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Met de 
draagvleugelboot
over IJsselmeer

4 7 10

”Hard Slag” deelt
rake klappen uit

Pearkekeatsen met
spannende partijen

Sinds jaar en dag 
een begrip

Ook de drukker van de Makkumer Belboei
neemt even een korte vakantie, al komt hij hier

wel speciaal voor terug. Vandaar dat lang niet
al het nieuws deze week kan worden geplaatst.

Vakantie en nog eens vakantie...........

Vakantie belevenis van Matthias Hoekstra
Vakantie verhalen.......

De mooiste vakantiebelevenis van Matthias
Hoekstra uit Makkum beleefde hij in Makkum
zelf. Matthias Hoekstra werd in 1998 geboren
in American Samoa, een piepklein eilandje in
de Grote Oceaan. Hij voer vervolgens met
zijn ouders verder de oceanen over om in
2002 in Makkum aan wal te komen. Van deze
reisbelevenissen is ook een boek uitgegeven en
is bij de familie Hoekstra en in de boekhandel
te bestellen, titel: Parels achter de horizon. 

Het schip wat de eerste 4 levensjaren voor
Matthias een veilige haven was werd in 2002
verkocht en voer weg richting Hellevoetsluis.
Deze zomervakantie rinkelde bij familie

Hoekstra de telefoon met de uitnodiging eens
een kijkje te gaan nemen in de plaatselijke
Marina. En daar stond Matthias een leuke
verrassing te wachten: hij kon na 6 jaren weer
eens aan boord klimmen van zijn eigen ver-
trouwde schip: Samuel. Inmiddels heet het
schip echter Vidare, het Zweedse woord voor
‘verder gaan’. Eenmaal aan boord kwamen de
eerste levensherinneringen bij Matthias al gauw
terug en wist hij weer precies waar zijn kooitje
was, waar hij speelde, waar de nautische instru-
menten voor dienden etc...  Deze belevenis
kon hem niet lang genoeg duren maar zoals de
scheepsnaam luidt: het schip gaat weer verder,
op naar  volgende bestemmingen.

(eigen foto)

Makkum - Als gevolg van de strenge regels die
gelden voor mijn herregistratie als huisarts, ben ik
verplicht om 2 dagen per week in een huisartsen-
praktijk werkzaam te zijn. In Makkum werk ik
maar 1 dag per week en uitbreiding zit er niet in.
Gelukkig heb ik een nieuwe werkkring gevonden
in Bakhuizen voor 2 dagen per week. Ik kan terug

zien op 5 prachtige jaren in Makkum met hele goede
patiëntencontacten in een gezellige praktijk met
fijne collega’s. Ik wil iedereen dan ook hartelijk
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en
wens u allen het allerbeste voor de toekomst.

A.G.Y. Ornée - Zijlstra

Huisarts Ornée verlaat Makkum per 1 september
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Info Familieberichten
Kerkdiensten
zondag 17 augustus       

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen                      
R.K. Kerk  9.30 uur pastor G. Kamsma                          
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. de Vries, Zwolle    
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M.Borgers, dienst te Bolsward                              
Holle Poarte 9.30 uur voorganger dhr. P. Speelman,
m.m.v. Mevr. A. Wiersma-Heinsma

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

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

De natuur geeft, de natuur neemt ...

Na een kortstondig ziekbed is overleden onze
pa en opa

Lambertus Gerrit Altena
Bertus

* 7 maart 1925 3 augustus 2008
Millingen Joure

sinds 19 september 1982 weduwnaar van
Anna Maria Helena Reuvers.

Drachten: Dorie en Johan Feenstra
Riekent Jongman 

Makkum: Miep en Kees Meeuwsse
Henk en Houkje Altena
Benny en Sietske Altena
Nico en Tjitske Altena

en kleinkinderen

Het was de wens van onze pa en opa om in
besloten kring afscheid te nemen. De crematie-
plechtigheid heeft op woensdag 6 augustus
jongstleden plaatsgevonden. 

Tijd voor feest!....

echt waar deze dames
waren 11 augustus 40 jaar

Een nieuw leven,
Een klein wonder.

Het klinkt zo gewoon,
Maar voor ons zo heel bijzonder

Dankbaar en blij zijn wij dat we 
pake en beppe zijn geworden van

Justin
Geboren op 6 augustus 2008

Zoon van Gert Jan van Willigen
Rebecca Koopmans
Arumerstraat 29

8913 GE Leeuwarden

De trotse pake en beppe 
Douwe en Marga Koopmans

Verbazing telkens weer

Een wonder iedere keer

Een mensje o zo klein

Wij zullen voortaan met

z’n vijfen zijn

Blij en gelukkig laten wij weten dat

Nadira

op 29 juli 2008 is geboren.

Zij weegt 3730 gram bloot en

is 53 cm groot.

Meira, Dario, Damian & Amber

Menziessingel 13

8754 LD Makkum

06-12060662

Wij rusten van 12:00 tot 15:00 uur en na 20:00
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 14/8 t.e.m. wo. 20/8

Dubbeldrisss, 1.5 literpak......................................nu 99 cent
Kips Leverworst, 250 gram...................................nu 99 cent

Honig Mix voor Lasagnesaus 

+ Lasagnebladeren..........................................samen voor 1.99

Pepsi of 7-Up, 1.5 literfles..........................nu 4 fles voor 4.49
Pruimen (Hollandse) 500 gram..........................................1.25
Broccoli, 500 gram...................................deze week 99 cent

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

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 16 AUGUSTUS

BIEFSTUK 
+ gratis kruidenboter

4 HALEN / 3 BETALEN

HAMLAPJES 
500 gram €€ 5.-

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 20 AUGUSTUS

LEVERKAAS
100 gram €€ 1.-

ROOKVLEES
100 gram €€ 2.-

ELKE ZATERDAG

OP BESTELLING
1/2 GEBRADEN KIP €€ 3.50

vanaf 12.00 uur afhalen

Mem,
Sy hat ús sjen litten
Wat it libben is
Wat echte leafde is
Sy hat ús leart
Sûnder wurden tichteby te wêzen
En just as it swier is, byinoar te bliuwen
Sa bliuwt sy by ús.

Mei fertriet, mar tankber foar har leafde en soarch,
litte wy witte dat foar ús ûnferwachts ferstoarn is,
ús leave mem en beppe

Sierdje Jorritsma-van der Kamp

* 25 april 1927 6 augustus 2008
it Heidenskip Makkum

Sûnt 2 desimber 1993 
widdo fan Sieds Wiebe Jorritsma.

Snits: Rimkje
Robert
Rolien
Stefan
Manon

Makkum: Auke

Makkum: Jakke

Boalsert: Alie en Herman
Ilona
Stefanie
Marlena
Thomas

Dedgum: Joukje en Cor

Boalsert: Frannie en Peter
Richard
Michelle
Nathalie

Skriuwadres: Tjalkstraat 12, 8754 AP Makkum

It ôfskie en beïerdiging fan ús mem en beppe hat
plakfûn op moandei 11 augustus l.l. te Makkum.

Hommels is ferstoarn ús meibewenner 
fan Avondrust, frou

S. Jorritsma-van der Kamp
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.

Direksje, bewenners en meiwurkers, 
frijwilligers  en kliïntenried 
fan Soarchgroep Tellens, locatie Avondrust.

Makkum,  6 augustus 2008

Familieberichten

Plaats uw familiebericht in de
Makkumer Belboei
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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  AU G U S T U S

Foe Yong Hai
Gesneden Kip
in zoetzure saus
Mini loempia’s
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Met de draagvleugelboot over IJsselmeer

Makkum - De draagvleugelboot vaart deze maand
voor het eerst op proef, de plaatsen die hij aan-
doet zijn Kornwerderzand, Makkum, Lemmer en
Stavoren. De bootverbinding is een proef. In samen-
werking met de provincie Fryslân. Connexxion
gaat deze er van uit van ongeveer vijfduizend
passagiers te vervoeren in de proefperiode. Het
vaartuig kan een maximumsnelheid varen van
zestig kilometer per uur. Maar om het alles een
beetje comfortabel te houden wordt er met een

snelheid van ongeveer 53 km per uur gevaren op
open water. 
De draagvleugelboot vaart ongeveer 250 meter
uit de kust, en heeft een diepgang van circa ander-
halve meter. Er is ruimte voor 78 passagiers aan
boord. De Fast Ferry Fryslân heeft als aanleg- en
vertreksteiger een ponton van het rietdekkers
bedrijf. Het vaartuig komt ook niet in de haven
van Makkum. Het start- en eindpunt is in de
omgeving het ‘sluisje’ bij de camping. 

Makkum - Zorgcentrum Avondrust is in het bezit
van een prachtige volière en achterin de tuin is
een beestenweide met een aantal geiten en kippen
aanwezig. Voor de verzorging van deze dieren
(of één van deze dieren) zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger. Hierbij gaat het voornamelijk om
het schoonhouden van de verblijven. Omdat wij
een vrijwilliger natuurlijk niet kunnen verplichten

om dagelijks te komen, doen wij de dagelijkse
verzorging van de dieren zelf. Natuurlijk mag een
vrijwilliger dit ook doen, in overleg is alles mogelijk.

Heeft u affiniteit met dieren en lijkt het u leuk om
dit te doen? Of wilt u meer informatie of eerst eens
komen kijken? Neemt u gerust vrijblijvend contact
op met Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655.

Vrijwilliger gezocht

Exmorra - Ook dit jaar is er zondag 17
augustus, na het dorpsfeest, om 14.00 uur weer
een feestelijke kerkdienst in de feesttent te
Exmorra. Georganiseerd door de tentdienst-
commissie, die er ieder jaar iets bijzonders van
probeert te maken. Een dienst met cabaret van
Ruurd Walinga en zang van het gelegenheidskoor
”Sa-no-en-dan-es” bestaande uit 15 inwoonsters
van Exmorra/Allingawier en omstreken. Speciale
aandacht gaat uit naar het goede doel, waar dit
jaar de opbrengst van de collecte naar toe zal gaan.
Het gaat om een kleuterschool in Medina, de wijk
”Maanas” (Filippijnen). Een project wat gesteund
wordt door Lourdes en Fokke Hamstra, inwoners
van Exmorra. Lourdes is in Medina geboren en

getogen. Haar schoonzus is er kleuterjuf. Vorig
jaar zijn ze begonnen met een nieuwe kleuterschool.
De ramen en deuren moeten nog vernieuwd
worden, stucwerk en tegels in de wc, stucwerk
buitenom. En het ‘schoolplein’ moet nog ‘aan-
gekleed’ worden. Wij hopen dat we met de
opbrengst van de collecte hieraan ons steentje
bij kunnen dragen! 

Tentdienst met medewerking van: Cabaretier
Ruurd Walinga met ‘Op zoek naar mezelf’
Gelegenheidszanggroep ”Sa-no-en-dan-es” 
Organiste mevrouw A. Wiersma 
Ter afsluiting koffie/thee  Een ieder is van harte
welkom, de toegang is gratis!

Feestelijke kerkdienst in de  feesttent 
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Maandag 11 augustus j.l. is de start van het nieuwe
schooljaar in Fryslân begonnen. Een spannende,
maar ook gevaarlijke periode voor veel kinderen.
Met de landelijke actie ‘De scholen zijn weer
begonnen’ roept Veilig Verkeer Nederland auto-
mobilisten op om de komende maanden extra alert
te zijn, met als doel het aantal verkeersdoden en
-gewonden onder kinderen terug te dringen. Na de
zomervakantie moet iedereen weer wennen aan
het drukke verkeer. Kinderen zijn nog vol van de
vakantie en het nieuwe schooljaar. Veel van hen
lopen of fietsen een nieuwe route naar een nieuwe
school. Automobilisten moeten weer wennen
aan schoolgaande kinderen in het verkeer. In deze
periode zit een ongeluk in een klein hoekje. 

Navigatiesysteem draagt bij aan oplossing
De oplossing ligt in het voorkómen van ontmoet-
ingen tussen schoolgaande kinderen en automo-
bilisten. De techniek kan hierbij helpen. In de
routekaart van een navigatiesysteem kan de locatie
van scholen worden opgenomen. Het navigatie-
systeem kan op basis hiervan een routeadvies

geven waarbij de omgeving van scholen vermeden
wordt. Minder ontmoetingen tussen automobilisten
en schoolgaande kinderen zullen leiden tot minder
confrontaties onder deze kwetsbare groep.
Daarnaast blijft het belangrijk dat de auto’s die
toch nog in de buurt van een school rijden hun
snelheid aanpassen naar een veilige snelheid.
Rustig rijden dus! Veilig Verkeer Nederland roept
fabrikanten van navigatiesystemen op om de
mogelijkheden verder uit te werken en door het
toepassen van deze techniek mee te werken aan
het verbeteren van de verkeersveiligheid. In
2007 vielen er 21 doden en enkele honderden
ziekenhuisgewonden onder kinderen van 4 t/m
12 jaar. Eenderde van de ongevallen met kinderen
gebeurt op weg van huis naar school of andersom.

Veilig Verkeer Nederland 
Veilig Verkeer Nederland is een maatschappelijke
organisatie met burgers als natuurlijke achterban.
Voor veel mensen is verkeersonveiligheid een
dagelijkse zorg. Hun zorg is ook de zorg van
Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland
doet wat aan die bezorgdheid door vraaggericht
en samen met mensen oplossingen te realiseren
voor meer veiligheid. Veilig Verkeer Nederland
wil haar doelen bereiken door beleidsbeïnvloeding,
onderzoek, voorlichting, educatie, communicatie
en acties. 

Techniek kan bijdragen aan verkeersveiligheid
schoolgaande kinderen

Witmarsum - Op woensdag 6 augustus was het
al weer zover: tijd voor het vierde zomeravond-
wandelingetje. Deze keer vanuit Witmarsum en
het werd een kuier om niet snel weer te vergeten.
Na een korte inleiding van Willem werd de pas
erin gezet en konden de deelnemers al wandelend
Willem horen vertellen over de elfstedentochten
van 1985, '86 en '97. Er werd letterlijk even stil-
gestaan bij het begin van het lange klúnpad in
'85 en '86 en Willem wist te vertellen, dat in
1997 de schaatsers Witmarsum achter zich hadden,
voor ze zich dat realiseerden. Toen werd er
namenlijk niet geklúnd. 

Na dit intermezzo ging de wandeling langs het
zwembad en de camping naar het Flietsterbos.
Hier werd niet gekozen voor het schelpenpad,
maar langs de rand van het bos met aan de rech-
terzij de Bolswardervaart gingen de deelnemers
voort. Het zicht op het natuurgebied "de Flietster-
polder" werd helaas ietwat gehinderd door hoog
riet en maisvelden, maar Willem beloofde, dat de

wandeling van volgend jaar vanuit Witmarsum
in mei zal plaatsvinden, zodat dan het natuurge-
bied van Natuurmonumenten in al zijn glorie zal
kunnen worden bewonderd. Via een gammel
bruggetje liep de groep naar het monument van
Menno Simons, alwaar een deskundige enige
uitleg over het hoe en wat zou geven. Helaas
was deze persoon, zonder even af te zeggen, niet
op komen dagen, zodat we het moesten doen
met het monument zelf en de teksten die erop
staan; een gemiste kans, zullen we maar stellen. 

Bij het maisdoolhof van Witmarsum kwam men
de afspraken beter na, want Anneke zelf kwam
uitleg geven over het ontstaan en het goede doel
van 2008. Dit is de Stichting Doe een Wens en
Anneke hoopt aan het einde van het groeiseizoen
een mooi bedrag te kunnen over maken. Aan
de simmerjûnkuierders zal dat niet liggen, want
Willem had bedacht, dat de wandeling pas
echt geslaagd zou zijn, met een tochtje door dit
doolhof. Oude beelden van het doolhof in
Oranjewoud met z'n lachspiegels kwamen weer
boven toen we al verdwalend met de meeste lol
door dit prachtige initiatief dwaalden. Uiteindelijk
heeft iedereen de uitgang kunnen vinden en hebben
we gelukkig niemand hoeven achterlaten.

Na een korte wandeling langs het fietspad,
kwam de groep weer in Witmarsum aan na een
schitterende niet al te lange tocht met prachtig
zomerweer. Alweer geslaagd en met de tocht op
woensdag 3 september nog in het verschiet loopt
de zomer van 2008 alweer mooi naar z'n einde. 

(eigen foto)

Simmerjûnkuierders bijna verdwaald

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

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

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

Mooie komkommers
3 stuks voor maar  . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie Hollandse aardbeien 
1 doos voor maar  . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Eerstelingen, dore’s of bildtstar           
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken
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benzine

Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005  € 15450,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd  2005 € 14950,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006  € 12450,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001  € 8500,-  
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm   2006 € 17995,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003 € 12950,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004  € 10950,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 10950,-
Peugeot 406 Break Hdi,110pk,lm.velgen,a/c-ecc,cruise  2004 € 8950,-
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
VW Golf Variant Tdi,zilver,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2001 € 7250,-
Ford Focus TDDi,ambiente,5drs,zwart,cpv,r-cd,el.rmn  2000 € 4850,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 12500,ex

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto's en info.

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

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

Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek

MET SPOED
GEVRAAGD

Iemand in de 
huishoudelijke dienst

Inl. Hotel De Waag
tel. 0515 231447

Agenda
woensdag 13 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur 
Vriendjesbandjes maken, vanaf 6 jaar

Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
Braderie/Zomeravondmarkt 
en Kinderrommelmarkt

donderdag 14 augustus
Makkum - Centrum 19.00 uur 
Ei-gooi spektakel

15, 16, 17 augustus
Kimswerd - Kimswerder Merke dagen

vrijdag 15 augustus               
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo

zaterdag 16 augustus
Makkum - Doopsgezinde kerk expositie 
Frâns Faber, hoeden dames Keidel & van Nuyen

Cornwerd - KV Meinnioar Ien 10.00 uur 
KNKB Dames senioren d.e.l.

zondag 17 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur 
voorlezen de kleine zeemeermin 
en speurtocht voor de kleintjes

woensdag 20 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur 
Poppenkast voor de kleintjes 

Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur 
Braderie/Zomeravondmarkt 
en Kinderrommelmarkt

VV Makkum Bekerprogramma
zaterdag 16 augustus

senioren
Berlikum SC 1 - Makkum 1 14.30 uur
Mulier 2   - Makkum 2 14.30 uur

junioren
Makkum A1 - JV Bolsward A1    13.15 uur
DSS B1     - Makkum B1         10.30 uur
Makkum C1 - Oosterlittens C1  10.15 uur

pupillen
Makkum D1  - Mulier D1 9.00 uur
Makkum E1  - RES E1 10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize” VV Makkum
Workum F1 - Makkum F1 10.00 uur

* de recreatie dames van de volleybal vereniging
Makkum op dinsdagmorgen weer van start 
gaan op 2 september

* er nog wel een paar sportieve dames bij kunnen,
zij Marijke Roorda wel even kunnen bellen, 
tel. 0515-232433

Voetbalprogramma

Wist u dat...
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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

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

”Hard Slag” deelt rake klappen uit

(eigen foto)

Pingjum/Witmarsum - Slagwerkgroep ”Hard
Slag” heeft de zwemvierdaagse in Witmarsum
geopend met een geslaagd optreden. Met nummers
als Rontonde, Rum-cola en Alaaf werden de
zwemmers begeleid tijdens hun baantjes. Het
was het tweede publieke optreden voor de band.
De muziek wordt gemaakt op olievaten, plastic
vaten en andere kleine attributen.
Slagwerkgroep ”Hard Slag” bestaat uit 12 vrouwen,
allen uit Pingjum. Ongeveer een jaar geleden
ontstond het idee om op olievaten te drummen.

De vrouwen gingen op les bij Femme Vattaal die
hen de basisprincipes leerde. Er kwamen olievaten,
een oefenruimte, stokken en de band werd opgestart.
Wekelijks oefent de groep in een boerenschuur
buiten het dorp want het slaan op de vaten maakt
nogal lawaai. Inmiddels bestaat het repertoire uit
meerdere zelfgeschreven nummers. De vrouwen
zijn beslist geen professionals, wel vormen ze
een stoere, vrolijke groep die vol overgave leuke
muziek maakt. Meer info over ”Hardslag” is te
verkrijgen op tel. 0517-579602. 

* De dames slaan er lustig op los...........

Witmarsum - Hallo, ik werd benadert om tijdens
de zwemvierdaagse in Witmarsum een demo te
geven en hier hoefde ik nauwelijks over na te
denken want dit leek mij erg leuk om te doen.
Op 5 augustus was het zo ver, er waren veel
kinderen aanwezig in het zwembad dus nu maar
hopen dat er ook kids mee wilden doen! En dat
was gelukkig ook zo, we hadden muziek aan gezet
en Joke van het zwembad had het omgeroepen
en we konden beginnen. 

We zijn begonnen met een warming-up en van-
daar uit zijn we verder gegaan met sla en schop
technieken.Dit ging erg goed, de kinderen
konden tegen stootkussens schoppen en slaan
nadat ze dit eerst zo hadden geoefend maar al snel
bezig met het echte werk natuurlijk! Er werden
rijen van 2 gevormd en slaan en schoppen maar,

daarna hebben we nog vormen van judo beoefend.
Als afsluiter heb ik ze de groet laten zien die bij
kids streetdefense hoort en dit met z’n allen
gedaan, vervolgens nog een leuke foto gemaakt
voor de hyves!

Sowieso kunt u alle foto’s en filmpies van deze
avond vinden op kids streetdefense makkum hyves.
Wat ik ook nog even wilde vertellen is dat Arjen
Klamer mij voortaan gaat helpen met de lessen.
De lessen starten op donderdag 18 september
om 18.30-19.30 uur in de jeugdsoos te Makkum. 

Voor meer info kunt u altijd bellen naar 
06-51333813 of mailen naar 
kidsstreetdefensemakkum@gmail.com.

De groetjes van Daisy & Arjen

Demo kids streetdefense tijdens de zwemvierdaagse 

Wons - Op maandag 18 augustus organiseert de
WV Snits in samenwerking met Dorpsbelang
Wons een wielertijdrit te Wons over 18 km.

Aanvang: 18.30 uur. De inschrijving vindt plaats
in Dorpshuis ‘t Bynt. 
Voor meer info: www.wvsnits.nl 

Tijdrit Wons
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Vraagprijs € 187.000,- k.k.

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, DDee WWiijjttiinngg 11

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, GGrroottee ZZiijjllrrooeeddee 55

Vraagprijs € 185.000,- k.k. 

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, MMaarrkktt 2233 

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, BBlleeeekkssttrraaaatt 88

Vraagprijs op aanvraag

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, KKrroommmmeesslloooott 1133

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

O.V.

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, LLiieeuuwwkkeemmaassttrraaaatt 66

Vraagprijs € 188.000,- k.k.

VERKOCHT

MMaakkkkuumm,, LLiieeuuwwkkeemmaassttrraaaatt 2200

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

O.V.

VERKOCHT

WWiittmmaarrssuumm,, SScchhoooollssttrraaaatt 99

Vraagprijs € 192.500,- k.k.

VERKOCHT

WWiittmmaarrssuumm,, GG.. JJaappiikksswweegg 55

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

VERKOCHT

EExxmmoorrrraa,, DDoorrppssssttrraaaatt 6688

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

O.V.

VERKOCHT

HHeemmeelluumm,, FFlliinnkkeebboosskkjjee 11

Vraagprijs € 291.000,- k.k.

O.V.

VERKOCHT

HHaarrlliinnggeenn,, DDee GGoouuddpplleevviieerr 2211

Makkum, VVoorstraat 11, TTel 00515 2233664

Kijk voor ons actuele aanbod op onze site "www.kingmawalinga.nl"
of vraag onze woningkrant "De ZuidWester" aan.

Wij hebben tijdens uw vakantie niet stil gezeten!

Lemmer 
Makkum 
Sneek
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BOSMA
Hoveniers
Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing 
* Schuttingen
* Drainage  

>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm

Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559

20 jaar een begrip!

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Makkum - Het is vakantietijd, wie er op uit trekt
heeft meestal wel iets te verhalen. De redactie stelt
het op prijs om een vakantieverhaal te ontvangen,
met of zonder foto. Het kan zijn dat je in eigen dorp
bent gebleven, of naar een speeltuin of pretpark

of in het buitenland bent geweest. Het maakt
allemaal niet uit, iets over de vakantie te vertellen
is altijd leuk! We wachten af, je kunt het per TNT
versturen/bezorgen op Blazerweg 2, 8754 AK in
Makkum, e-mailen mag ook a.quarre@hetnet.nl

Vakantie verhalen

Cursus ”Actief leven met fibromyalgie” 
Bolsward - Thuiszorg Zuidwest Friesland start
een cursus ”Actief leven met fibromyalgie”. De
opzet richt zich voornamelijk op bewegen, maar
er wordt ook aandacht besteed aan informatie over
de aandoening en het uitwisselen van ervaringen
met lotgenoten. Daarnaast worden onderwerpen
besproken die te maken hebben met het beter
leren omgaan met fibromyalgie. De cursus bestaat
uit 24 x sporten onder leiding van een fysio-
therapeut en het theoretische deel bestaat uit 10
bijeenkomsten. 

Naar schatting lijden in Nederland 25.000 mensen

aan fibromyalgie, een vorm van (weke-delen)
reuma. Deze chronische ziekte veroorzaakt veel
pijn in spieren en gewrichten en gaat met veel
vermoeidheid gepaard. Door middel van een
intake wordt er voor elke deelnemer een persoon-
lijk oefenprogramma opgesteld. Bij voldoende
deelname zal de cursus in Sneek starten op 8
september as. en in Bolsward op 11 september as.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u tijdens
kantooruren t/m 25 augustus as. contact opnemen
bij het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest
Friesland op telefoonnummer (0515) 461298.

Cursus ”Sportief op gewicht” 
Bolsward - Thuishotel organiseert in samen-
werking met Body Trendclub Hartman een cursus
”Sportief op gewicht”. De cursus begint donder-
dag 11 september as. Gedurende 13 weken
wordt twee keer per week één uur getraind onder
begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast
worden 8 bijeen-komsten van één uur verzorgd
door een diëtist van LIV voeding- en leefstijladvies. 

Inlichtingen en/of opgave tot en met 25 augustus
as. bij het secretariaat van het cursusbureau op werk-
dagen (met uitzondering van vrijdagmiddag) van
8.30-17.00 uur op telefoonnummer 0515 461298
of surf naar www.thuishotel.nl

De cursus is bedoeld voor mensen met overge-
wicht, die af willen vallen en/of hun gewicht op
peil willen houden én dit willen combineren met
sporten. Voor mensen die al onder behandeling
staan in geval van overgewicht kan deze cursus
een waardevolle aanvulling betekenen. Door middel
van fitheids- en gezondheidstesten zal de sport-
fysiotherapeut een op maat gesneden programma
voor u vaststellen, waar u tijdens de trainings-
uren mee aan de slag kunt. De diëtist behandelt
o.a. onderwerpen als: wat is een goed gewicht,
hoe kun je afvallen, de invloed van beweging op
gewicht en hoe om te gaan met moeilijke situaties
als feestjes en terugval. Deze bijeenkomsten vinden
plaats voorafgaand aan het sporten.

Themabijeenkomsten Beweegkriebels 
Sneek - Thuishotel organiseert vanaf woensdag-
avond 10 september as. van 19.30 - 21.30 uur
Themabijeenkomsten Beweegkriebels, voor ouders
van kinderen van 0-4 jaar. Het is algemeen bekend
dat kinderen steeds minder bewegen, o.a. door
minder buitenspeelruimte, de computer en tv en
het veelvuldig vervoeren van kinderen per auto.
En dat terwijl kinderen zo graag bewegen, het liefst
de hele dag! Bovendien is bewegen belangrijk
want het stimuleert de motorische ontwikkeling
van het kind. En voldoende beweging heeft een
positieve invloed op het tegengaan van overgewicht.
Natuurlijk probeer je als ouder in het dagelijkse
leven te zorgen voor beweging: je gaat misschien
samen naar de speeltuin, doet de boodschappen
lopend of fietsend of jullie nemen deel aan speciale
activiteiten zoals baby- en peuterzwemmen of
muziek op schoot. Deze nieuwe thema-avonden
Beweegkriebels die Thuishotel organiseert leert
ouders manieren om (meer) bewust om te gaan
met het zorgen voor voldoende beweging. Want
samen bewegen is gezond en het versterkt de
band met je kind. Beweegkriebels bestaat uit twee
thema-avonden in totaal. Als de groep aangeeft

meer informatie te wensen kan er eventueel
een derde thema-avond aan gekoppeld worden.
Beweegkriebels is bedoeld voor ouders van
kinderen in een leeftijd van 0-4 jaar. De avonden
worden verzorgd door een ervaren kinderoefen-
therapeut. Informatie en opgave: bel tijdens kan-
tooruren (met uitzondering van vrijdagmiddag)
naar Thuishotel op 0515-461234 of kijk op de
website www.thuishotel.nl

Quote: Oefentherapeut Marika Woortmeijer
die de themabijeenkomst verzorgt:
”Kinderen bewegen van nature graag en veel.
Tijdens het bewegen en spelen ontdekken kinderen
hun lichaam en hun omgeving. Daarom is het
ontzettend belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen
om te bewegen. Kinderen ontwikkelen op deze
manier hun motoriek en zintuigen: de sensomoto-
rische ontwikkeling. Deze ontwikkeling is nodig
voor bijvoorbeeld het grijpen, het rollen en het
kruipen bij baby’s, voor het staan op een been en het
springen van peuters, het huppelen en het fietsen
van kleuters en voor bal- en schrijfvaardigheden
van grotere kinderen. Bewegen daar leer je van!”
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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

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

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

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

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nachtkaatsen Gaast/Ferwoude

* Winnaars v.l.n.r. Jelle Attema, Wietske Buma
en Anne Thomas Oostenveld

Gaast - Afgelopen zaterdag werd er in Gaast het
nachtkaatsen georganiseerd. Ondanks de weers-
voorspelling was er een grote opkomst. Het weer
was ons niet goed gezind, want er stond een harde
wind. En nadat de eerste bal geslagen was, is het
niet meer droog geweest. Er werd gekaatst met

een zacht bal, mede door de wind zorgde dit
voor mooie capriolen. Desondanks werd er goed
gekaatst. Alleen toen het begon te schemeren
hadden sommigen het er behoorlijk moeilijk mee
om de bal goed te kunnen zien.

In de verliezersronde ging de finale tussen de
parturen van Lammert Miedema, Kay Wester
en Anny Koning, en Sjoerd Hiemstra, Froukje
Oostenveld en Marieke de Vries. Dit  werd een
zeer spannende finale waarin bijna alles aan de
hang kwam. Maar op 5-5 6-4 wisten Lammert,
Kay en Anny de partij uit te maken.

In de winnaarsronde was ‘t het partuur van Jelle
Attema, Anne Thomas Oostenveld en Wietske
Buma wat er de hele avond al met kop en schouders
boven uit staken. In de finale bewezen ze dit
door met 5-0 6-2 te winnen van Abe Ringnalda,
Johan Peter Luimstra en Akkelys Hiemstra. 
Deze partij werd gesponsord door ‘De Boer RVS’,
welke prachtige prijzen beschikbaar had gesteld.

(eigen foto)

Pearkekeatsen met spannende partijen

* Anke Tuinier en Gerard van Malsen winnen
pearkekeatsen

Cornwerd - Op 2 augustus jl. stonden er in de
A-klasse 6 parturen en in de B-klasse 13 parturen
klaar om te strijden voor de prijzen. De pearkes
bestonden weer uit uiteenlopende samenstellingen,
van lovers, naar oude bekenden tot neef-nicht.
Na een vers bakje koffie gingen de pearkes topfit
los rond 11 uur. De eerste omloop waren er al
meteen spannende partijen, bijvoorbeeld tussen
Hette Elgermsa met Antsje Kooistra en Sjaak
Kooistra met Ottje Tilstra. Laatstgenoemden
stonden eerst achter maar maar toen Sjaak zich
even boos maakte wisten zij de wedstrijd om te
zetten tot een winst van 5-4, 6-2. Zij wonnen de
derde prijs deze dag. Hette en Antsje kwamen tot
de finale van de verliezersronde, waarin zij Auke
Bruinsma en Hiekie Mensonides troffen. Ze waren
aan elkaar gewaagd maar het waren Auke en
Hiekie die er met de eerste prijs in de verliezers-
ronde vandoor gingen.   

In de winnaarsronde haalden Jouke Abe met Trijntje

Tilstra en Johannes Weerstra met Gerda Wind de
finale. Het leek aanvankelijk een saaie finale te
worden in het voordeel van Johannes en Gerda
maar de tegenstanders wisten terug te komen.
Ook al hadden Johannes en Gerda één partij meer
gespeeld én hadden zij het publiek tegen, zij
waren het wel die er op een stand van 5-4, 6-6 er
met de kransen vandoor gingen.

In de A-klasse werd er gekaatst in 2 poules van
elk drie parturen. Vooral de partij tussen Jacob
v/d Weerd met Vollie Oostenveld tegen Jan Ruurd
met Wieke Galema was tot aan het eind toe
spannend. Elk eerst werd tot 6-6 gespeeld maar
Jacob en Vollie wonnen uiteindelijk met 5-4, 6-6.
Wel wisten beide parturen niet een plek in de finale
te bemachtigen, die ging naar Gerard van Malsen
en Anke Tuinier. Voor de andere finaleplek werd
er in poule 2  gekaatst tussen Hendrik Brandsma
met Geerie Mensonides en Pier Hibma met
Sjoke Tilstra.. Pier en Sjoke beslisten de strijd
op 5-4, 6-6. In de finale bleken Gerard en Anke
een maatje te groot voor Pier en Sjoke, zij werden
op een stand van 5-2, 6-2 de terechte winnaars.  

Alle winnaars gingen naar huis met goedgevulde
boodschappenpakketten. Tijdens de partij ging de
barbecue al aan en werd er ook na afloop nog
gezellig nagebabbeld onder het genot van bijvoor-
beeld een knapperig kippenpootje of satéstokje.  

Uitslagen  A-klasse:
1. Gerard van Malsen en Anke Tuinier
2. Pier Hibma en Sjoke Tilstra

B-klasse winnaarsronde:
1. Johannes Weerstra en Gerda Wind
2.  Jouke Abe Tilstra en Trijntje Tilstra
3.  Sjaak Kooistra en Ottje Tilstra
3.  Hans Kooistra en Jannie Strikwerda

verliezersronde:
1. Auke Bruinsma en Hiekie Mensonides
2. Hette Elgersma en Antsje Kooistra

(eigen foto)
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

1 Blik oude koolteer 20 l. € 100.-; 1 Alisun sunstar
zonnehemel € 75.-; tel. 06-10446631

Mooie beuken eettafel 85x120 cm, uitschuifbaar
tot 166cm € 80.-; 4 Rotan stoelen met hoge rug-
leuning € 60.-, alle i.z.g.st., als set € 120.-, 
tel. 0515-231263

Wegens aanschaf Wii een Nintendo Gamecube
met memorycard € 40.-, tel. 0515-232085

2 Houten jaloezieën van 1.20 breed en 1.75 hoog
voor € 15.- (samen); 2 Vouw/uitklapstoelen,
makkelijk mee te nemen voor € 10.- per stuk,
tel. 0515-232272

Pompoenen en kalebassen in alle soorten en
maten T. van Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5 Gaast

Draagbare T.V. met afstandbediening € 25.-, 
tel. 06-50556891 / 0515-854386

GRATIS AF TE HALEN
3 jonge poesjes, tel. 06-20722340

TE KOOP

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

TE KKOOP
GEVRAAGD

Voor particuliere
opdrachtgever: 

Woning in Makkum
met slaapkamer 
en badkamer op
begane grond.

Voor meer informatie
0515 - 232550

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Kerkstraat 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
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Huishoudelijke hulp voor 3 uur per week (liefst
op vrijdagochtend). Verdiensten € 10 per uur.
Aantal uren eventueel uit te breiden.
Interesse? tel: 06-20760599

Voor de mensen die bij Fysiotherapiepraktijk
Hellendoorn & Schuurs na de laatste behandeling
hun badlaken hebben laten liggen. Over 14 dagen
stopt de ophaaltermijn en zullen de handdoeken
aan een goed doel worden geschonken

Zoekertje
GEZOCHT

LAATSTE OPROEP
ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!

KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

GEVRAAGD
Voetbalvereniging Makkum zoekt voor het
komende seizoen nog een enthousiast duo voor
het leiden van de B-junioren. Tevens zijn wij nog
op zoek naar twee trainers voor pupillenteams.
Nadere informatie via: 
Harmen van der Wal, tel.06-51148632 of
Leendert Kooistra, tel. 06-12320206

Don de Jong

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com


