is voor een Nederlands
opdrachtgever. Dat er veel belangstelling is voor
de J-klassers is duidelijk, inmiddels liggen er bij
de werf nog twee aanvragen voor de bouw van
deze jachten. Aangezien de orderportefeuille
goed gevuld is, is het bedrijf ook op zoek naar
enthousiaste mensen die ervaring hebben op het
gebied van de aluminium jachtbouw.

F. Bloemsma aluminiumbouw bv bouwt een J-klasse van 146 ft.

(eigen foto)
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005  € 15.950,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst  2003  € 14.950,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003  € 13.450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003  € 11.950,-
Vw Polo 1.4-16v,Turijn,blauwmet,a/c,cr.contr,nw type  2005  € 11.950,- 
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002  € 11.900,-
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh  2004  € 11.750,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005  € 11.650,-
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003  € 10.900,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001  € 9.900,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 9.400,-
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7.950,-
VW Passat Var.110PK,a/c-ecc,cr.contr,trekh,lm.velgen  2000 € 6.950,-

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd, 2005 € 15.900,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh  2001 € 8.950,-  

Gaat U op wintersport?
Heeft U nog geen winterbanden??

Vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto 

www.garagehorjus.nl 
tel 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
Ren.Scenic 1.6-16v
Automaat,roodmett. Airco-ecc,
cr.control,Radio-cd,
el.open dak El.rmn/spiegels,
cpv Trekhaak,mooie auto  
148dkm   bj 2001   
€ 8.950,-

Opel astra station 1.6-16v,
business lichtblauwmetallic
airco,cruisecontrol
radio-cd,el ramen
cpv+af.st bediening  
55dkm   bj 2005    
€ 15.950,-

Uitslag puzzel nr. 5
Makkumer Belboei No.1216 - 12 december 2007 

(trekking verricht door Boudina)

- W. Galema
De Houtmolen 15, 8754 GJ  MAKKUM.

- A. Otter
Sielansreed 1, 8757 JZ  GAAST.

- G. Postma - Bremer
Avondrust Kamer 206, MAKKUM.

Uitslag puzzel nr. 6
Makkumer Belboei No.1217 - 19 december 2007 

(trekking verricht door W. Galema)

- R. Nooitgedacht
Panwerk 12, 8754 BZ  MAKKUM.

- A. Koornstra
Trasmolen 31, 8754 GL MAKKUM.

- A. Tuinstra - de Jong
Partuurstraat 24, 8608 AR  SNEEK.

Dit zijn de prijswinnaars van de meer dan 250
inzendingen. Zij ontvangen een waardebon
t.w.v. € 20,00. Deze zullen naar de prijswinnaars
worden toegezonden.

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Succes voor Maaike Poog op landelijke schilderwedstrijd
in Roermond

Makkum - Maaike Poog is derde geworden in
de landelijke schilderwedstrijd van Atelier. Dit
magazine voor tekenaars en schilders houdt elk
jaar een prestigieuze wedstrijd voor beginnende
en gevorderde  kunstenaars. Het thema was circus.
Dit thema was gekozen in verband met het 25-
jarig bestaan van het Cirque d’Hiver te Roermond.

Er waren meer dan 250 deelnemers. Maaike zond
een schilderij in van twee identieke clowns omringd
door zeepbellen, op een doek van 30 x 60 cm,
waarbij de kleuren rood en geel de boventoon
voerden. Als achtergrond werd een groene verf-
tint gekozen waarin veelgebruikte kleuren van
het schilderij terugkwamen. Op vrijdag 30
november werden de prijzen uitgereikt door de
spreekstalmeester van het jubilerende Cirque
d’Hiver, in het centrum voor de kunsten, een
oud jezuïetenklooster in Roermond Tot het
moment van de prijsuitreiking wist niemand nog
welke prijs hij/zij had gewonnen. Voor de deel-
nemers was dit behoorlijk spannend. Er waren
vele luxe schilderspakketten te winnen. De hoofd-
prijs was de Atelier schildersaward 2007. Een
bronzen beeldje gemaakt door de kunstenaar
Rob Houdijk. Alle winnende schilderijen werden
besproken door de voorzitter van de jury, Tiest
Simons. Maaike keerde met de derde prijs, een
houten koffer met schildersmateriaal huiswaarts.
Een prima resultaat. Alle ingezonden schilderijen
zijn tot 12 januari te bezichtigen in het centrum
voor de kunsten  Jesuïetenstraat 7, te Roermond. 

Schoonheidsinstituut 
Karin Koornstra ondersteunt
‘n Fryske Dream 

Makkum - Door één van de volgende behande-
lingen kunt u een project steunen van een Friese
vrouw, die probeert het leven van kinderen in
Oost Afrika aangenamer te maken. U kunt zich
aanmelden voor een Manicure, Nagelversieringen,
Make-up te laten aanbrengen of een stoelmassage.
Iedere behandelingen kost € 5.- en u kunt reserveren
op telefoon nummer 0515-232300. 

De gehele opbrengst van de actie gaat naar het
weeshuis project van Ria Fennema. Het is een
non-profit organisatie, dus alle geld komt op de
juiste plaats. In de omgeving van Malindi
(Oostkust van Kenia) hebben naar schatting
15000 kinderen op één of andere manier hulp
nodig. Vaak zijn de ouders overleden aan aids en
zijn de kinderen hiv-positief. De kinderen moeten
voor elkaar zorgen. Veel kinderen zijn nooit naar
school geweest en dat heeft tot gevolg dat de
toekomst er niet rooskleurig uit ziet. Ria Fennema
heeft een out reach programma opgezet. Zo
probeert zij te voorkomen dat er steeds meer
weeskinderen op straat terechtkomen. Dit wordt
gedaan door het verstrekken van aids remmers,
gezondheidscontrole, scholing en een aanvulling
in de voeding door middel van vers fruit. Er
wordt gezocht naar een verpleegster, die zowel
het weeshuis als de gezinnen kan gaan helpen
een beter en gezonder leven te krijgen. De wens
is een school te bouwen voor kinderen vanaf 10
jaar en in de arme wijken een post in te richten
die de mensen kan voorzien van voedsel en
medicijnen. In 2005 is Ria Fennema een tweede
weeshuis in Malindi gestart. Samen met haar
man Fester en dochter Mariama bouwen ze aan
een betere toekomst voor nog meer weeskinderen.
U kunt helpen door één van de behandelingen
bij Karin te laten doen. 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.riafennema.nl

Computerlessen 
voor ouderen in Makkum
Makkum - Begin januari start er in de bibliotheek
van Makkum bij voldoende deelname weer een
nieuwe serie computercursussen voor 50-plussers.
Docenten van SeniorWeb Wûnseradiel maken
de cursisten in een ontspannen sfeer wegwijs op
de computer. Naast de basiscursus Windows
worden de cursussen Word deel 1 en 2 en een
cursus Internet en e-mail gegeven. Programma-
boekjes en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
in de bibliotheek van Makkum.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Dick den
Hartog, tel. 0515-231761 en bij Hiltje Venema,
tel. 0515-231686.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* De ijspret in december j.l. was maar van korte duur, toch kon de jeugd nog even de schaatsen
onderbinden op de ijsbaan. Hopelijk komt er nog meer ijs deze winter, en het liefst natuurlijk voor
de echte schaatsers een 11-Stedentocht.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 januari 2008

3 gangen keuzemenu maand januari

Voorgerechten

Salade met calamaris
en gerookte zalm

of

Tomatensalade met tartaar
of

Tagliatelle met zalm

Hoofdgerechten

Biefstuk gevuld met zalm
of

Eendenborst suprême
met sinaasappelsaus

of

Visstoofpotje
met schorseneren in room

Nagerechten

Crêpes Suzette
of

Makkumer koffie
of

Merinque met een bolletje ijs

€ 19,50

www.nieuwbouwinmakkum.nlSporthal
NeVoBo-competitie
zaterdag 5 januari
17.00 uur D Makkum 2 - Deto’82
17.00 uur D Makkum   - VC Leeuwarden 2
17.00 uur M Makkum   - Dalvo 2

Uitslagen
A.J. van Schaick - H. van As      2-0
G. Zijlstra    - Sj. Mensonides 1-1
O. van Kalsbeek - Joh. Rinia      1-1
C.E. Kooistra - B. Tilstra      0-2
S. Tilstra   - J. v.d. Meer    2-0
H. Koops     - B. Tilstra     1-1
A.J. van Schiack - J. v.d. meer    2-0
C.E. Kooistra  - A. Wiersma     2-0
O. van Kalsbeek - Sj. Mensonides  2-0
H. van As    - I. Werkhoven    2-0
G. Mensonides  - Joh. Rinia      2-0

In de provinciale competitie staat Makkum in zijn
groep op de vierde plaats. Misschien kunnen we
een plaatsje klimmen als we dinsdag een goed
resultaat boeken tegen het ZWH-damteam uit
Bakhuizen. We hebben zeker een goed kans.

Damclub O.K.K.

www.makkumerbelboei.nl
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Kaatsvereniging Makkum

MEDEDELING

De Federatie van
Wûnseradiel-Bolsward-Workum

organiseert op zaterdag 12 januari a.s.
een zaalkaatspartij

in sporthal ” Maggenheim ” te Makkum.
Er wordt in alle categorieën gekaatst.

De aanvang is om 10.00 uur.
De inleg is € 2,50  voor welpen, 

pupillen en schooljeugd
en € 5,=  voor jongens, meisjes,

Heren en Dames.

Opgave voor deze partij kan bij:
Mieke Tilburgs

Strânwei 17  Makkum
Tel: 0515-231377

E-mail: alpha@ayc.nl

De opgave is mogelijk tot:
Woensdag 9 januari 19.00 uur

Meer info op www.kvmakkum.nl

Workshop schilderen!
Dit doen we met acrylverf 

op kunststof doek.

Datum: 9- en 23 januari
Aanvang: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: ”De Gouden regen” 

a/d sk.Aysmastr. 26 te Schettens. 
prijs € 15,00 incl. alle materiaal,

koffie/thee met versnapering.

Opgeven vóór dinsdag aanvang
Workshop bij: Aukje Gietema, 

tel. 0517 - 532249/ 06-2189 5664

Voor meer info: 
www.degoudenregen.tk  

(volgende maand voor jeugd t/m 18 jaar)

Superstart voor turnsters van D.E.S. Makkum

* in het midden Marte Oosteveld, links daarvan
Evelen v/d Land en rechters Lysbeth v/d Zee

Lemmer - Het wedstrijd seizoen is weer begonnen
en wel op 15 december jl. in de sporthal van
Lemmer. Door de vele sporters uit heel zuidwest
friesland werd de dag verdeeld in drie wedstrijden.
Deze dag streden elf meiden uit Makkum om de
prijzen en kwamen zes daarvan met een medaille

thuis. Een topscore!!!! In de eerste wedstrijd
meisjes jeugd niveau 13 werd Sharona Vrooman
tweede met een puntentotaal van 35.40. Met een
zeer kleine voorsprong werd Menthe Talsma
eerste met 35.45 punten.
In de tweede wedstrijd meisjes pupillen 1 niveau
13 zaten Rixt v.d. Bles en Silke Bruinsma net
naast de prijzen maar haalde Lysbeth v.d.Zee
een derde prijs met 35.10 en Marte Oostenveld
de eerste prijs met maar liefst 36.95 punten.
Bij de meisjes pupillen 1 niveau 11 behaalde
Evelien v.d.Land een tweede prijs.
In de derde wedstrijd  meisjes pupillen 2 niveau
13 zat Ydwer Oostenveld met 35.25 net naast de
prijzen. Sita de Vries kreeg met 35.35 punten
een medaille voor de vierde plaats.
Mmmeiden gefeliciteerd!!!  

Op 2 februari mogen deze meiden nog een keer
turnen en kunnen ze zich plaatsen voor de Friese
Kampioenschappen.

(eigen foto)

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 22 december startte
Pieternel Heeres met haar paard Olijfje in de
klasse B-springen in Assendelft. Ze reed een keurig
foutloos parcours en won daarmee de 3e prijs. 
Zondag 23 december ging Maaike Tolsma met
haar paard Toscar naar Molkwerum. Ze startte in
de klasse L-2. De score van 185 punten leverde
haar een winstpunt op. Donderdag 27 december
verscheen Pieternel opnieuw aan de start en wel

in Oudkarspel. Met Olijfje sprong ze in de klasse
B. Tijdens het eerste parcours weigerde Olijfje
een keer maar het 2e parcours werd foutloos en in
de snelste tijd afgelegd. Resultaat: de eerste prijs en
een fraaie paardendeken. Vrijdag 28 december
ging Hinke Politiek met haar pony Sytse naar
Emmeloord. Ze reed een prima proef in de klasse
M-2. De mooie score van 190 punten was goed
voor een winstpunt en de 2e prijs.

Makkum - De dammers van OKK gingen dinsdag-
avond optimistisch de strijd aan met de dammers
uit de ZuidWestHoek. En aanvankelijk leek het
een gelijkopgaande strijd te worden. Maar lang-
zamerhand bleek dat de dammers van ZWH een
paar hoofdklassers in hun midden hadden en na
twee uur speeltijd was er de eerste nederlaag. Niet
lang daarna moest ook een tweede Makkumer

zijn partij opgeven. Toen volgden twee remises en
nog een nederlaag. Bokke Tilstra, die de verrassing
van dit seizoen genoemd mag worden, boekte de
enige overwinning voor Makkum, uitslag dus 4-8.
Makkum daalt een plaats in de rangorde en moet
een toontje lager zingen. Maar er volgen nog drie
wedstrijden in de bond en daar moeten toch nog
wel een paar punten voor OKK te halen zijn.

Zware nederlaag voor Makkumer dammers

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Bolsward - Een verzorgingsstaat is Nederland
al lang niet meer zegt Tjerk Roorda, sinds kort
ouderenvraagbaak in de afdeling Ny Bolsward
Wûnseradiel. Veel ouderen moeten van een klein
inkomen rondkomen. Er bestaan wel een aantal
tegemoetkomingen en regelingen speciaal voor
deze groep, maar helaas zijn deze regelingen
voor veel ouderen onbekend. Er wordt dus veel
te weinig gebruik van gemaakt. Daarom helpt de
FNV Bouw u om te krijgen waar u recht op hebt.
Hiervoor is een nieuw FNV Bouw spreekuur
speciaal voor 60 plussers in onze afdeling Ny
Bolsward Wûnseradiel van start gegaan. Er zijn
regelingen, toeslagen en kortingen speciaal voor
mensen met een onvolledige AOW of wanneer
men niet voldoende bedrijfspensioen heeft
opgebouwd. Ouderen kunnen een beroep doen op
onder andere de TBU, dit staat voor Tegemoet-
koming Buitengewone Uitgaven. Verder zijn er
gemeentelijke kortingen, regelingen Bijzondere
Bijstand, Zorgtoeslag en Huurtoeslag. Door
samenvoeging van gemeentelijke Sociale

Diensten en de uitvoering van de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) zien heel veel
mensen door de bomen het bos niet meer. De
veel te hoge drempels naar datgene waar recht op
bestaat, weerhoudt men ervan om een aanvraag
in te dienen. Laat geen geld liggen, kom naar het
spreekuur 60+. Er is spreekuur iedere 2e en 4e
maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
in het afdelingskantoor aan de Bagijnestraat 16
te Bolsward. Telefonisch spreekuur of een
afspraak maken kan via nummer: 0515-577828.

Speciaal voor mensen zonder vervoer of die niet
mobiel zijn en daardoor niet naar het spreekuur
kunnen komen, is buiten het spreekuur om contact
mogelijk met de vraagbaak 60+ via telefoon-
nummer: 0515-232433. Hier kan ook een
afspraak gemaakt worden voor begeleiding en
het aanvragen van aanvullingen en uitkeringen.
De speciale vraagbaak FNV Bouw 60+ wil u
graag van dienst zijn in de afdeling Ny
Bolsward Wûnseradiel.

Extra spreekuur FNV Bouw leden 60+
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LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp::
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

presenteert:

Een doldwaze avond met 

Dj Oege

Karaoke

Disco Drive inn 

Vrij entrée

5 januari vanaf 20.00 uur www.nieuwbouwinmakkum.nl

voetbal - Makkum haakt af in kampioensrace na verlies in Workum
Workum - ”Kom genieten van hoogstaand voetbal
in de derby der IJsselmeerkust”. Zo luidde de
aankondiging op de internetsite van voetbalnoord.nl
gespeelde wedstrijd in de vierde klasse A tussen
Workum en Makkum. Gehoopt mag worden dat
niet veel neutrale toeschouwers de moeite hebben
genomen dit advies op te volgen. Wat de ploegen
van beide clubs het publiek met name de eerste
helft in het koude Workum voorschotelden was
van een bedenkelijk niveau. Dat de thuisclub na 90
minuten met de 3 punten op zak de winterstop in
ging was op basis van de kansenverhouding verdiend. 

Met een prima middenvelder in de spits en de
topscorer op de bank probeerde Makkum de
negatieve spiraal van de laatste weken te door-
breken. Dat die tactiek niet werkte bleek al snel.
Waar de thuisclub in de beginfase een afwachtende
houding aannam had het al snel in de gaten dat
het niet veel van de gasten te vrezen had. Makkum
grossierde in balverlies en in 45 minuten kon
slechts 1 goedlopende aanval over de rechterkant
worden genoteerd toen rechtsback Andre
Lindeboom met een prima voorzet voor enig
gevaar zorgde. De thuisclub deed het, in ieder
geval wat kansen betreft, iets beter. Dat was met
name te danken aan de in een vrije rol spelende
aanvoerder Marten Sjoerds die bij elke aanval van
de thuisclub betrokken was en met twee vingers
in de neus kon uitgroeien tot ‘man of the match’.
Behalve 1 uitgespeelde kans, waarop keeper Adema
van Makkum attent reageerde, raakte de thuisclub
in de eerste 45 minuten tweemaal de bovenkant
van de lat. 

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde.
Makkum moest maar kon niet terwijl Workum

in de omschakeling gevaarlijker was en bleef.
Net op het moment dat Makkum de tactiek dan
eindelijk maar veel te laat ‘omgooide’ en spits
Daniel Kleiterp alsnog inbracht kwam de thuis-
club op voorsprong. De voorzet vanaf de rechter-
kant van de diep gestuurde Thijs Harkema bereikte
Gjerryt Hoekstra die hard binnenschoot. Makkum
bracht met Yme de Jong nog een extra spits,
zette meer druk naar voren maar ondanks de
dreiging die er met name door Kleiterp nu wel was
leidde de gewijzigde tactiek niet tot uitgespeelde
kansen. Yme de Jong was nog dichtbij met een
kopbal en Reimo Tjeerdema zag zijn prima vrije
trap in de slotfase gepareerd door de Workumer
goalie Jelmer Dijkstra. In de counter verzuimde
Workum intussen de ruimte te benutten en Makkum
de genadeklap toe te brengen. Na 2 minuten
blessuretijd vond de streng maar rechtvaardig
fluitende scheidsrechter Jongman uit Vollenhove(!),
die in de sportieve derby geen enkele kaart uit-
deelde, het welletjes en vierde de thuisclub de
overwinning alsof de tweede periodetitel zojuist
was binnengehaald. 

Waar er vreugde was bij de thuisclub likte Makkum
haar wonden. Waar het ruim een maand geleden
nog de trotse koploper was heeft het inmiddels
zes punten achterstand op lijstaanvoerder VVI,
sinds 3 november niet meer gescoord en, misschien
wel het belangrijkste, is het aardige combinatiespel
waarmee het in het begin van het seizoen verraste
en menig tegenstander van het veld speelde even
volledig verdwenen. Gelukkig heeft trainer Sjouke
de Bos 5 weken de tijd om de ploeg weer op de
rails te krijgen. IJs en weder dienende speelt
Makkum haar eerstvolgende wedstrijd op 26
januari in en tegen hekkensluiter Ens.

Makkum - De volleybaldames Makkum1 speelden
hun laatste thuiswedstrijd 2007 tegen de Kwiek
uit Damwoude. De coach begon de eerste set
met de volgende opstelling: Elske Vermaning,
Hilde Lutgendorff, Vollie Oostenveld, Martine
Roorda, Eva Lantinga, Mirjam Adema en de libero
spelende Francis Koornstra. Op de bank begon
Suzanne Hellendoorn.

De dames begonnen de eerste set met een vliegende
start. Ze stonden door een aantal goede opslagen
en een aantal goede smashen zomaar een aantal
punten voor. De Makkumers kregen het op een
gegeven moment even moeilijk omdat er niet
echt gescoord werd bij het net, maar toch konden
ze de voorsprong vast houden en wonnen de set
met 25-17.
De tweede set begon de coach met dezelfde
opstelling als in de eerste set. Deze verliep nog
sneller en soepeler dan de eerste set. Er waren
aan de kant van Makkum weer een aantal goede
opslagbeurten waardoor ze weer een dikke voor-
sprong op bouwden. Ze bleven de dames van de
Kwiek dik voor en haalden deze set met 25-12
binnen.

De derde set werd er begonnen met Elske, Hilde,
Suzanne, Martine, Eva en Mirjam. Deze set zaten
Vollie en Francis op de bank, er werd niet met
een libero gespeeld. In deze set kreeg Makkum
weer last van een dipje er werden iets teveel per-
soonlijke foutjes gemaakt, en de pass verliep
niet meer helemaal vlekkeloos. Deze set moesten
ze dan jammer genoeg ook uit handen geven aan
de kwiek met 18-25.
De vierde set werd met de volgende basis
begonnen: Els, Hilde, Vollie, Suzanne, Eva, en
Mirjam. Op de bank zaten Martine en Francis.
Het was voor de Makkumer dames belangrijk
om deze set binnen te halen omdat ze geen zin
hadden in een 5e set. De dames hadden de draad
weer goed opgepakt en hadden al snel weer een
grote voorsprong te pakken met goede opslag-
beurten en de alertheid bij het net. Deze set wonnen
de dames dan ook met een ruime voorsprong
met 25-13. De eerst volgende wedstrijd is in
Makkum morgenmiddag (zaterdag 5 januari)
om 17.00 uur tegen VC Leeuwarden.

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar,
volleybalteam dames Makkum 1.

Dames Makkum 1 wint thuiswedstrijd tegen de Kwiek



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 4 januari 2008

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

Mat zwarte kleuren tv, ziet er goed uit, werkt prima.
Beeldbreedte 53 cm met gebruiksaanwijzing en
afstandbediening € 35.-, tel. 06-36175115

1 Grenen peuterbed 70x150 incl. matras + dekbed-
overtrek + boekenplank € 40.-, tel. 0515-411610

Antieke grenen klaptafel, 1.70 cm; Antieke houten
kinderstoel; Antieke eiken/biezen schommelwieg;
Thonet barstoel; Oud houten kastje met 1 lade en
twee deurtjes; Eiken kist; Keramische kookplaat
(amper gebruikt); Afzuigkap (niet c.q. amper gebruikt)
alles tegen een aannemelijk bod, tel. 0515-231957

Diepvrieskistje ”Marijnen” h 45, br. 56 en d. 50 cm,
kleur wit € 25.-, tel. 0515-232218

Trouwjurk ecru strak bovenlijf, wijd uitlopend met
boothals mt. 38/40, prijs in overleg, tel. 06-53423681

Tafel lessenaar in hoogte verstelbaar 45 x 63 cm 
€ 20.-, tel. 06-36175115

Zanussi wasmachine 1600 toeren half jaar gebruikt
€ 290.- (nw.pr. € 749.-) wegens overcompleet, 
tel. 0515-576985

Opoe/weduwe fiets opknapper € 30.-; Snorscooter
3 wiels met goede accu’s + oplader € 250.-; Canon
scanner, cs, kabel, tel. 06-25584608

Wie heeft met het oud & nieuw-feest van Us Stek
mijn blauwe Cumberlandfiets meegenomen? 
Ik wil hem graag terug! tel. 06-22012836

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

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

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

De Jister 27
MAKKUM

Vrijstaande woning
met garage en tuin

aan het water.

Vraagprijs:
€ 285.000,00 k.k.

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

MEEGENOMEN



Een kleurige kajuitzeilboot met een lengte van zes
meter. Door zijn diepgang van maar 65 cm perfect
voor de Friese meren. De boot weegt rond de
zeven honderd kilo en is onderhoudsvriendelijk.
Prima voor de liefhebber die af en toe er op uit wil,
vaar klaar, tel. 06-17589394

Lange leren heren jas mt. 54. vr.pr. € 45.-, 
tel. 0515-575756

Vriezer, tafelmodel, 100 liter inhoud, 3 jaar oud,
vr.pr. € 50.-, tel. 0515-233234

Nieuwe laptoptas met heel veel vakken, kleur zwart
€ 15.-, tel. 06-36175115

Wij hebben behoefte aan iemand die zo nu en dan,
op onregelmatig tijden, ook wel ‘s avonds of in het
weekend, de vertrekken schoonmaakt bij het
wisselen van groepen. Heb je belangstelling? 
Bel dan met Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, 
tel. 0515-575169

Kleine tv, grenen bed 1 pers., Dozen met boeken, 2
Etagères voor planten; Magnetron, Turfmarkt 29,
Makkum, tel. 0515-231957

Wie heeft zijn/haar rijwiel meisjes/damesfiets laten
staan bij de Sporthal, tel. 0515-231688

Bril zwart/bruin montuur, tel. 06-13312349
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.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

RIJWIEL


