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Eigen foto

* Ook voor de Zeesteeg was het manoeuvreren in hartje Amsterdam
Amsterdam/Makkum - Afgelopen zaterdag
verschenen 142 sloepen in de hoofdstad aan de
start van de 22e Grachtentocht. Naast de race
Harlingen - Terschelling is deze race over 24,5 km
de tweede klassieker in het Nederlandse sloeproeien. Extra beladen was de race voor de heren
van de Arad en Tréwes 1, zij konden beide nog
Nederlands Kampioen worden. Dat gold niet
voor de heren van de Zeesteeg en Twirre. Laatstgenoemde moest de derde plek in de Hoofdklasse
zeker stellen waarbij de altijd sterke Orkaan uit
Harlingen de Twirre nog kon dwars zitten. Voor
de Zeesteeg konden er nog waardevolle punten
worden verdiend in het Kromhout whaler klassement. De Zeesteeg vertrok 5 minuten voor de
Twirre en had meteen bij de eerste brug al enig
oponthoud door een riem zwemles te geven.
Ook de Twirre kwam niet goed weg en ondervond bij diezelfde brug oponthoud, er wilden
teveel sloepen tegelijkertijd onderdoor. Eenmaal
op het IJ hervonden de teams zich en kon de
race echt beginnen. De zon scheen inmiddels
heerlijk voor het publiek, maar de roeiers dachten
daar wel iets anders over. Het was warm, zeker
in de grachten waar de wind compleet wegviel.
Het mooie weer had ook veel eigenaren van
grachtenbootjes het water op gelokt, waardoor het
bijzonder lastig was om in de grachten andere

sloepen in te halen. Botsingen met rondvaartboten,
‘badkuipen’, bruggen en kaden alsmede gebroken
riemen waren niet te vermijden.
Na 2’28”03 kwam de Zeesteeg over de finish dit
was goed voor de 9e snelste tijd. De Twirre had
inmiddels aardig wat van haar achterstand bij de
start goedgemaakt. Zij klokten 2’24”40, dit bleek
de 6e tijd. Na de handicapberekening werd de
Zeesteeg 37e in het algemeen klassement. In het
whalerklassement werden zij 4e. De Twirre werd
4e overall en pakte tevens de derde plaats in het
eindklassement van de hoofdklasse. Voor de Twirre
zit het seizoen erop, zowel de dames als heren van
de Zeesteeg kunnen begin november in Muiden
nog punten pakken voordat hun eindklassement
wordt opgemaakt.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Uw huis op Funda?

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Eigen foto

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 19 oktober
Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. Ek, Brummen
R.K. Kerk 10.00 uur
Heilig Vormsel, Bisschop De Korte/pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. P. B. Bergsma-Overdiep

Mijn laatste groet is voor hen
die mij kenden en lief hadden.
Jikkie

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
Spreuken 31:10

Verdrietig, maar dankbaar dat we haar zolang in
ons midden mochten hebben, laten wij u weten dat
vredig van ons is heengegaan onze lieve zorgzame
mem, beppe en oerbeppe

Theodora Rolsma-Terbraak
Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ‘De Tsjasker”,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk O. Hoekstra,
ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

* 5 december 1917
Bolsward

7 oktober 2008
Makkum

Makkum: Sjirk en Fennie
Martin en Natasja
Bryan, Alana
Menno en Ellen

Harmelen: Agatha en Gerard
Sjoerd en Johanneke
Jetske en Dennis
Jorrit en Emma
Workum: Gerrit en Henderina
Hessel
Attie en Arjan
Thea
Haarlem: Jannie
Wognum: Rinnie en Henny
Anke
Wouter
Correspondentieadres:
Sjirk Rolsma, De Geep 2 - 8754 BJ Makkum.
De gezongen uitvaart en begrafenis hebben zaterdag
11 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

* 18 november 1931
2008
Makkum

10 oktober
Makkum

Feike Dijkstra in liefdevolle herinnering
Geertje Dijkstra-de Boer in liefdevolle herinnering
Haye B. Dijkstra
Lonny Dijkstra-Lammertsma
Cees Dijkstra in liefdevolle herinnering
Neven en nichten

Harlingen: Eke en Henk
Melle en Elma
Hedzer en Alyt

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Jikkie Dijkstra

Sinds 10 januari 1982 weduwe van Hessel Rolsma.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Bedroefd, maar dankbaar voor de warme
herinneringen die wij altijd mee zullen dragen,
geven wij kennis van het overlijden van onze zus,
schoonzus en tante

Je zou het niet zeggen
maar deze jongedame wordt vandaag

50 jaar!!

Van harte gefeliciteerd van
Auke, Bart, Antje, Edwin,
Renske en Gesina

Correspondentieadres: Langstraat 1
8611 JN Gaastmeer
De afscheidsdienst en begrafenis hebben vandaag,
woensdag 15 oktober, plaatsgevonden te Makkum.

Tante Jikkie
Zonnig, blij, vol levenslust,
Zorgzaam, warm en betrokken,
Vertrouwend op je naasten,
Gelovend in de Heer,
Zo was jij.
En zo zullen wij jou, dankbaar
en liefdevol, herinneren.
Minny en Cees
Corstiaan en Hayo
Dick en Marjon
Anne en Thom
Durk en Lolkje
Feike, Femke en Mare
Yde-Klaas en Attie
Kim en Jorn
Ineke
Yvonne en Dick
Susanne en Tijs
Daniél en Marike
Vera

Hartelijk bedankt voor de kaarten,
bloemen en kado’s voor onze
40 jarige trouwdag op 2 oktober.
Dooitze en Doetie
Gaast, oktober 2008
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Agenda
vrijdag 17 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 18 oktober
Makkum - Het Anker (Buren 15) 19.45 uur
Gezinsbingo Buurtver. Terra Nova

zondag 19 oktober
Workum - Swing Café September 20.30 uur
live optreden Ierse zanger Robert Pheiffer

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

dinsdag 21 oktober
Makkum - Sporthal 10.00 uur
Kaatswedstrijd Federatie Wûnseradiel

Friesche Vlag Milde Yoghurt, 1 liter..................................1.19
Katenspek, per pakje...................................5

Exposities
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik
Manoukian
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Piaam - Nynke Pleats: Expositie van Wijke
Sietzema-Rezelman en haar dochter Wietske
Wicherink-Sietzema, tot 3 november. Open
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

uit Blom’s Slagerij
100 gram Leverworst.............................................nu 69

cent

van de Warme Bakker
Heale Wise Bôlle (suiker-krentebrood).........................nu 2.10
Coca Cola, 1.5 literfles..................................................nu 1.35
Vos Banket: Boerencake, 450 gram..............................nu 1.99

Bij aankoop van 1 kilo Kaas, exclusieve kookwekker Gratis

Piaam - ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en
aquareltekening van Maaike Poog. Openingstijden
di. t/m zo. van 10.00 tot 17.00 uur

Aanbiedingen geldig van do. 16/10 t.e.m. wo. 22/10

Rundvleesvoordeel

Runderschnitzels
4 halen = 3 betalen
Profiteer van 16 t/m 18 oktober
van dit smakelijke voordeel

zegels extra

Ambachtelijk voordeel

Rookworst (varkensvlees)
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Boterhamworst +
100 gram Peper rosbief
100 gram

Kip-champignon vink
100 gram
Salade

Kip-=kerrie salade
100 gram

3=4
89
0,
50
2,
29
1,
30
1,
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Jubileumconcert 30 jarig bestaan
van het mannenkoor De Flevosanghers
gezin, wat resulteerde in het zingen in diverse
formaties van folk, jazz en close harmonie tot
klassiek en in een conservatoriumopleiding
schoolmuziek en zangmethodiek. Als zangeres
en violiste was ze in de jaren 80 te horen in de
folkgroep Kopacka op Tsjoch en andere folkfestivals en in diverse klassieke kamerkoren,
zoal het Consortium Vocale Leoverdia

Eigen foto

* Jannie Geertsma
Makkum - Ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van het Mannenkoor De Flevosanghers
wordt op zaterdagavond 25 oktober a.s. in het
k.c. Het Anker aan de Buren 15 een jubileumconcert gegeven. Het koor staat onder leiding
van dirigent Marco Rypma. Aan dit programma
werkt mee Jannie Geertsma. Zij zingt al van
jongs af, ze groeide op in een zeer ‘sjongsum’

In de jaren 90 zong ze close harmonie in de
groepen Stay Close en Voice Over en hield ze
zich bezig met jazzimprovisatie. Haar plezier in
verschillende muziekstijlen kwam tot uiting in
een programma met de pianist Wim van Dijk
met liederen op gedichten van Emily Dickinson.
De afgelopen 7 jaar zong zij in het vijfkoppig
vocaal vrouwenensemble Intermezzo, dat begeleid
door pianist P. J. van der Laan met een avondvullend theatraal en muzikaal divers programma
de noordelijke podia aandoet. Solo zingt zij klassiek
en lichte muziek met verschillende pianisten en
koren. Zo was zij o.a. te horen als de sorceress in
de Dido and Aeneas van Purcell. Met de stemact
Stripsody luistert ze openingen van tentoonstellingen en andere evenementen op. Haar kennis
en ervaring op het gebied van zingen en stem
draagt ze over op haar zangleerlingen, haar koor
en in de stemtraining ‘Stemmingmakerij’Website:
www.vocales.nl

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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

Op zaterdag 8 november zullen ons harmonieorkest en het jeugdkorps deelnemen aan het
Federatiefestival van Muziekverenigingen in
Wûnseradiel dat ‘s middags en ‘s avonds zal
worden gehouden in De Gearhing in Parrega.
Het jeugdkorps opent deze middag het festival.
Het harmonieorkest Hallelujah treedt ‘s avonds
als laatste op. Dit festival biedt u een unieke
gelegenheid de verschillende korpsen te komen
beluisteren die onze gemeente rijk is. De vakjurering zal worden verzorgd door de heer Piet
Groeneveld uit Nes. Tevens is er een publieksjury
die gevormd wordt vanuit de koren uit de
gemeente! Het muziekkorps Oranje uit Bolsward
zal als gastkorps meedoen aan het Federatiefestival.
Maar eerst volgende week onze koekactie.
Denkt u nog even om die 2,50 euro!
Alvast bedankt.
Muziekvereniging Hallelujah
(www.hallelujahmakkum.nl)

S.E.S. Makkum denkt vooruit
Makkum - Het programma van de Sport &
Evenementen Stichting Makkum is in grote lijnen
rond voor 2009. Het S.E.S. weekend begint
vrijdag 22 mei met Jelle B. Zaterdag 23 mei de
”Nacht van Makkum” m.m.v. DJ Maarten, Lawine

elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Volgende week meer over het jubileum programma.

Koekkies van muziekvereniging Hallelujah
Makkum - In de week van 20 t.e.m. 25 oktober
vindt onze jaarlijkse koekactie plaats. Vanwege
het succes van het vorige jaar is er ook nu een
keuze mogelijk. We gaan weer met Sûkerlatten
(verpakt per twee stuks) en echte Fryske Dúmkes
langs de deuren. Om zelf lekker van te genieten
of als lekkernij om weg te geven. Voor een pakje
Dúmkes of de Sûkerlatten betaalt u slechts 2,50
euro. Een prijs die al een aantal jaren dezelfde is.
Voor deze prijs kunt u eigenlijk geen nee zeggen
tegen onze verkopers! Tevens helpt u de vereniging
aan wat extra financiële middelen. De opbrengst
van dergelijke acties is zeer welkom en wordt
altijd nuttig besteed. Op woensdag- en donderdagavond zal de drumband deze koekactie weer
muzikaal ondersteunen. De leden van het harmonie- en het jeugdorkest zullen huis-aan-huis
de koeken verkopen. We beginnen deze avonden
om ongeveer half 7. Hoort u dus rond deze tijd
tromgeroffel en fraaie lyraklanken, dan zijn onze
verkopers niet ver bij u uit de buurt! Ook op de
overige dagen kunt u verkopers van Hallelujah
aan de deur verwachten.

Slagerij Attema Makkum

Boys, en Double DJ’s. Zondag 24 mei Butterfly.
Dit alles in het groot S.E.S. feestpaviljoen. Dit
weekend heeft ook de buitensporten met vrijdagavond volleybal, zaterdag voetbal en zondag
kaatsen.

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z Kerry Ko
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Fries Merenproject Wûnseradiel

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Lekkere rode grapefruit
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen, dore’s of bildtstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Makkum - Rondom de haven gebeurt op dit
moment veel. In het kader van het Fries Merenproject vinden er veel verbeteringen en vernieuwingen plaats. Het sanitairgebouw is binnen geheel
vernieuwd. Er staat nu naast toilet gelegenheid
ook een wasmachine en droger. De hoofdingang
is verplaatst van boven naar beneden aan de
havenzijde. Dit omdat er veel verkeer over de
Workumerdijk gaat en dat onveilige situaties
opleverde. De gebruikers kunnen bij het havenkantoor een toegangskaart krijgen voor het
gebouw. Voor het invalidentoilet en douche is
een sleutel beschikbaar. Het openbaar toilet en
het chemisch toilet zijn altijd open.
Het eerste deel van de Noordsteiger is verbreed
van 2 naar 3 meter. Dit is i.v.m. de veiligheid,
wanneer er zich calamiteiten, zoals brand of een
ongeval voordoen. Mede daarvoor is er achter het
politiebureau een calamiteiten toegang gerealiseerd. Op de steigers komen nieuwe watertappunten en verlichting. Aan het einde van de
Noordsteiger worden vingersteigers gerealiseerd.
De steiger voor de visserij krijgt elektrisch en
verlichting. Aan de Zuidsteiger komen elektriciteit

punten en een watervoorziening en de palen zullen
zodanig verplaatst worden dat de boten met de
huidige breedte en lengte hier kunnen liggen.
Ook komt hier een vuilwater afgifte punt.
Nabij de sluis is een wachtsteiger, zodat hier
schepen, die door de sluis willen een plaatsje
kunnen vinden. De bruggen in Makkum worden
op afstand bedienbaar vanuit de Hoofdwacht,
waarin het havenkantoor gevestigd is. Een grote
vooruitgang van de Makkumer haven en de doorvaart route. Aan het eind van het jaar moeten
alle werkzaamheden afgerond zijn.
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GGZ Friesland behoudt kwaliteitskeurmerk
GGZ Friesland mag zich een HKZ-gecertificeerde
organisatie blijven noemen. De kwaliteit van de
organisatie is wederom getoetst aan de normen
die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld.
Het hebben van het keurmerk bewijst dat een
instelling voldoende waarborgen heeft geschapen
voor het leveren van kwalitatief goede zorg.
De Raad van Bestuur van GGZ Friesland is zeer
verheugd met de verlening van het kwaliteitskeurmerk. ”Naar onze klanten toe is het een signaal
dat we de zaken intern goed op orde hebben en dat
we voortdurend werken aan het verbeteren van de
zorg- en dienstverlening”, aldus Ruud Ramaker,
interim voorzitter Raad van Bestuur.
Kwaliteit groot draagvlak
binnen GGZ Friesland
Externe auditoren hebben diverse medewerkers
ondervraagd en procedures en werkwijzen kritisch

beoordeeld. Het onderdeel ”veiligheid voor
patiënten en medewerkers” is in het bijzonder
tegen het licht gehouden tijdens de externe audit.
Er werd geconstateerd dat er veel aandacht is voor
gebouwveiligheid en dat er onder medewerkers
een groot bewustzijn is voor veiligheid. Volgens
de HKZ-auditoren heeft de kwaliteitszorg binnen
GGZ Friesland een groot draagvlak.
Blijvend werken aan kwaliteit
De uitkomsten van de externe audit geven GGZ
Friesland de komende tijd aanleiding om een aantal verbeterpunten door te voeren. Het keurmerk
is met een jaar verlengd, daarna wordt er opnieuw
bekeken of de organisatie nog steeds aan de
kwaliteitseisen voldoet. Ramaker: ”We kunnen
onszelf tot die tijd alvast feliciteren en dit keurmerk gebruiken als impuls om blijvend te zorgen
voor kwaliteit”.

Fluisteringen van Licht
Creatief schrijven en mediteren voor de tijd van Advent en Kerst 2008/2009
Advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis; de
komst van het licht. Juist in de tijd waarin het
donker het lijkt te winnen van het licht en de
natuur zich steeds meer terugtrekt en verstilt,
worden wij uitgenodigd om onze aandacht naar
binnen te richten. Het is een tijd waarin we het
‘wachten’ op een nieuw begin kunnen beleven
door te kiezen voor spirituele diepgang en
bezinning. Maar wanneer we gehoor geven aan
de commercie zijn we in september, oktober al met
Sinterklaas en Kerst bezig en zien we etalages
vol cadeaus - heel veel cadeaus. Zonder enige
adempauze denderen we door de tijd heen, hollen
we van het een naar het ander. Hoe meer de wereld
de snelheid opvoert, des te harder gaan we lopen...
Tenzij we bewust een andere keuze maken.
Tenzij we kiezen voor een rustiger tempo met daarin de tijd en aandacht voor het huidige moment,
de seizoenen en feestdagen die wij kennen.
De kersttijd loopt tot 6 januari en is naast het
vieren van de komst van het licht in de wereld
en in ons zelf ook een inspirerende tijd om te
bezinnen op het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Hoe en op welke wijze kunnen we op een persoonlijke manier dit prille licht aanwakkeren tot een
verwarmend vuur? Welke wensen en verlangens
liggen op deze innerlijke energiebron te wachten
om wakker gekust en verwezenlijkt te worden?
Het werkboek ‘Fluisteringen van Licht’ is er op
gericht om stil te staan en je aandacht naar binnen
te richten. Het is een plek waar je gedurende de
advent en kersttijd iedere dag naar terug keert.
Waar je op adem kunt komen, terug kunt kijken
en kunt dromen over de toekomst. Door er naar

eigen inzicht en behoefte vorm en invulling aan te
geven, wordt het een uiterst persoonlijk document.
Zo ontdek je steeds meer over de schat die in
jezelf aanwezig is en die op onverdeelde aandacht
ligt te wachten om gekend, erkend, verwoord en
gehoord te worden. Het werkboek kent een deel
voor de voorbereiding. Dit beslaat de periode van
11 november 2008 (het eerste Lichtfeest) tot de
eerste Adventszondag (30 november 2008). Tijdens
deze periode kan er op ieder moment worden
ingestapt. Het tweede deel gaat in op de eerste
Adventszondag en loopt tot en met 6 januari
2009. Dit deel kent voor iedere dag oefeningen,
citaten, inspirerende uitspraken en gebeden.
Tijdens de meditaties kan een vingerlabyrint
worden gelopen. De zondag is steeds ingeruimd
voor reflectie.
Voor wie zich dit jaar op een bijzondere manier
willen voorbereiden op de kersttijd, wordt een
introductie workshop over het werkboek
‘Fluisteringen van Licht’ gegeven op zaterdag 1
of 15 november van 14.00 - 16.00 uur te Wons.
De kosten voor de workshop zijn 7,00 euro
(excl. werkboek). Bij voldoende deelnemers wordt
er een groep opgestart waarin gewerkt wordt met
het werkboek. Er zijn momenten van meditatie,
korte schrijfopdrachten en uitwisseling van
ervaringen. Kijk voor meer informatie hierover op
www.indura.eu. Vrouwen die zich willen opgeven voor de introductie workshop ‘Fluisteringen
van Licht’ of die meer informatie willen kunnen
bellen met Marja Griede telefoonnummer 0517532063 of e-mail info@indura.eu.

Zaterdag 4 oktober was het Dierendag
Parrega - Het was alweer feest bij de Jong
Fourage! Zoals de kinderen in en om Parrega
inmiddels wel weten organiseert de Jong Fourage
wat leuks op dierendag. Dit jaar waren de kinderen
welkom op zaterdag 4 oktober tussen 10.00 en
12.00 uur samen met hun huisdier. We hadden
dierenartspraktijk Swierstra uit Bolsward uitgenodigd. De dierenarts heeft alle dieren een gezondheidscheck gegeven. Dit was heel speciaal, de
kinderen mochten zelf vaak ook luisteren naar
hartje van hun huisdier! De nagels werden bekeken,

het gebit, de vacht en de conditie. De kinderen
kregen een verslag op het diploma geschreven
en mochten voor het huisdier wat lekkers uitzoeken en uiteraard was er voor het baasje zelf
ook een aardigheidje. Het was gezellig druk met
cavia’s, hamsters, konijnen, pony’s, geiten, honden,
katten en zelfs een goudvis! We vinden het hartstikke leuk dat jullie allemaal geweest zijn en
hopen dat jullie je huisdier net zo goed blijven
verzorgen als dat het nu gaat, we zien jullie vast
snel weer om een zakje voer!

Van de Folder Aanbiedingen op is op
Rookmelder
huishoudtrapje
Leifheit vloerwasser
4 senseo mokken
memomagneten

nu €7,99
€14,99
€29,99
voor maar €2,50
voor €1,00

bij alle silvertop springvormen een cake blik kado.
Bij alle inductie koekepannen van bk
5 euro korting en bakspaan.
3 delig ovenschalen set van €19,99 voor €12,99
curver optima 30 liter bak met deksel
van €9,99 voor €7,99
sunware opbergbox met wielen
van€14,95 voor maar 8,99
26 liter klapkrat 46 liter
nu voor €8,99
32 liter
nu €6,99
mopset leifheit
€12,95
schoolbekers van mega mindy, kabouter plop,
dora, cars en vele anderen
€5,99 voor €5,00
3 in 1 sweeper vloerreiniger
nu €6,99

venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum
takken zagen, snoeischaren, werkhandschoenen
ook junior, deurmatten, vochtvreters, navullingen,
aanbiedingen in lijmen en kitten, bezems en
boenders, ook voor losse schroeven en bouten,
haakjes. energie zuinige lampen en tl verlichting.
Zibro klima kachels met de slappe winters een
besparing op u stook kosten, alleen warmte waar
u het wil.
fiets verlichting op batterijen en dynamobinnen
en buitenbanden van schwalbe aanbiedingen
gelden zolang voorraad strekt. anders bestellen
we mogelijk weer opnieuw.
Pvc en cv koppelingen, Buis isolatie.
Over enkele weken in winkel collectie kerst verlichting en winter produkten voor auto, schaatsen
sneeuwschuivers .

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Schaatsteam Bolsward klaar voor marathonseizoen Ontspannen
Leven en Bewegen

Eigen foto

* v.l.n.r. Mark Hobma, Teake de Boer, Frederik Nauta en Peter Nauta.
Bolsward - Op het herfstijs van Thialf zetten de
mannen van Marathon Schaatsteam Bolsward de
laatste puntje op de i voor het komende marathonseizoen. De ploeg bestaat uit de rijders Peter Nauta,
Frederik Nauta, Mark Hobma en Teake de Boer.
Trainer is oud Makkumer Jan Andries de Vries,
Eelco Kooistra uit Schraard neemt de PR en
website voor zijn rekening.
Trainer Jan Andries kan met tevredenheid terugkijken op een goede voorbereiding. De mannen
moeten het komende zaterdag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam tijdens de eerste wedstrijd
om de KNSB cup laten zien. De concurrentie kijkt
met argusogen naar de ronden die de mannen
rijden tijdens de trainingen op het ijs van Thialf.
Het zijn vooral de gebroeders Nauta uit Bolsward

waar men in de finale van de wedstrijd veel van
verwacht. De knechten Mark Hobma en Teake
de Boer zullen er alles aan doen om de gebroeders
goed in stelling te brengen.
Een week voor de eerste wedstrijd werden op het
ijs van Thialf ook de nieuwe wedstrijdpakken
geshowd. Naaste de sponsors Ykema Optiek,
Cranio Friesland en Schildersbedrijf Alex Dooper
wordt het pak gekenmerkt door de adelaar van
het wapen van de Gemeente Bolsward. Voor de
laatste nieuwtjes en wedstrijdverslagen kan men
de website schaatsteambolsward.nl bezoeken.
Wie de mannen live aan het werk wil zien wordt
van harte uitgenodigd op zaterdagavond 18 oktober
tijdens de vijfde wedstrijd om de KNSB cup op
het ijs van Thialf in Heerenveen.

Sponsorfietsen voor het goede doel
Makkum - Vrijdag 17 oktober gaan Marjan en
Karin en Tineke de Jong, Marion Stoffels & Hester
van der Stap van het Marne College in Bolsward
fietsen voor het goede doel (Dance4Life).
Dance4life is een organisatie die zich wereldwijd
inzet voor mensen met HIV en AIDS. Veel jongeren
proberen zo veel mogelijk geld op te brengen met
een zelf bedachte actie.
Ons idee was sponsorfietsen. We gaan dan vanuit Makkum de Afsluitdijk heen en weer fietsen.
Hiervoor zoeken we sponsors. We willen zo veel

mogelijk geld bij elkaar zien te krijgen, zodat we
een grote bijdrage aan deze actie kunnen leveren.
We willen heel graag deze mensen met deze
ziekte helpen. De organisatie van Dance4life
koopt van het geld medicijnen voor mensen die
het niet kunnen betalen. We zoeken heel veel
sponsors dus de kans is best groot dat we bij u
langs de deur komen!
Met vriendelijke groet,
Marjan, Karin, Hester, Tineke & Marion

ACTIE - Ten Cate - ACTIE
Ten Cate damescamisoles
2 stuks nu € 25.00
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

Bolsward - Thuishotel organiseert vanaf 3
november 2008 een cursus ‘Ontspannen leven &
bewegen’. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten
van anderhalf uur, daarna kunt u nog kiezen om
door te gaan met het vervolg van 3 keer. Door
allerlei oefeningen, gericht op houding, beweging,
ademhaling en spierspanning leert u gericht ontspannen. Kortom: hebt u zin om zelf actief aan
de slag te gaan om lekkerder in uw vel te zitten?
Wacht dan niet langer en meldt u nu aan. Voor
informatie en opgave kunt u tijdens kantooruren
tot en met 20 oktober as. contact opnemen met
Thuishotel op telefoonnummer 0515-461234 of via
de website www.thuishotel.nl. Een goede lichaamhouding, een juiste manier van bewegen en ademhalen heeft veel invloed op uw gezondheid.
Maar wat is nu goed? Veel mensen vinden het in
deze tijd moeilijk om tot rust te komen. Deze
cursus is uitermate geschikt voor mensen die
willen leren zich te ontspannen en andere
vaardigheden aan te leren. Ook mensen met bijvoorbeeld lage rugpijn of andere (lichamelijke)
ongemakken zijn van harte welkom.

Foto-expositie
Arnoud van der Veer
Pingjum - De komende maanden vindt u in
Theeschenkerij ”De Nije Trije”, vlak buiten
Pingjum, een foto-expositie van fotograaf
Arnoud van der Veer (41) uit Franeker. Al op de
middelbare school draait Arnoud actief mee op
de foto/doka club. Hij is altijd blijven fotograferen,
maar sinds 6 jaar heeft hij de daar echt serieus
opgepakt. ”Ik fiets en loop regelmatig in de buurt
van mijn woonplaats rond met een camera bij
mij en zo vormt er zich een steeds uitgebreidere
collectie natuurfoto’s” aldus van der Veer. Zijn
werk is zowel met analoge camera als met digitaal
gemaakt. De foto’s worden hoogstens iets aangepast qua uitsnede of contrast. Het uitgangspunt is en blijft dat er geen ”trucjes” met de foto’s
worden uitgehaald. Ze moeten van zichzelf meteen
al goed zijn. Van der Veer vindt het belangrijk dat
zijn werk voor een groot publiek betaalbaar is.
De expositie is te bezoeken t.e.m. 20 december van
woensdag t.e.m. zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Ode aan kleuren
Margreet Maas geeft in haar schilderijen -Ode aan
kleuren- een fantasie weer. Hoe doet zij dit? Zij
schildert in felle kleuren lange en elegante vrouwen
in een expressionistische stijl. Je ziet met hoeveel
fantasie zij deze vrouwen op het linnen heeft gezet.
Het doet iets met je, de kleuren en de expressie
maken daar een belangrijk deel van uit. Zij neemt
je mee in een sfeer waarin je de warmte en veiligheid bijna kan voelen. Je droomt weg naar je eigen
woonomgeving en geeft in gedachten haar werk
daar een plaatsje. Het maakt je kamer zonnig en blij.
Margreet Maas woont en werkt in Pingjum, Alde
Haven 17, telefoon: 0517-579342. Haar werk is
te zien in het Gemeentehuis van Witmarssum, op
werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. Een expositie
die uw bezoek zeer de moeite waard maakt. Voor
velen inspirerend en verfrissend.
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Twee vrouwen;
gratis boek in de bibliotheek
Makkum - Van vrijdag 17 oktober tot met 14
november krijgen leden van de openbare bibliotheek zomaar een cadeautje: het boek Twee
vrouwen van Harry Mulisch. Bedoeling is dat
men het niet alleen leest, maar er ook over praat.
Dat kan thuis, op straat of in de winkel, maar
natuurlijk ook in de bibliotheek.
Sinds 2006 organiseert de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB)
jaarlijks de campagne Nederland Leest. Iedereen
wordt tijdens deze landelijke actie uitgenodigd
met elkaar in discussie te gaan over één bepaald
boek dat voor leden van de openbare bibliotheek
gratis verkrijgbaar is. Vorig jaar werd bijna één
miljoen exemplaren van De gelukkige klas van
Theo Thijssen weggegeven. In 2008 staat van het
boek Twee vrouwen van Harry Mulisch centraal.
Het in het Amsterdam van de jaren zeventig
gesitueerde verhaal werd sinds de publicatie in
1975 in tien talen uitgebracht. In 1979 werd het
boek verfilmd door regisseur George Sluizer.
Nederland Leest is dit jaar van 17 oktober tot en
met 14 november 2008. In die periode krijgen
leden van de openbare bibliotheek op vertoon van
hun lezerspas een exemplaar van Twee vrouwen
cadeau, zolang de voorraad strekt. De vier leesweken worden afgesloten met slotavonden in de
bibliotheken van Sneek, Bolsward, Koudum en
Makkum. In Sneek (14 november) en Bolsward
(13 november) bespreken, hoe toepasselijk, twee
vrouwen het boek, in Makkum (14 november)
gaat de heer Tichelaar met bezoekers in gesprek
over Twee vrouwen en in Koudum (13 november)
bespreken medewerkers van het Anna Blamanhuis
de verfilming van het boek. Meer informatie op
ontdekdebieb.nl

Omrop Fryslân TV:

Openbare Bibliotheek Makkum
Bibliotheeknieuws
Nederland Leest
Van vrijdag 17 oktober tot en met vrijdag 14 november 2008 vindt de derde editie plaats van de campagne
Nederland Leest. Iedereen wordt tijdens deze landelijke campagne uitgenodigd met elkaar in discussie te
gaan over één bepaald boek. In 2008 leest heel Nederland de roman Twee vrouwen van Harry Mulisch. Het
Nederland Leest-boek krijgen de leden van de openbare bibliotheken cadeau tijdens de campagneperiode,
zolang de voorraad strekt. U wordt van harte uitgenodigd om het boek tijdens een van de slotavonden met
andere lezers te bespreken.
Informatief
Abdelouahab, F.- Ontdekkers van het eeuwige ijs (vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen); Blaauw, M.- Het
zeilboek voor kinderen; Borst, H.- Schieten op Volkert van der G. (de beste voetbalverhalen); Eeghen, F.Tuinplanten kiezen; Gmelich Meijling, G.- Vissen op een zoete zee (het verhaal van de IJsselmeervissers);
Kok, A.- 1988 - Wij hielden van Oranje; Schipper, M.- Mijn huis! (styling & advies); Wind, I.- Het vergeten leven
rond de Zuiderzee (fotoboek over het dagelijks leven in de steden en vissersdorpen rond de Zuiderzee);
Luisterboeken
Appel, R.- Schone handen (een vrouw heeft genoeg van haar rijke leven met een drugscrimineel en probert zich los te maken); French, N.- De rode kamer (een vrouwelijke arts wordt om hulp gevraagd in een zaak
van een weggelopen meisje dat vermoord is); Kluun.- Komt een vrouw bij de dokter; Verhoef, E.- Rendezvous (een echtpaar verkoopt hun huis in Nederland om in Zuid-Frankrijk opnieuw te beginnen);
DVD’s:
Anouk - Live at Gelredome; Bloedbroeders (geïnspireerd op de Baarnse moordzaak); Cashback- (student lijdt
aan chronische slapeloosheid en gaat in een avondwinkel werken); Genesis - When in Rome 2007; I could
never be your woman- (een 40-jarige vrouw valt voor een jongeman van 29); The Kiterunner ; De Overval (de
Leeuwarder gevangenis wordt tijdens WOII overvallen door de Friese verzetsbeweging); Moordwijven - (drie
verveelde vrouwen schakelen een huurmoordenaar in om de echtgenoot van een van hen uit de weg te ruimen); My blueberry nights- (muzikale roadmovie met Norah Jones); Norah Jones - Austin City Limits; Tbs (een ontsnapte tbs ‘er gaat samen met een gegijzeld meisje op zoek naar zijn moeder om zijn onschuld te
bewijzen);
Romans:
Bril, M.- Evelien voor altijd (de perikelen van een welgestelde maar onvoldane jonge vrouw); Hardie, T.- Het
rozenlabyrint (een betoverende roman vol geheimen, avontuur en romantiek); Hooghiemstra, D.- Leuk!
(columns van een moeder over de opvoeding van haar kinderen); Jenoff, P.- Moffenmeisje (temidden van de
gruwelijkheden leeft een joods meisje als minnares van de Commandant); Maclean, C.- De smaak van stilte
(onzichtbaar. al- machtig. De meest gewetenloze moordenaar sinds Hannibal); Persson, L.- Vrije val; Raisin,
R.- Aards paradijs (een jongen, die van school is gestuurd, gaat een kudde schapen hoeden); Stone, N.Solomon (de dood heeft een gezicht...); Wagner, J.C.- Nachtrit (een schrijver heeft een confrontatie met zijn
uitgever); Zwaan, P.d.- Kelly’s 30.000 (de vrouw van een huurmoordenaar verliest geld aan een oplichter);
Kijk voor meer informatie over de slotavond van Nederland Leest en ander bibliotheeknieuws op

www.bibliotheekmakkum.nl

Hûs te Keap
In Harkema staat een mooi, klein woudhuisje te
koop. Zo klein dat je aan de buitenkant niet kunt
zien welke grote plannen de bewoners voor de
toekomst hebben. Het blijkt om het oude huisje
van de oma van Wieteke te gaan, dat ze een aantal
jaren geleden konden kopen. Kees en Wieteke
Postma en hun zoontje hebben het huis te koop
staan omdat ze gaan verhuizen naar Ierland. In
opdracht van een hogere macht...
Hûs te keap donderdag 16 oktober om 18.45,
20.45, 22.45 uur. Nogmaals te zien de hele nacht
eenmaal om de twee uren.

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

iner
d
n
e
h
nc
Voor lu rtijen
en pa

3 gangen keuzemenu maand oktober
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Caesar salade

Lamstoofschotel met pruimen

Te koop

of

of

Gepocheerde peren
in rosé met ijs

complete inboedel...
van kinderboeken tot meubels,
bijna alles gaat weg!

Broccolisoep
met gerookte zalm

Gebakken zeewolf
met aardappel/krab puree
en groentesaus

18 en 19 okt. van 10.00 tot 17.00 uur
adres: It Ferset 20 te Makkum
tel. 06-20516631

of
Salade met graved laks

of
Biefstuk gevuld met zalm

of
Tiramisu
of
Vanille-ijs met juttertje

€ 19,50
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Uit het archief van De Prins

Nieuw Nieuw

Nieuw

Even een paar uur ontspannen?
Nu 1x zonnebank
+ 2 uur sauna
(incl. gebruik zwembad, stoombad, whirlpool en infrarood)

voor slechts

€18.50

Nu mogelijk van maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl
Als je in Amsterdan vraagt wat weet u van Makkum, dan is het vele malen Hotel De Prins aan de
haven, van daar dat in vroeger jaren al met een groot reclamebord buiten het dorp de route naar
De Prins aan gegeven werd.

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Onlangs heeft u al kunnen lezen dat Sietse Bouma van De Prins, het voormalige jagersbootje van
zijn opa en vader nu gebruikt als rokerstafel op het terras. Van links naar rechts opa Sietse Bouma
dan twee gasten en rechts zoon Feddie Bouma.

En dan de vangst de vader en zoon Bouma keerden nooit met lege handen naar huis. De lokeenden
op de voorgrond en het geschoten wild om de nek. Links Siete Bouma met rechts zoon Feddie.
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Burgerlijke stand
september 2008
Geboren
Tinco Valentijn, zv Johannes N. Stam
& Riekje Lijcklama à Nijeholt te Pingjum;
Geeske Wietske, dv Johan S. Rolsma
& Trijntje Z. Poepjes te Makkum;
Marrit Kooijenga, dv Pier W. Kooijenga
& Anieta van der Meer te Witmarsum.
Gehuwd
Alexsander van der Veen
& Margaretha H. Goossensen te Witmarsum;
Leendert J. Bolier
& Marco C. Minnebo te Arum;
Eugenius H. van Steekelenburg
& Fleur van der Laan te Makkum.
Overleden
Neeltje M. Frankena te Witmarsum, 86 jaar,
ev Albert L. Biermasz;
Alida M. Reijns te Makkum,74 jaar;
Sjoerdtje Bijlsma te Arum, 92 jaar,
wv Eeltje de Boer;

Vrouwen van Nu
afd. Wûnseradiel
Witmarsum - De afdeling Wûnseradiel van de
Vrouwen van Nu heeft inmiddels een vliegende
seizoenstart achter de rug en de dames komen
weer bij elkaar op dinsdagavond 21 oktober a.s.
om 19.45 uur in de Roskam te Witmarsum. Een
afwisselend programma staat de vrouwen te
wachten. Als gast is uitgenodigd de bekende vogelkenner de heer J. Jukema uit Oosterbierum, die
een lezing komt houden over de Wilstertrek en
zijn belevenissen in Mongolië, alleszins de moeite
waard. Ook op deze avond zijn gasten weer van
harte welkom.

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
Opel Zafira 1.8i
Elegance,blauwmett
Airco,cruisecontr.
El.rmn/spiegels
Lm.velgen,trekh
76 dkm bj 2003

Audi A4 Avant 1.8i
Turbo!,zwartmett
Airco-ecc,cruiseContr,
audi consert,Trekh,
lm.velgen, Blanke dakrail
125 dkm bj 2003

€ 12.900,-

€ 17.950,-

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,a/c-ecc,lm velgen,trekh
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
VW Golf Plus 1.6i 85kw,a/c,radio-cd,cpv+afst.bed,38dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Opel Zafira 1.8i-16v,elegance,a/c,cr.contr,lm.velgen
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Opel Astra 1.4i,5drs,stuurbekr,trekh,c.p.v, nwe apk

2003
2006
2005
2005
2005
2003
2003
2006
2003
2004
2005
2003
2005
10-2002
2000
1996

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

1999

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17950,17850,15450,14950,14450,12900,12750,11950,11500,10950,10450,8950,8950,7950,6500,2500,-

€ 10550,ex

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

Prijsvraag BSO ‘de vrijbuiters’ te Makkum

is afwezig
vanaf 20- t/m 26 oktober
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

DE FLEVOSANGHERS
30 jaar
Kom dat meevieren op
zaterdag 25 oktober

Het belooft een prachtavond te worden

Eigen foto

Makkum - Sinds kort hebben we een tweede
locatie in gebruik genomen omdat we in een hele
korte tijd enorm uitgebreid zijn. Deze hebben we
toen “Het Speelhuis”gedoopt. Vanuit de kinderen
kwam toen het idee om de locatie op de Voorn 30
ook een eigen naam te geven. Deze noemen we
nu ‘Het woonhuis’ maar door de kinderen terecht
opgemarkt het is geen woonruimte. Zo is het
idee ontstaan om een prijsvraag te organiseren.

Vrijwillige bijdrage voor Makkumer Belboei
Makkum - Elk jaar rond deze tijd komen wij u als
lezer vragen voor een vrijwillige bijdrage of gift.
Dit om de krant voor te kunnen laten bestaan.
Elke week zorgen medewerkers voor nieuws/
verslagen/foto’s /copy en het op peil houden van
de adverteerders. Soms is er veel actueel nieuws,
een andere keer moeten we het doen met minder
actueel nieuws. Het is allemaal zo gewoon een
gratis krant elke week, maar u moet weten dat
volgend jaar, dus in 2009 al 25 jaar de Makkumer
Belboei bij u in de brievenbus glijdt. Bij drukkerij
Van Dijk in Woudsend is het allemaal begonnen,
toen de drukker ziek werd, is het overgegaan
naar Otto Gielstra. Daar werkte Sjef en hij is
inmiddels eigenaar van drukkerij Printwurk-Iris.

Kortings- en demonstratiedag!
Zaterdag 18 oktober
De Binderij
Gerrie’s
bloemen en zo Hobby Húske
Markt 27
Markt 25
Wij geven 10% kassa korting op alle
producten m.u.v. van de aanbiedingen.
U komt toch ook, het wordt gezellig.

Dus: Wie weet een leuke originele naam?
Het team, wat u al eerder in de Makkumer Belboei
heeft kunnen bewonderen, kiest uit alle inzendingen
een naam uit. En voor der winnaar hebben we een
leuk presentje uiteraard. Uw inzendingen kunt u
inleveren op de Voorn 30 te Makkum onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. De
sluitingsdatum voor de inzendingen is 31 oktober
2008, de uitslag komt in de Makkumer Belboei.

Voor ons als medewerkers van de Makkumer
Belboei is het een enthousiaste drukker.
Volgende week ontvangt u een met het bezorgen
van de Makkumer Belboei ook een euro-acceptgiro. Hier kunt u uw bijdrage op overmaken, de
accept giro is voorbedrukt. U hoeft alleen uw
bedrag, uw bank of gironummer in te vullen en
vergeet vooral niet uw naam en adres te vermelden.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met de
administratie mevrouw Corrie Koornstra, Botterstraat 40 8754 AD Makkum, tel. 0515-231778.
Wij zeggen u alvast hartelijk dank voor uw
financiële steun, U wilt tocht ook dat de Makkumer
Belboei blijft verschijnen.

Fryske Top 100 Beldag live op Omrop Fryslân radio en tv
Vanaf aanstaande zaterdag kan er weer gestemd
worden op de lange lijst van Friese muziek voor
de samenstelling van de Fryske Top 100 2008 op
oudejaarsdag. Geert van Tuinen en Wim Brons
presenteren zaterdag 18 oktober de Fryske Top
100 Beldag live op radio en televisie. Friese
artiesten als Piter Wilkens, Robbie van Wieren,
Anneke Douma, Griet Wiersma, Judith Fledderus
en Adri de Boer zitten bij de telefoon klaar om
stemmen te noteren voor de Fryske Top 100.
Iedereen kan bellen om zijn top 5 van favoriete
Friese nummers door te geven. De stemmen kunnen

vanaf zaterdag ook weer via omropfryslan.nl uitgebracht worden. Vorig jaar werd de Fryske Top
100 samengesteld uit ongeveer 40.000 stemmen.
Helpt u mee dit jaar de 50.000 te halen? Vanaf
november presenteren Geert en Wim zeven keer
op woensdagavond een televisieprogramma in het
teken van de Friese muziek en de Fryske Top 100.
De Fryske Top 100 Beldag Zaterdag 18 oktober
van 14.00 tot 19.00 uur op Omrop Fryslân Radio.
Van 18.30 tot 19.00 uur live op Omrop Fryslân
Televisie, met optredens van Gurbe Douwstra
en Aafke Zuidersma
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Damvereniging O.K.K.
Makkum - Het damseizoen is begonnen. Elke
dinsdagavond om 20.00 uur zitten de spelers
weer achter de damborden in Hotel ”De Prins”.
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom.
De uitslagen van de eerste avonden zijn als volgt:
G. Zijlstra
- O. van Kalsbeek
2-0
Sj. Mensonides
- I. Werkhoven
0-2
C.E. Kooistra
- A. Wiersma
2-0
H. van As
- Joh. Rinia
2-0
Joh. Rinia
- G. Mensonides
2-0
J. v.d. Meer
- C.E. Kooistra
0-2
G. Mensonides
- G. Zijlstra
0-2
I. Werkhoven
- H. van As
1-1
H. van As
- A. Wiersma
2-0
O. van Kalsbeek
- Sj. Mensonides
0-2
J. v.d. Meer
- Joh. Rinia
0-2
C.E. Kooistra
- I. Werkhoven
1-1
De eerste Bondswedstrijd is inmiddels ook al
weer gespeeld. Makkum speelde voor wat het
waard was, maar tegen het zeer sterke zestal van
Harlingen hadden we geen enkele kans om te
winnen. Aanvankelijk ging de strijd nog gelijk
op maar na ruim twee uren speeltijd werd toch
duidelijk dat de Harlingers op een paar borden
toch aan de winnende hand waren. Om 23.00 uur
was de eindstand bekend.
1. S. Tilstra
- S. Veldman
1-1
2. B. Tilstra
- W. Leyenaar
0-2
3. H. van As
- J. Meindertsma
0-2
4. A. van Schaick - H. Selie
2-0
5. G. Mensonides - K. Vrieswijk
1-1
6. G. Zijlstra
- Joz. Meindertsma
0-2
dus een 4-8 nederlaag.
Volgende week moeten de dammers naar
Heerenveen. Ook een lastige tegenstander. Maar
de Makkumer dammers zijn van plan er eens
goed voor te gaan zitten en dan moet een gelijk
spel toch wel mogelijk zijn.

Stoeterij Beijemastate
Arum
Franeker 11 en12 oktober:
L1 Dressuur Liesbeth de Graaf
met Watche me 185 punten
M1 Dressuur Liesbeth de Graaf
met Janou fan e Beijemastate 183 punten
M2 Dressuur Miranda de Ruiter
met Iwan fan e Beijemastate 180 punten
Hipplytushoef 11 oktober:
B Dressuur Jessica Kuvel
met Ritze 182 punten en 182 punten

Voor BSO de Vrijbuiters te Makkum,
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland,
zijn we op zoek naar een schoonmaakster
voor 2.50 uur per week.
Reacties kunt u sturen naar
Pietrik Schurer, locatiehoofd BSO,
bereikbaar via 0517-532084
of via de mail p.schurer@kinderopvangzwfrl.nl

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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voetbal -

Makkum en Mulier in evenwicht 1-1

Makkum - Een kleine 200 toeschouwers waren
afgelopen zaterdag op sportpark De Braak afgekomen op de derby in de derde klasse A tussen
Makkum en Mulier. De kans dat Makkum dit
seizoen nog een keer zoveel bezoekers trekt mag
na het zien van de wedstrijd niet al te groot worden
geacht. Wat de spelers van beide teams de vele
toeschouwers 90 minuten lang voorschotelden
was van een zeer bedenkelijk niveau. In een
wedstrijd zonder een enkele uitgespeelde kans
leek het er lange tijd op dat Makkum door een
gigantische blunder van de Witmarsumer goalie
aan het langste eind zou trekken. Dat Mulier
vlak voor tijd toch nog een puntje uit het vuur
sleepte was, zeker op basis van het spel in de
tweede helft meer dan verdiend.
Slechts een paar halve kansjes waren er in de
eerste helft voor Makkum te noteren. Aangezien
hetzelfde gold voor Mulier was het een klein
wonder dat er in de eerste 45 minuten toch nog
werd gescoord. En hoe! Na een half uur spelen
was het Gjalt Roorda die van zo’n 35 meter
afstand een vrije trap in het strafschopgebied
pompte. De matige trap leek een makkelijke prooi
voor de tegen de lage zon inkijkende keeper
Gosling van de gasten. Tot verrassing van vriend
en vijand verkeek Gosling zich echter volledig
op de simpele vangbal die tot grote hilariteit van
de Makkum-supporters tussen de mistastende
handen van de doelman door in het doel verdween.
Waar de optimistische toeschouwer even dacht
dat het doelpunt van de Makkumer routinier zou
leiden tot een aantrekkelijkere tweede helft bleek
het tegenovergestelde het geval. Het aantal keren
dat de bal na rust tweemaal achtereen naar een
speler in hetzelfde shirt werd gespeeld was op
de vingers van 1 hand te tellen en kleiner dan het
aantal blessurebehandelingen. Nu kon de thuisclub

wel enkele excuses aanvoeren. Reimo Tjeerdema
was verre van fit terwijl zowel Jelle Hiemstra als
doelpuntenmaker Gjalt Roorda gedurende de
tweede helft geblesseerd het veld moesten verlaten.
Mulier rook zijn kans en was enkele malen dichtbij de gelijkmaker. Eenmaal was keeper Simon
Adema zelfs al geslagen maar op miraculeuze
wijze verdween de bal na een strak schot via de
binnenkant van de ene paal aan de voor
Makkum goede kant van de andere paal over de
achterlijn. Aan de andere kant kon de thuisclub
naar gelang de wedstrijd vorderde aanvallend
niets meer brengen. Van enige aansluiting van
het middenveld naar de op een eiland spelende
spitsen Daniël Kleiterp en Jesse Adema was amper
nog sprake. De thuisclub gokte via lange halen
van achteruit op een beslissende actie van 1 van
beide voorwaartsen. Die kwam er echter niet. En
na de onbegrijpelijke wissel, Bouke Hiemstra voor
de verbaasde Jesse Adema, voelden de Makkumsupporters al ‘aan hun water’ dat de 1-1 niet kon
uitblijven. Dat die in de laatste minuut viel was
op zich logisch maar sneu voor het centrale duo
in de defensie bestaande uit Teake Elgersma en
Andries Smink dat als enige deze middag een
voldoende scoorde en al een aantal malen eerder
onheil voor de thuisclub had weten te voorkomen.
Een flinke domper derhalve voor de spelers van
de thuisclub die met 4 overwinningen en 1 gelijkspel desalniettemin kunnen terugzien op een prima
start van de competitie. Met 13 punten uit 5 wedstrijden voert Makkum nog steeds de ranglijst aan.
Titelkandidaat Balk heeft weliswaar evenveel
punten maar een wedstrijd meer gespeeld. Volgende
week is er geen competitieprogramma zodat de
geblesseerde spelers van trainer Sjouke de Bos
twee weken de tijd hebben om te herstellen voor
de uitwedstrijd in Stavoren tegen een ploeg die
dit seizoen ook zeker gaat meestrijden om de
prijzen, QVC.

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 18 oktober - Beker
senioren
Balk 2

- Makkum 1

junioren
Makkum A1

- Sneek/WZS A1 13.15 uur

14.30 uur

Competitie
senioren
Stormvogels ‘64 1 - Makkum 3
Franeker SC 7
- Makkum 4

14.00 uur
14.30 uur

pupillen
LSC 1890 F9

17.00 uur

- Makkum F4

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 17 oktober
20.15 uur M Makkum
20.30 uur H Makkum
21.30 uur D4 Makkum
21.30 uur D3 Makkum
zaterdag 18 oktober
17.00 uur D1 Makkum
17.00 uur D2 Makkum

- Thuishotel/D
- Van Dorsten
- Wisky 2
- BEO 1
- PZH 1
- Leevoc 2

Zaalvoetbal KNVB
dinsdag 21 oktober
20.00 uur H Nij Engwier 1 - TOSS 2 (beker)

Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp: Werken van Anton
Martens in expositiekerk. Openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Minicompetitie tennisjeugd Makkum

Allingawier - Landgoed Allingastate - bezoek en
rondleidingen, openingstijden dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags
en donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave
verplicht. Stichting it Preamke Makkum, tel.
0515-232222

Eigen foto

* Staand v.l.n.r. Martijn Dijkstra, Mark-Jan van Enkhuizen en Jens Pieter Wiersma (2e prijs)
Vooraan Sieme Tamboer en Kasper Cornelissen (5e prijs)
Makkum - In september hebben 2 jongens- en
2 meisjesteams van de tennisvereniging Makkum
voor het eerst meegedaan aan de minicompetitie
voor kinderen t/m 9 jaar. Op 3 woensdagmiddagen
werden een aantal enkel- en dubbelpartijen
gespeeld. Er zijn hele leuke partijtjes gespeeld op
het ‘mini’-veld en omdat er met lichtere ballen
werd getennist waren er leuke en soms hele lange

rally’s te zien. De meisjesteams bestaande uit
Nynke de Zee, Lisa Bloemsma, Anouk van der
Weerd, Roan Altenburg, Nynke Kuipers, Merel
de Vries en Elbrich Lutgendorff eindigden op een
5e en een 7e plaats. De jongensteams bestaande
uit Jens Pieter Wiersma, Mark-Jan van Enkhuizen,
Martijn Dijkstra, Kasper Cornelissen en Sieme
Tamboer eindigden op een 2e en een 5e plaats.

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops
en cursussen: mwww.detunkeamer.nl voor de
mogelijkheden of bel: 0515-232269/06-51151716
Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Wist u dat...
* er aan de Weersterweg 10a in Wons een
Snuffelboet is met leuke betaalbare woondecoratie, speelgoed etc. geopend donderdag
tot zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 15 oktober 2008

Zilveren olympiërs in Makkumer sloepen

Eigen foto

* In het smalle water langs de IJsterkade kon de Zeesteeg de Twirre niet meer passeren....
Sneek/Makkum - Vorige week maandag vond er
een onderlinge tweestrijd tussen de Zeesteeg en
Twirre plaats op de Geeuw te Sneek. Aldaar werd
de presentatie van de BAM en Renault Eco2
marathonschaatsteams gehouden en stapten de
schaatsers voor een ludieke actie in de sloepen.
De eigen stuurlieden hadden hun plaatsje aan het
helmhout moeten afstaan aan het succesvolle duo
Berkhout en de Koning, de zilveren medaillewinnaars in Peking in de 470 klasse. De Twirre
werd derhalve omgedoopt tot Marcelien en de
Zeesteeg ging voor één middag als Lobke door
het water. Voor de race kregen de schaatsers
instructies van de eigen stuurlieden en probeerden
ze de roeitechniek van de twee slagroeiers te
volgen. Dit viel nog niet mee, maar na enig

oefenen was er een voldoende basis voor de race.
Evert ten Napel was inmiddels ook ter plaatse en
deed een live verslag van de wedstrijd voor de
genodigden. Lobke vertrok met team Zeesteeg als
een speer en behield tot halverwege de wedstrijd
een kleine voorsprong. Maar Marcelien zette team
Twirre ernaast en na enig mikado met de riemen er
zelfs voorbij. Voor de Waterpoort werd er gekeerd
en dicht achter elkaar vochten de teams zich een
weg naar de finish. In het smalle water langs de
IJlsterkade kon de Zeesteeg de Twirre niet meer
passeren en zo versloeg het Renault Eco2 team
de heren van BAM. Na afloop was er tijd voor
interviews met de dames en de schaatsteams en
hadden de roeiers en hun supporters weer een
prachtige middag beleefd.

Zilver voor 9-jarige judoka Armando Zwart
Witmarsum - Afgelopen zaterdag was er in
Leeuwarden een toernooi voor judoka’s van 16 jaar
en jonger. Ook Judo Witmarsum was met een aantal judoka’s bij dit toernooi aanwezig en ook hier
niet zonder succes. Bas van der Veen (7 jaar, 24 kg) en Samir van der Wal (8 jaar, -27 kg)
waren één winst partij verwijderd van een plaatsje
in de finale poule.

Eigen foto

* Armando met de zilveren bokaal

Armando Zwart (9 jaar, - 44 kg) was één van de
lichtste judoka’s in zijn klasse maar was zeker
niet zonder succes. In de poule lieten ze de drie
judoka’s twee maal tegen elkaar aantreden zodat
de judoka’s allemaal vier partijen zouden judoën.
Armando begon met aanvallend judo. De eerste
drie partijen werden dan ook met vol punt in
winst omgezet. Twee partijen door een technisch
ippon (10 punten). De derde poule partij wist
Armando met een yuko (5 punten) te winnen. Zo
kwam Armando ongeslagen in de finale poule
terrecht. Helaas ging de eerste finale partij verloren.
Armando herstelde zich heel goed en begon de
laatste partij met aanvallend judo. Met een mooie
heuptechniek wist hij een technisch ippon te scoren.

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
St. Kinderopvang Zuidwest Friesland
zoekt een

gastouder in Wons

Voor drie jonge kinderen,
vanaf 15 december 2008.
Ongeveer twee keer per maand
van maandag t.e.m. vrijdag,
van 7.45 uur tot 16.00 uur.
Heeft u belangstelling ?
Bel dan voor meer informatie het
gastouderbureau in Witmarsum.
Telefoon 0517 - 532084
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Witte ronde eetkamertafel met uitschuifblad
en leeuwenpoten, afm. 100 Ø uitschuifbaar tot
1.50 cm. h. 768 cm., € 95.-, tel. 06-25080011
Satelliet schotel tuner 12- 220 volt, ideaal
voor campers / caravans, € 65.-; Tevens een
goede wringer € 20.-, tel. 0517-532128
Eiken toogkast als nieuw enkele jaren oud
€ 200,-; Rollator aluminium 2 jaar,
tel. 0515-573729

TE KOOP

Bleekstraat 1
MAKKUM
Sfeervolle woning
in het centrum van
Makkum
Vraagprijs:
€ 178.000,00 k.k.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

1 plaat trespa (kunststof wit) van 287.5x34x5
€ 10.-; 4 nieuwe plinten (beuken wit gelakt)
3.90x5.5x1.2 € 20.-; 4 nieuwe plinten (beuken
wit gelakt) 2.50x4x1 € 15.-; ronde gebruikte,
niet rotte geimpregneerde tuinpalen: 1x 2.00x6,
5x1.80x9, 1x 1.50x9, 3x 1.00x6, alle palen
tezamen € 15.-; rvs ronde spoelbak + w+k
wandkraan € 15.-; verticuteer hark van wolf
€ 5.-, tel. 0515-232272
De nieuwe Happinez spirituele scheurkalender
2009 € 10,- (winkelprijs rond € 14,-)
tel. 0515-231503

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 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.

Colofon
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!

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

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

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

Diverse schemerlampen met messingvoet,
o.a. twee zg Up lights, schemerlamp met
roomwitte geplisseerde kap, een leeslamp met
messingvoet en dimbare halogeenkamp. Tevens
twee kersenkleurige tafeltjes van Ikea, leuk
als salontafel te gebruiken afm. 60x60 cm.,
tel. 0519-232733
Damesjas mt. 38 camel kleurig im. suède met
teddy voering 1 x gedragen, tel. 06-25080011
GEZOCHT

Voor het jeugd gebouw ”de raat” te Arum zijn
wij op zoek naar een Partytent. Wie heeft er
nog 1 liggen die niet gebruikt wordt en deze
wil schenken aan de jeugd van Arum. U zou
de jeugd van 12 t/m 20 jaar uit Arum hier erg
blij mee maken, tel. 06-49036348
OPSLAG EN STALLING

Voor Caravan, boot(trailer) en auto e.d.,
tel. 0515-576576 of 06-11535339

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

ALLES VERS EN HUISGEMAAKT!!!
KIJK OP WWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

