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Reina Peters 
uit Workum 
voorleeskampioen
Workum/
Wûnseradiel

4 5 10

Kinder theater
met Ithaka

Antarctica zeilen
met een bijzonder
tintje tussen 
ijsschotsen 
bij Makkum 

Al jaren een 
vertrouwd adres!

MFC Makkum ”It sil héve”

Makkum - het er wel of komt het er niet?”
”Gaat het nu door of gaat het weer niet door?”
”We horen ook maar niks van de commissie.”
Het was de afgelopen winter met het multifunctio-
nele centrum net als met de Elfstedentocht. In
de afgelopen negen jaar zijn er verschillende
momenten geweest dat de initiatiefnemers dachten
dat de realisatie van het centrum heel dicht bij was.
Op die momenten werden de toekomstige
gebruikers, de bewoners uit de buurt en anderen
geïnformeerd over de stand van zaken. Soms
verscheen er ook een bericht in de Belboei om
de Makkumers op de hoogte te brengen van de
ontwikkelingen rondom het centrum. 

Daarna werd het weer stil omdat er weer iets
tussen was gekomen: een tegenvallende aanbe-
steding, het centrum werd te duur en kon niet
doorgaan. De initiatiefnemers, het bestuur van
Stichting Nieuw Maggenheim, bleef met andere
partijen als wethouder Sinnema, medewerkers
Gemeente Wûnseradiel, architect, aannemers,
woningstichting Welkom en Doarpswurk achter de

schermen actief. Want als de kans zich plotseling
voordoet, moeten we er wel klaar voor zijn was de
gedachte van de initiatiefnemers. Gelukkig kunnen
wij eindelijk de gevleugelde woorden van het
Elfstedenbestuur in de mond nemen: It sil héve.

Het multifunctioneelcentrum gaat gebouwd worden
en wel op heel korte termijn. Afgelopen week
werd sporthal Maggenheim door de gemeente
Wûnseradiel overgedragen aan de Stichting
Nieuw Maggenheim. Aansluitend werden de
aanneemsommen van de aannemers Bouwbedrijf
van der Meer uit Sneek en Installatiebedrijf Lukkes
uit Arum afgerond waarmee de begroting van de
nieuwbouw sluitend is aan de financiering.
Woningstichting Welkom is bereid gevonden het
bouwproces te begeleiden. De officiële stukken
worden volgende week getekend waarna de bouw
gaat starten. Bouwbedrijf van der Meer heeft geen
lange voorbereidingstijd meer nodig. De heipalen
liggen bij wijze van spreken al klaar. De datum van
het slaan van de eerste paal volgt, binnenkort
meer hierover.

Leuke nieuwe naam
Intussen willen we de Makkumers vragen mee te denken over een leuke en treffende naam voor
het multifunctionele centrum. Uw ideeën graag mailen naar: leukenaammfcmakkum@gmail.com
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 20 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 21 februari
Makkum -  Sporthal 13.00 uur 
S.L.S. kaatsen jeugd

Makkum - Sporthal 18.30 uur 
Groepo Sportivo/Gaast

Wons - Weersterweg 13, 10.30-16.30 uur 
workshop ”Ruimte scheppen voor een
nieuw begin”

Workum - Swing Café september 19.00 uur
Jeugd dart toernooi     

maandag 23 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
treden de Waagdansers op

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

* de cursus Actief leven met fubromyalgie bij 
voldoende deelname ook in Bolsward start op 
2 maart (zie Belboei 1275 - 11 februari)

* kaarten foar it stik ”Bûnzjen fan Boppen” 
spile troch de Krite Makkum, by Boekhandel 
Coufreur te keap binne

* kaarten voor het stuk ”Bûnzjen fan Boppen” 
opgevoerd door de Krite Makkum, 
bij Boekhandel Coufreur verkrijgbaar zijn

* er begin maart weer een ”megapotgrondactie” 
zal worden gehouden?

* dat u daardoor ook dit jaar de deur niet uit 
hoeft voor uw potgrond

* dat de actie dit jaar een gezamenlijke actie is 
van de Worldservants en Hallelujah?

V.V. Makkum
zaterdag 21 februari
Makkum A1 - GAVC A1 12.30 uur
Beker
Wyckels Hallum 2 - Makkum 2 14.30 uur
Oefenwedstrijd
Makkum 1 - Berlikum 1 14.30 uur

Kerkdiensten
zondag 22 februari

Van Doniakerk
9.30 uur ds. de heer S.J. Elgersma, Witmarsum         

R.K. Kerk  
9.30 uur pastor S. Draisma       

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A.v.d. Haagen, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. I. Speckmann                                

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 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 De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980   

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

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

donderdag van 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

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

Na een kort ziekbed is overleden

Sjerp de Jong
Wij wensen zijn kinderen en verdere familie
veel sterkte toe.

De buren van De Geep en De Schar

Makkum, 12 februari 2009

Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor alle lieve brieven en kaarten die ons moeder
heeft ontvangen na het overlijden van haar broer

Arie Visser
Helaas kunnen wij door omstandigheden
omtrent de gezondheid van ons moeder niet
iedereen persoonlijk bedanken, maar het
medeleven was hartverwarmend. Het was voor
haar en de verdere familie een enorme steun.

Greetje van Vark-Verkleij
Marian Broek-Verkleij

Je hebt twee kleine handjes
geef ons er allebei één

dan leiden wij je rond, totdat je zegt:
“ik kan het wel alleen”

Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van onze dochter

Inge Hielkje
Geboren op 6 februari 2009 

om 18.29 uur.
Inge is 3745 gram en is 50 cm lang.

Dochter van Gjalt & Geeske Roorda,
zusje van Jesse.

De Pôlle 2
8754 GW, Makkum

Telefoon (0515) 232830

De meiden van 
Stoeterij Beijemastate 

uit Arum feliciteren 
Andries Kramer en Ylva Ruiter 

met de geboorte 
van hun dochter 

Alice Tinie

en dat ze maar een goede 
amazone mag worden.

Exposities

Wist u dat...

Voetbalprogramma
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 19/2 t.e.m. wo. 25/2

Campina Wintervla...........................................deze week 1.59
Corned Beef, per pakje...............................5 zegels extra
Zuurkool, 500 gram....................................................49 cent

Groninger Gember-, Rozijnen-, 

of Oude Wijvenkoek......................................van 1.59 nu 1.19

Unox Knaks, blikje à 10 stuks......................................nu 1.19
pVloerbroodjes, pak à 6 stuks.......................................nu 2.25
Dubbelfrisss fram/cran of per/sin, 1.5 liter............nu 79 cent
Koopmans Pannenkoekenmix, pak à 400 gram....nu 89 cent

Profiteer van 19 t/m 21 februari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Magere Runderlappen
500 gram 5,25
Varkensvleesvoordeel

Filetlapjes
500 gram, gekruid of ongekruid 7,00
Vleeswarenvoordeel

100 gram Ham-Kaas Grillworst +

100 gram Wijncervelaat 2,40
Salade van de week

Selderijsalade
100 gram 1,10
Specialiteit van de week

Steak Mignon
100 gram 2,20

Automobilist uit Makkum
met auto in de berm
Cornwerd - Een 41-jarige automobilist uit
Makkum raakte op de afslag van de A7 naar de
N31 onder Cornwerd door de gladheid de macht
over het stuur kwijt. Na een glijpartij belandde
de bestuurder met zijn auto in de berm. De 41-
jarige raakte gewond. Nadat het slachtoffer door
het personeel van de ambulance en de trauma-
helikopter was gestabiliseerd, werd hij per
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in
Leeuwarden. 

Loterij Krite Makkum
Makkum - Oansteande freed is de premiêre fan
it stik ”Bûnzjen fan Boppe” spile troch Doarps-
krite Makkum. Dit jier wer de ”Stipe lotterij”,
mei in haadpriis die der wêze mei: De ryke mem
yn it stik, Conny, hat in testamint makke. De
winner fan ‘e lotterij, wurd de iennichste en
algehiele erfgenamt, mei in wearde fan € 100.-
te besteegjen by ”De Prins” te Makkum. 

Hoe giet dizze spesjale lotterij yn syn wurk: 
Der binne lotsjes te keap bij de yngong fan
”De Prins”. 1 lotsje foar € 1.-, 7 lotsjes foar € 5.-
en foar € 10.- krije jimme mar leafst 15 lotsjes.
Yn it skoft fan it stik, wurde de lotsjes lutsen.
Hawwe jo gjin priis, gjin need. Dan moat de
namme en telefoannûmmer efkes op it lotsjes
skreaun wurde, en dan dogge jo mei foar de ha-
dpriis. De lotsjes wurde oan it ein fan it skoft
wer ophelle. Nei ôfrin fan it stik wurd ut dizze
lotsjes, ien namme helle. Disse persoan docht
mei foar de haadpriis. Op de 4e en alderlêste jûn
komt ut wa fan de fjouwer, oft de iennichste en
afgehiele erfgenamt wurdt.

Wy hoopje dat jimme de lotsjes massaal ôfnimme,
want de haadpriis is geweldich en jo stypje
Doarpskrite Makkum.
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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  F E B R U A R I

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai
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

Reina Peters uit Workum voorleeskampioen
Workum/Wûnseradiel

* De acht deelnemers in willekeurige volgorde: Anne Cornelissen Makkum, Iris Hofman Workum,
Reina Peters Workum Liesbeth de Haan Schettens, Marijke Boersma Exmorra, Femke Nauta Workum,
Lummigje Bottema Arum en Johannes Hazenberg Dedgum.

Makkum - In de bibliotheek van Makkum
kwamen dinsdag 10 februari j.l. zeven meisjes
en één jongen bijeen om uit te maken wie de
voorleeskampioen van Workum en Wûnseradiel
zou worden. De uitverkorenen die aan de voor-
ronde meegedaan hadden zaten in spanning te
wachten tot ze aan de beurt waren. Allen willen
graag mee doen aan het nationaal kampioenschap
voorlezen in Utrecht. Eerst moesten ze in Makkum
nog bepalen wie naar de halve finale in Franeker
zal gaan. In totaal hebben aan de voorrondes maar
liefst 80682 kinderen meegedaan. In Friesland zijn
157 kinderen uitgekozen, om in zes bibliotheek-
clusters te laten horen, wie uiteindelijk uitgekozen
worden om naar de halve finale in Franeker te
gaan. In Friesland waren het 130 meisjes en 27
jongens. De kandidaten zitten allen in groep zeven
of acht. Opvallend is het grote verschil in kinderen.
De één is al duidelijk toe aan een andere school
en een ander is nog een echte basisschool leerling.
De boeken waaruit voorgelezen werd waren heel
verschillend. 

De jury, die bestond uit Durkje Hoeksema, Yvonne
van Loenen en Menne Nieuwhuis, werd het moei-
lijk gemaakt. De één had een heel spannend ver-
haal en de ander iets minder. Heel belangrijk was

niet alleen het voorlezen, maar ook een kort
verhaaltje wie de schrijver van het boek was.
Vooral uit het hoofd vertellen van het één en
ander over de schrijver was van groot belang.
Het is te gemakkelijk om alles van een papiertje
te lezen. De kandidaten mochten in een fraaie
stoel plaats nemen en duidelijk was dat in het
begin de zenuwen danig parten speelden.
Uiteindelijk had iedereen zijn of haar verhaal
voorgelezen en was het aan de jury om te komen
tot een winnaar. Er werd opgelucht adem gehaald.
Ze hadden het er allemaal zonder stotteren afge-
bracht. 

Nadat de jury de moeilijke opdracht volbracht had,
was de spanning om te snijden. Wie zou de winnaar
zijn? Er waren drie kandidaten die in aanmerking
kwamen. De keus was uiteindelijk gevallen op
Reina Peters uit Workum. Zij zat heel ontspannen
een spannend verhaal te vertellen en vooral haar in-
leving in het verhaal gaf de doorslag. Tweede werd
ook een Workumer meisje en wel Iris Hofman.
Uiteindelijk kregen deze twee jongedames een
oorkonde en alle deelnemers kregen een roos.
Reina mag nu naar de halve finale in Franeker
en wie weet ook we naar de landelijke finale 26
mei in Utrecht.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Broccoli 
1 struik 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 tomaten            
1 pond voor maar  . . . . . . . .€ 0.50

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.85

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

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Kinder theater met Ithaka

Makkum - De voorjaarsvakantie begon voor veel
kinderen zaterdagmiddag met een voorstelling
van de theatergroep Inthaka in ”k.c. ”Het Anker”.
Deze middag was georganiseerd door het Nut
departement Makkum. Een groot succes, de zaal
was vol en de kinderen, maar ook de aanwezige
ouders hebben genoten. Twee dames uit het noor-
den van Friesland wisten de aandacht van allen
wel vast te houden. Kinderen werden ook uitge-
nodigd om mee te spelen en dat lukte uitstekend.
De jeugd ging helmaal in het spel op. Daaraan
was natuurlijk ook het enthousiasme van de toneel-

speelsters van Ithaka van belang. De theater voor-
stelling duurde een uur en er werden veel ideeën
aangedragen, zodat de kinderen als ze voorjaars-
vakantie hebben en samen aan het spelen zijn
zelf ook toneel kunnen maken. Nodig een stel
vriendjes en vriendinnetjes uit en je kunt er een
geweldige middag van maken. De kinderen die
in de toneelstukjes meespeelden  deden dit op
een vrolijke en ontspannen manier en hebben
waarschijnlijk genoeg ideeën opgedaan. Met een
gekke strik, een muts of een sjaal heb je al een
compleet kostuum voor de voorstelling. 

Makkum - De inschrijving voor het 20e
Leugenbollepop is weer geopend! Het is dit jaar
20 jaar geleden dat de eerste editie van het leukste
feestje van Makkum plaatsvindt. Een unieke kans
om mee te doen als zanger of zangeres. Het bestuur
is dit jaar specifiek op zoek naar deelnemers die
een debuut aandurven op Leugenbollepop.

Na 20 jaar wordt het festival steeds strakker geor-
ganiseerd en is de uitvoering steeds professioneler.
Dit is een logisch resultaat van de ervaring door
de jaren heen en de inzet van alle vrijwilligers.
Toch wordt er door menigeen teruggedacht aan
de eerste jaren waarbij er maar een klein aantal
deelnemers het aandurfde om op het podium te
klimmen. Zo is Leugenbollepop ontstaan en het is
het bestaansrecht van het festival: vrije opgave
waarbij de deelnemer(ster) bepaald welk nummer
er gezongen wordt. Al 20 jaar ben jij de baas over
de nummers die ingestudeerd worden. Heb je nog
nooit gebruik van gemaakt van dit voorrecht?
Doe dat dan dit jaar! Vanaf vandaag is de opgave
weer gestart. Hoe geef ik mij op? Via de website
www.leugenbollepop.nl. Of schrijf je in bij de
diverse kroegen in Makkum. Hier zijn opgave
strookjes te krijgen en om het gemakkelijk te
maken, de opgave-bus staat ernaast! 

Stichting Leugenbollepop wil dit jaar net als vorig
jaar een mooie avond muziek programmeren.
Hierbij staan de afgelopen 20 jaar als leidraad
garant voor vele mooie nummers waaruit gekozen
kan worden. Wil je heel iets anders zingen?
Geen probleem de deelnemer(ster) is immers de
baas. Afhankelijk van het aantal deelnemers mag
je dan 1 of meer gaan instuderen en uiteindelijk
zingen. Stichting Leugenbollepop Makkum
verwacht hierdoor een mooi en gevarieerd pro-
gramma neer te zetten met meest ongetrainde
amateur zangers en zangeressen. Zie het als een
presentatie van onbekend talent zonder jury en
sms stemmen maar mét 1.500 man publiek en
een ijzersterke Superband! De Superbands
bestaan dit jaar uit de vertrouwde gezichten net
als vorig jaar. Het blijft geweldig om te zien hoe
zij zich vrijwillig inzetten voor een muzikaal
feest van formaat! Het is een tijdrovende hobby
die zij samen met de deelnemers ieder jaar weer
oppakken.

Leugenbollepop is een unieke happening die
onervaren zangers en zangeressen een kans
biedt te zingen op een groot podium voor veel
mensen en met een prima band. Denk alvast na
over een mooie meezinger, een kneiter van een
hit of een gouden oude klassieker en sta dan op
28 augustus 2009 klappertandend te stralen op de
jubileumeditie van Leugenbollepop. Op de web-
site en op het opgave formulier meer informatie
en tips over de opgave. Later meer hierover op
de website en houd ook vooral de Makkumer
Belboei in de gaten. Einde inschrijfdatum is dit
jaar een week na de kroegentocht op 28 maart!

Leugenbollepop viert dit jaar 20 jarig jubileum
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Openbare Bibliotheek Makkum

Bibliotheeknieuws
Nieuws van onze website:
Kijk op www.bibliotheekmakkum.nl
Als u een regelmatige bezoeker van onze website bent, is het volgende interessant voor u. Er zijn
een aantal mogelijkheden toegevoegd aan ”mijn menu”: attenderingsservice, inleverattendering,
mogelijkheid tot vereenvoudigd inloggen en e-nieuws.

* Attenderingsservice: 
mogelijkheid tot het nemen van een abonnement op een mailinglist met daarin een overzicht van 
nieuw aangeschafte titels per rubriek.

* Inleverattendering: 
mogelijkheid tot het ontvangen van een attenderings-e-mail enkele dagen voor het verstrijken 
van de uitleentermijn.

* Vereenvoudigd inloggen: 
mogelijkheid om in te loggen met bijvoorbeeld de eigen naam in plaats van het ledennummer.

* E-nieuws: 
mogelijkheid tot aanmelden en opzeggen van een abonnement op de digitale nieuwsbrief.
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht in de bibliotheek

Aanwinsten 
Romans
Brunonia, B.- De Kantlezer (een vrouw keert na twintig jaar terug naar haar geboorteplaats en wordt
geconfronteerd met een mystieke gave); Deckers, D.- Manlief (over mannen, seks en relaties);
Fesperman, D.- De amateurspion (geweld en bedrog vormen de enige spelregels); Fossum, K.- Een
andere voorkeur (een Konrad Sejer thriller); Gastel, C.- Zwaar verliefd (zij gaat lijnen als ze de knappe
eigenaar van een labrador ontmoet); Greenberg, M.- De dag waarop mijn dochter gek werd (op 15-jarige
leeftijd wordt Sally getroffen door een acute psychose); Hartman, V.- Moordfestival; Hollander, L.d.-
Dwaal (tijdens een onschuldige ziekenhuisopname sterft hij); Leshem, R.- Als er een paradijs bestaat
(wat doe ik hier, verkleed als struik?); Loo, T.- Harlekino (een jongeman gaat op zoek naar zijn
Marokkaanse vader); Rendell, R.- De verrassing (zijn minnares verongelukt); Schram, Q.- Man op de
weegschaal (hij komt zichzelf liever niet onder ogen); Wickham, M.- Dubbel feest (zij heeft het nooit aan
iemand durven vertellen).

Informatief
Butcher, T.-  Bloedrivier (een reis naar het gebroken hart van Afrika); Cameron, K.- De hemel boven Afrika
(zij vecht voor haar vrijheid in een vrouwengevangenis); Dardenne, A.- Stenen versieren; Het ultieme
woonboek- Creatieve inspiratie en design oplossingen: Kielstra, H.- Bourkje yn Fryslân (in skets fan it
boerelibben yn’e 20e ieu); Kruider, M.- Boerin (zoek de boerin, ben jij een boerin in de dop? En meer);
Kuiper, K.- 1001 dagen van rouw (je mag me altijd bellen); Meer, P.- Mijn eerste echte treinenboek (voor
jong en oud); Oliver, J.- Jamie’s kookrevolutie: Vaessen, C.- Man bijt hond (Nederland op z’n breedst).

Supermarkt Van der Wal is op zoek
naar versterking in onze filialen 

op de camping in Makkum.

Ben jij die spontane, 
vrolijke meid die ons 

van maart t/m oktober kan helpen? 
Het betreft een parttime 

en/of fulltime functie 
van maandag tot en met vrijdag.

Is dit iets voor jou, bel dan 
06-10065478 of  06-21225877.
Patrick en Janneke van der Wal

Het NUT Makkum organiseert een avond
koken met Koert, kok van Hotel de Prins in
Makkum. Het gaat om één avond en het
menu blijft een verrassing.

Waar: Hotel de Prins in Makkum
Kosten : € 30 inclusief drankjes, 
contant betalen op de avond zelf.
Data: Woensdag 4, 11 en 18 maart.
Tijd: 18.00 uur 
Opgave: Via de mail fvdbelt@hetnet.nl

Per avond kunnen er 5 mensen meedoen. 
U krijgt via de mail te horen welke avond
U bent ingedeeld.

Kokenmet

Koert

Zestig jaar Zonnebloem
Makkum - Vorig jaar was ik op de verjaardag
van mijn schoonzus. Zij vierde dat in een zaaltje
bij een verzorgingshuis in Zeist. Daar maakte ik
een praatje met een man die wat achteraf aan een
tafeltje zat. Hij vertelde dat hij al een poosje in
dit huis woonde maar nog niemand kende. Zijn
zoons woonden niet in de buurt en die hadden hun
werk en hun gezin, dus hij sprak zelden mensen.
Ik vroeg hem of hij zo nu en dan een bezoekje
wilde van iemand van de Zonnebloem, dat leek
hem wel prettig. Met een telefoontje naar de
afdeling in Zeist was het snel geregeld. Nu krijgt
hij bezoek, komt op de gezellige middag en gaat
mee op vakantie. De Zonnebloem brengt weer
wat kleur in zijn leven.

In onze gemeente Wûnseradiel zijn ook al ruim
twintig jaar afdelingen van de Zonnebloem actief.
En natuurlijk zijn er hier niet zoveel mensen zo
eenzaam als deze man, maar er zijn wel mensen
die door handicap of leeftijd niet zo vaak de deur
uit gaan, die wel eens zin hebben in een praatje
of een verzorgde vakantie. Dat kan ook in de
gemeente Wûnseradiel. Op 7 April is er een boot-
tocht van de afdelingen Makkum, Wommels en
Blauwhuis; op 20 Mei een gezellige middag in
Avondrust en er zijn vrijwilligers die U graag af
en toe een bezoekje brengen. Een vakantie kan
ook. Als U het wat lijkt, belt U dan met Gretha
van ‘t Wout tel . 0515 233143

En hebt U interesse om als vrijwilliger uw steen-
tje bij te dragen bel dan ook met Gretha, zij is
onze secretaris en zorgt dat alle telefoontjes
goed terecht komen.

Namens  afdeling Makkum, 
Hanny van Zeumeren.

Waarschuwing voor iedereen
met een mobiele telefoon  

Momenteel is er een bende actief die u belt op uw
GSM en zich voordoet als iemand van de provider
waar u bij bent aangesloten. Men vraagt u tijdens
dit gesprek om 09# of #09 in te toetsen ter
controle van uw toestel. Doe dit niet en verbreek
onmiddellijk de verbinding. Deze bende beschikt
over apparatuur om via de ingetoetste code het
nummer van uw SIM-kaart te lezen en nieuwe
kaarten aan te maken met uw nummer. Hierdoor
kan men op grote schaal fraude plegen op uw
kosten. Maak dit bericht s.v.p. bekend aan per-
sonen die in het bezit zijn van een GSM-toestel. 

Een tweede methode die wordt toegepast is de
volgende: U ontvangt een bericht op uw GSM met
het verzoek om nummer 0141 455114 te bellen.
Dit moet u dus niet doen! Als u dit namelijk
doet, kan degene die u dat berichtje heeft
gestuurd op uw kosten bellen. 

Deze twee vormen van GSM-fraude zijn officieel
bevestigd door de KPN en Vodafone. Pas op:
Deze fraude wordt al op grote schaal toegepast
Als u dit bericht leest, geef het dan s.v.p. ook
aan zoveel mogelijk mensen door!
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Wandelexcursie 
door de Warkumerwaard

It Fryske Gea houdt op zaterdag 28 februari aan-
staande een voorjaarsexcursie door de Warkumer-
waard. Onder leiding van een deskundige gids
gaan deelnemers het gebied verkennen. Een unieke
gelegenheid om dit gebied, dat niet vrij toegan-
kelijk is te ontdekken! Duizenden vogels broeden,
rusten en overwinteren hier. De excursie start
om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
Opgave voor deze excursie kan tot vrijdagmiddag
27 februari 12.30 uur via het kantoor van It Fryske
Gea tel. 0512-381448. Deelname is voor leden
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen € 3,- en kinderen
tot en met 12 jaar € 2,- per persoon.

De Warkumerwaard: schelpenbanken, 
graslanden en ondiep water
De Warkumerwaard is normaal niet vrij toegan-
kelijk. Voordat de Zuiderzee in het IJsselmeer
veranderde, lag hier ter hoogte van Workum een
grote kwelder, in tweeën gesneden door een
diepe noord-zuid lopende geul. Ten westen van de
geul was de bodem zandachtig. Na de afsluiting
met de Afsluitdijk viel de zandbank definitief
droog. Er werd een zomerkade aangelegd. Zo
ontstonden de binnenwaard en de buitenwaard.
De binnenwaard werd grotendeels in cultuur
gebracht en als grasland gebruikt. De buiten-
waard bleef onder invloed van het IJsselmeer-
water en is een belangrijk vogelgebied met een
bijzondere, deels nog zilte vegetatie.

Enorme aantallen vogels      
Op de Warkumerbûtenwaard overwinteren grote
aantallen ganzen, vooral Brandganzen en Kol-
ganzen. Deze ganzen gebruiken vaak de ondiepe
kuststrook vóór de Warkumerwaard als slaap-
plaats. Buiten het broedseizoen zijn er op de buiten-
waard ook steeds veel steltlopers aanwezig zoals
grutto’s, wulpen, regenwulpen, kemphanen en
goudplevieren. Daarnaast zoeken veel eenden,
vooral grote aantallen smienten, hier een groot
deel van de winter hun voedsel.

(eigen foto)
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Koninklijke Tichelaar Makkum

Zoekt
Een enthousiast persoon die van april tot oktober
2009 samen met onze huidige medewerkster De
Bakkerswinkel in onze winkel gaat runnen. Het
betreft een dienstverband van 16 à 20 uur per week.

Waarom
In de flagship store van Koninklijke Tichelaar
Makkum is De Bakkerswinkel gevestigd. Hier worden
lunches met zelfgebakken brood en koffie of thee met 
taart geserveerd. De Bakkerswinkel is een onderdeel
van een landelijke keten waar ambachtelijkheid, 
kwaliteit en oorspronkelijkheid van het voedsel hoog
in het vaandel staan. Voor dit deel van de winkel 
zoeken wij versterking tijdens de drukke zomermaanden.

Wie
Wij zoeken een persoon met een open en enthousiaste
werkhouding, een aanpakker die niet schrikt van 
drukte tijdens spitsuren. Iemand met een goed gevoel
voor kwaliteit en authenticiteit. 

Wat
Voor deze functie is horeca-ervaring vereist. 
Een grote affiniteit met het bakken van brood of
taarten is een pré. Verder is ook een dienstbare 
en servicegerichte houding belangrijk. De werktijden
zullen in onderling overleg worden vastgesteld,
waarbij flexibiliteit noodzakelijk is. 

Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je vóór 28 februari
een brief met je achtergrond of CV sturen naar: 

Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Willemijn Tichelaar
Postbus 11 
8754 ZN  Makkum
Willemijn.tichelaar@tichelaar.nl
Telefoon: 0515 23 13 41

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

Fa. JOUSTRA-BRANJE
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

Geen crisis op Boot Holland
Leeuwarden - Op de 19e editie van de watersport-
beurs Boot Holland die van 6 t/m 11 februari in
het WTC Expo te Leeuwarden plaatsvond, heeft
47.633 bezoekers getrokken. De organisatie van
Boot Holland kijkt terug op een zeer geslaagde
beurs. Door de onzekere economische periode was
het voor de organisatie vooraf niet duidelijk of
het grote publiek weer op de beurs zou afkomen.
Uiteindelijk zijn er slechts iets minder bezoekers
dan vorig jaar (50.231) de kassa gepasseerd. De
organisatie wijt dat aan de winterse omstandig-
heden met gladde wegen op de dinsdag.

Ook heerst er een positieve stemming onder de
standhouders. Zij spreken over een gericht en
geïnteresseerd publiek. De standhouders hebben
veel contacten gelegd en veel afspraken voor
proefvaarten staan. Zij zien het nieuwe water-
sportseizoen dan ook met vertrouwen tegemoet.
Verder is opvallend dat er veel gepind werd. De
bezoeker heeft de hand niet op de knip gehouden
als het gaat om de aanschaf van watersport-
accessoires.

Zangdienst
Makkum - Zondagavond a.s. is er weer een
zangdienst in de Baptistenkerk. Deze avond
begint om 19.30 uur waarbij wij u graag van
harte uitnodigen. Als spreker voor een korte
overdenking is br. J. v.d. Burgh uit Heerenveen
aanwezig, er is als thema gekozen ”Nicodemus
op Schoenen”. De zanggroep ”Gaandeweg” uit
Leeuwarden hoopt enkele liederen voor ons te
zingen. De samenzang is o.l.v. br. A. Couperus.
We hopen dat het een fijne avond mag worden.
Graag tot ziens D.V. op 22 februari.

Zangcommissie Baptisten Gemeente
Workum/Makkum.

Jeugd darttoernooi
Workum - Zaterdag 21 februari zal het eerste
jeugd darttoernooi plaats vinden in Workum. Dit
om de jeugd kennis te laten maken met de gezel-
ligheid van de dartsport. De laatste 5 jaar  neemt
de populariteit van de dartsport weer toe, dankzij
het vele  talent wat hier in Nederland rond loopt.
Darten is natuurlijk ook een  goede training voor
het hoofd rekenen, geen calculator maar uit het
hoofd ,en altijd vooruit denken, als ik die pijl
gooi waar kom ik dan uit, als ik toch een finish
wil halen. Je kunt het alleen doen of met je
vrienden. Dus lijkt het je leuk om een keer mee
te doen met een toernooi, dan bieden wij jou die
kans. Zorg zelf wel even voor 3 dart pijlen, maar
het meedoen is gratis.

Wil je meedoen, dan moet je op het voortgezet
onderwijs zitten en  t/m 17 jaar mag je meedoen
Opgave een half uur voor aanvang van het toer-
nooi. Dus schroom niet en pak je pijlen tot zaterdag
21 februari 19.00 uur Swing Cafe September
Workum.
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DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM  Makkum

Douwe Egberts
Snelfilterkoffie
pak à 500 gram 

geen 3.35 maar 2.99

Markant
Keukenrollen
pak à 2 stuks 

per pak 1.09 nu 2e gratis

voor al onze overige aanbiedingen

zie www.coop.nl

Zangdienst
Zondagavond 22 februari a.s. om 19.30 uur

Baptistenkerk, C.Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker Br. J.v.d.Burgh uit Heerenveen 

Thema: Nicodemus op schoenen

Zanggroep ”Gaandeweg” uit Leeuwarden

Welkom Baptisten Gemeente

Workum/Makkum

Koninklijke Tichelaar Makkum

Zoekt
Een enthousiast en representatief persoon die van
april tot oktober 2009 in onze winkel wil komen
werken. Het betreft een dienstverband van 16 à 20
uur per week.

Waarom
Onze flagship store is een plek van inspiratie 
voor zowel het traditionele ambacht als voor 
hedendaagse vormgeving. Een luxe warenhuis waar 
traditie naast trends staat. Onze winkel heeft een
nieuwe medewerker nodig voor de drukke zomermaanden. 

Wie
Wij zoeken een representatief persoon met een 
uitgesproken gevoel voor kwaliteit. Iemand met 
een open en enthousiaste werkhouding en met 
belangstelling voor de combinatie van ambacht en
vormgeving. Deze persoon vormt een aanvulling op 
ons huidige verkoopteam.

Wat
Je verkoopt aan belangstellenden door hen zo goed
mogelijk te informeren over de culturele kwaliteit
van onze producten. Je ondersteunt het verkoopteam
en kunt eventueel opgeleid en ingezet worden
als rondleider. De werktijden worden in onderling
overleg vastgesteld. Behalve een plezierige 
werkomgeving en collega's bieden wij prima
arbeidsvoorwaarden.   

Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je vóór 28 februari
een brief met je achtergrond of CV sturen naar: 

Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Willemijn Tichelaar
Postbus 11 
8754 ZN  Makkum
Willemijn.tichelaar@tichelaar.nl
Telefoon: 0515 23 13 41

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Zondag 8 februari ging Annamarie
Wietsma met Schelte-Evert K naar Koudum om
daar uit te komen in de klasse B.Zij reed een
nette proef wat haar een puntentotaal opleverde
van 197 goed voor 2 winstpunten en een 3e prijs.
Annemarie mag nu met Schelte-Evert K uitkomen
in de klasse L1 dressuur.

Bobbie Ydema ging zaterdag 7 februari naar
Sneek om uit te komen op de Friese regiokam-
pioenschappen dressuur. Zij bracht Parlein uit in
de klasse Z1.In de 1e proef behaalde zij een 4e
plaats met een gemiddelde van 61,32%. Omdat
zij zich bij de 1e vijf had geplaatst mocht zij ook
de 2e proef rijden. Hier haalde zij een gemiddelde
van 57,79% wat haar een 5e plaats in het eind-
klassement opleverde.Een knappe prestatie!

In het Z-springen klassiek direkt op tijd op 6
februari werd Tonny Leeuwen 7e met Winddancer.
In het M springen op 7 februari werd Regina
Leeuwen met Karamba van Orchid’s 4e. In de
finale van het M-springen op 8 februari werd
Regina 3e met Karamba van Orchid’s. In de
Hartog Luzerne Trophy op 8 februari werd
Regina Leeuwen 5e met Honky Tonk Woman en
Tonny Leeuwen 13e met Winddancer. Om de
Grote prijs van Salland werd Tonny leeuwen 2e
met Winddancer.

Afgelopen weekend werd er in Hippolytushoef
dressuur gereden.Corinne Huizinga kwam in de
klasse L2 aan de start met Wise Guy’s Joerie. In
de 1e proef scoorde zij196 punten goed voor de
1e prijs en 2 winstpunten en in de 2e proef werd
ook de 1e prijs gewonnen met 186 punten 1
winstpunt. Krista Koomen kwam uit in de klasse
M1. In de 1e proef won zij de 2e prijs met 193
punten 1 winstpunt en in de 2e proef de 1e prijs
met 203 punten  goed voor 2 winstpunten. 

Ook in Sneek kwam Corinne Huizinga met Wise
Guy’s Joerie aan de start. Zij won de 2e prijs met
195 punten goed voor 2 winstpunten. Corinne
heeft nu haar punten behaald om in de klasse
M1 uit te mogen komen. Ook Tineke Wietsma
met Lisa karna kwam uit in de klasse L2 uit, zij
reed een goede proef wat de 2e prijs en 186 punten
opleverde en 1 winstpunt.

Stoeterij Beijmastate Arum
Hippolytushoef 14 februari L2 Dressuur
Corrina Huizinga met Whise Guy,s Joerie 
196 punten 1e prijs en 186 punten 1e prijs
Hippolytushoef 15 februari L1 Dressuur
Anja Oudendag met Meinte kz  
181 punten 1e prijs
Anja Oudendag met Odin fan e Beijemastate 
183 punten 1e prijs
L2 Dressuur
Liesbeth de Graaf met Watch me  
181 punten 2e prijs
M1 Dressuur
Liesbeth de Graaf met Janou fan e Beijemastate
182 punten 
Sneek 15 februari L1 Dressuur
Tineke Wietsma met Lisa K 186 punten
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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

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

Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht 

voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een pedicurekennismaking behandeling 

van € 18.50  Voor €€ 15.00

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Rederij Engelsman Towage&Salvage
Shirtsponsor B-jeugd v.v. Makkum

* Achterste rij v.l.n.r. Sponsor Marga Brandsma, Aise Gielstra, Yoran v.d.Ent, Jan-Meile Oosterhaven,
Coen Speerstra, Jurjen Schakel, Leendert Kooistra (leider), Broeder (vlagger).
Voorste rij v.l.n.r. Rutger Visser, Jelle Pieters, Gerrit-Anne v.d.Zwaag, Cor Politiek, Eise  Amsterdam
en Dennis van Peer.

(eigen foto)

Antarctica zeilen met een bijzonder tintje tussen
ijsschotsen bij Makkum 

Makkum - Een vijftig tal biljarters hadden
ingeschreven voor het Driebandentoernooi. In
de A klasse waren dit er15 en in de B klasse 35
biljarters. Iedereen speelde tweemaal en de beste
vijf uit de poules gingen door naar de finale. Na
twee spannende finales konden de prijzen worden
uitgereikt. 

Totaal gemiddelde finale A, 
hoogste serie voorrondes Menno 5. 
Hoogste gemiddelde één partij finale A 0.800.
Hoogste gemiddelde voorronden één partij 
Rick 1.11. 
Hoogste serie voorrondes B klasse 
William Aukes 4. 
Hoogste gemiddelde voorronden één partij 
Piet Lasschuit 1.67. 
Hoogste gemiddelde finale één partij 
Piet Bosma 0.692. 

De sponsors van het  toernooi  Rick Hack, Sietse
Bouma, Piet Tiersma en Bloemenmagazijn Van
der Woude, worden door Ruda Bergsma van de
organisatie van dit toernooi hartelijk bedankt.      

Uitslag finale Driebanden A klasse:
1e. Pier Elgersma 12 pnt/gem.0.511
2e. Koert Oostenveld   6 pnt/gem.0.483
3e. Germ van der Meer 6 pnt  /gem.0.433
4e. Rick Hack              0 pnt/gem.0.300
5e. Menno van der Eems 0 pnt/gem.0.225

Uitslag finale Driebanden B klasse:
1e. Piet Bosma    12 pnt/gem.0.571
2e. William Aukes 9 pnt /gem.0.393
3e. Piet Lasschuit   3 pnt/gem.0.296
4e.Erwin Nauta      3 pnt /gem.0.270
5e. Arend Poepjes  0 pnt /gem. 0.144

* door een abuis is de uitslag eerst heden geplaatst (red) 

Makkum - Vorige week heeft u in de MB al
kunnen lezen, dat er 42 deelnemers waren die
hebben deelgenomen aan het Antarctica zeil-
evenement. In de winterperiode wordt er gezeild
met de Micro Magic bootjes. Zondag 8 februari
j.l. werd dit georganiseerd vanaf de locatie van
de Watersport vereniging Makkum. De foto was
vorige week nog niet aangeleverd, vandaar dat
deze nu vandaag geplaatst wordt. Zoals de foto
toont was het een wedstrijd waarbij de deelnemers
om de ijsschotsen heen moesten manoeuvreren.
Hier wordt strijd geleverd tussen zoon en vader
Klein. Zeilnummer 1350 is Leendert-Germ Klein,
een halve scheepslengte daarvoor met nummer
2113 vader Harry Klein, waarbij ze de ijsschots
ontzien.(eigen foto)

Pier Elgersma en Piet Bosma eindigen als eerste
in A- en B klasse
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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

Medaille kast: Grenen hout zelf gemaakt erg
mooi, 2 deuren met glas, halogeen verlichting
en een koof bovenop, maten 110 br., 90 h., 30 d.
Gaat weg i.v.m. ruimte te kort, misschien iets
voor een Sportkantine, Kaats of voetbal bekers?
€ 50.-, kom kijken dan kan je zelf oordelen, tel
0517-532099/06-27374840

1 Persoons matras 200x90x10 Polyether SG 25,
tel. 06-53751766 

Een mooie witte commode met grote lade en
opbergruimte, tel. 0515-233380

Damesfiets merk Koga type Distance Lady, kleur
silver met zwart 4 jaar oud, tel. 0515-232621

Electra draad, alle kleuren, deurdrangers in doos
en wat gereedschap, plus de nodige spijkers
schroefjes enz. enz.; Rommelmarkt spul, hoofd-
zakelijk glas, t.e.a.b., tel 0517-532099
06-27374840

Tuinpalen: 5x 1.80x9; 3x 1.00x6; 1x 1.50x9; 1x
2.00x6 rond geïmpregneerd met punt, nieuw,
alle palen bij elkaar € 15.-, tel. tel. 0515-232272

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 KOOP

De Kamp 25
MAKKUM

Riante gezinswoning
met 4 slaapkamers,

kantoor, garage 
en verzorgde tuin.

Vraagprijs:
€€ 265.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Partycentrum‘Noflik Bergsma’ Easterein: Voor alles wat een feest moet zijn!

Scrum zaterdag 21 februari
bij partycentrum ‘Noflik Bergsma’Easterein

Deze ‘working class heroes’ verzorgen een stevige portie ”PowerFolk”.
Scrum speelt nummers uit een eeuw ”workersongs” 

(geinspireerd door o.a.: The Dubliners, The Pogues, Flogging Molly en Dropkick Murphys). 
Scrum staat voor muzikaal vakmanschap en visueel spektakel, een werkelijk unieke

ervaring. Scrum is zingen, springen, euforie, vrijheid en een snippertje weemoed in een
pakkende mix van Schotse en Ierse traditionals en eigen werk.

In rap tempo ”scrummen” de heren hun weg omhoog in het Nederlandse feest- en 
festivalcircuit. Een aantal evenementen mochten al kennismaken met Scrum en 

zowel het publiek, de organisatie’s als de pers waren laaiend enthousiast. 
”Working class heroes” verenigt u en laat het weekend maar beginnen!” 

Zaterdag 21 februari Scrum bij partycentrum ‘Noflik Bergsma’, zaal open vanaf 22.00 uur.

Partycentrum 

Noflik Bergsma
Easterein

0515-331290
www.noflikbergsma.nl 
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Polyether stevig matras 2 persoons 180x200 
€ 60.-, tel. 06-50556891

Zwarte leren herenjas, mt 58 met grijze afritsba-
re kraag, knoop en ritssluiting, 3/4 € 40,-;
Schemerlamp messing voet, kap bruin/beige
gemêleerd, je kan er altijd een andere kap op
kopen, € 5,-, tel. 0517-532099/06-27374840

Lieve oppas gezocht (bv. scholiere vanaf 15 jaar)
voor één avond in de week. 
Bel voor info 0515-231415 

Iemand die in de zomermaanden zin heeft om mijn
tuin te onderhouden, gras maaien, heg snoeien,
tel. 06-24187734

Zoekertje
TE KOOP

GEZOCHT

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

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

V D BLES TAXICENTRALE


