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MFC krijgt 23.000 euro van het Oranje Fonds

Makkum - Het Oranje Fonds heeft de stichting
Nieuw Maggenheim te Makkum 23.000 euro
toegekend voor de inrichting van de gemeen-
schappelijke ruimte van het Multifunctionele
Centrum. Directeur van het Oranje Fonds
Ronald van der Giessen “Het Oranje Fonds wil
graag op een duurzame manier de sociale kant
van de samenleving stimuleren. Onze bijdrage
aan dit bijzondere project is daarvan een uitwer-
king. We verwachten dat, mede door onze steun,
dit project succesvol zal zijn en de lokale
samenleving leefbaarder maakt.” LibbeTerpstra,
secretaris van de stichting Nieuw Maggenheim
en mede-initiatiefnemer voor de totstandkoming
van het MFC is blij met de bijdrage: “Wij hoopten
op 50.000 euro uit diverse fondsen, die doelstelling
is nu bereikt. Het geld wordt gebruikt voor vloer-
bedekking en verdere aankleding van het gebouw.
We moeten nu alleen nog op zoek naar sponsors
voor het parkeerterrein. Voorlopig ligt de bouw
van het MFC voor op het schema. De officiële
opening is voor begin januari 2010 gepland.” 

Cultureel centrum 
Het nieuwe multifunctionele centrum van Makkum,
wordt om de bestaande sporthal heen gebouwd.
De huidige kantine/keuken wordt verbouwd tot

peuterspeelzaal en kinderopvang. Tevens biedt
het MFC zaalruimte voor culturele activiteiten
tot 200 bezoekers. Ook is er de oefenruimte voor
muziekcorps Hallelujah en ruimte voor de
jeugdsoos. De zaalruimte staat direct in verbinding
met de sporthal waardoor ook grotere manifestaties
mogelijk zijn. Er is overleg met de begrafenis-
vereniging over de bouw van een aula op de
westzijde van het centrum. Het MFC is ontworpen
door architect Lieuwe Zijlstra uit Bakhuizen.
Aannemer is Bouwbedrijf Van der Meer BV te
Sneek. Installateur is Installatiebedrijf Lukkes te
Arum. De bouw wordt begeleid door woning-
corporatie Welkom te Sneek die de dagelijkse
begeleiding heeft opgedragen aan BCN te
Drachten. 

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds
op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer
 22 miljoen aan organisaties die een betrokken
samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba
en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen
ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe
plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt
o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en
de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima
zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Makkum - Na het optreden van Tjeerd Abma,
No Panic en het Menno KanjerKnoerD Festival
met muziek van Troubadour Guus de Groot in
de afgelopen maanden, vindt er op zondag 21 juni
van 15.00 uur tot 17.00 uur,  een nieuw evenement
plaats op de Boulevard en wel het WaterEigooien,
een spektakel waarbij een ei zover mogelijk wordt

gegooid…!!! in samenwerking met de organisatie
Us Stek. Voor meer actuele informatie over deze
evenementen verwijzen wij naar website
www.boulevardmakkum.nl en willen wij u
alvast van harte welkom heten bij onze evene-
menten op de boulevard - strand,  tot ziens in
Makkum.

WaterEigooien op de BoulevardMakkum
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Familieberichten
Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.

Joh. 15:12

Na een moedig gedragen ziekte is rustig van ons
heengegaan, ús leave heit, pake en oerpake

Jarig Bijlsma
* 5 april 1927  12 juni 2009

Gaast Makkum

Sinds 7 mei 2002 weduwnaar
van Richtje Pietersma

Tiel: Annie en Nesa 

Makkum: Jitske en Willy
Simon en Ria

Ilona, Wendy
Jeroen en Jiska
Mirjam en Wieger

Makkum: Jantje en Hennie
Menno in liefdevolle herinnering

Romi, Robin
Annie en Walter

Quincy
Hennie en Joyce

Makkum: Gabby en Hendrik
Jitske en Nick
Sita

Gaast: Foekje en Klaas
Sanne en Martijn
Femke en Onno

Correspondentieadres: De Kamp 32
8754 KA Makkum

De Dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
hebben vandaag, woensdag 17 juni, plaatsgevonden
te Makkum.

^

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van onze lieve
pake en oerpake

Pake Jarig
Menno (in liefdevolle herinnering) Hennie en Joyce

Romi en Robin Mirjam en Wieger
Simon en Ria Sanne en Martijn

Ilona en Wendy Femke en Onno
Annie en Walter Jitske en Nick

Quincy Sita
Jeroen en Jiska

Makkum, juni  2009 

Rustig is van ons heengegaan onze lieve oom 

Jarig Bijlsma
Wij wensen de familie veel sterkte toe de
komende tijd namens,

Joost en Rita
Remco en Remi
Marjan en Wietske
Menno en Klazien - Luuk

Na een periode van afnemende gezondheid,
ontvingen wij het droevige bericht van het
overlijden van onze oud buurman

Jarig Bijlsma
Wij wensen de kinderen en familie 
veel stekte toe, voor de komende tijd.

Wessel en Grietje

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze medebewoner, de heer

J. Bijlsma
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Directie, bewoners, personeel, 
vrijwilligers en cliëntenraad 
van woonzorgcentrum Avondrust.

Makkum, 12 juni 2009

Geheel onverwacht hebben wij, veel te vroeg,
afscheid moeten nemen van onze

Klaas Elzinga
* 7 december 1948  13 juni 2009

Makkum Sneek

Sjoukje
Michel en Johanna

Y. Elzinga-Kleiterp
Abr. Elzinga in herinnering

Luuk en Clara

Aant en Marloes

en oomzeggers

Op donderdag 18 juni is er van 19.30 tot 20.00 uur
gelegenheid tot condoleren in de ’Van Doniakerk’
aan de Kerkeburen te Makkum.

De begrafenis zal in besloten kring te Makkum
plaatsvinden.

Correspondentieadres: Leerlooiersstraat 40
8754 EE Makkum.

Schipper waarom vaar je nu al zo snel bij ons
vandaan. We kunnen jouw liefde en humor
toch nog lang niet missen.

Klaas 
voor altijd in ons hart.

Je maatje Sjoukje
Michel en Johanna

Klaas,
Bedankt dat je al die jaren een vader voor mij
bent geweest.

Michel

Verdrietig zijn we nu de voor ons altijd
belangstellende en humorvolle

Klaas
er niet meer is.

Makkum: Bram
Hidde en Marlous

Haastrecht: Anke Marij
Willemijn
Bram

Met verdriet namen wij kennis van het 
overlijden van 

Klaas Elzinga
partner van onze collega Sjoukje Vrolijk

Klaas was een graag geziene man binnen ons
museumdorp.
Wij wensen Sjoukje en de familie kracht 
en sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Bestuur, collega’s en vrijwilligers 
van de Stichting Aldfaers Erf Route

Vloed op zee
De sleeptros is gebroken

een sleep die te veel woog.
Dit keer heeft hij verloren

Nu was de zee te hoog

Plotseling is onze buurman

Klaas Elzinga
overleden. 

Klaas was een lieve en zorgzame partner van
Sjoukje en als een vader voor Michel.
We wensen Sjoukje, Michel, Johanna en verdere
familie veel sterkte toe met dit verlies.

Mw.M. Rinia-Kaszynska
Mw.K. Koornstra-van Kalsbeek
Tjeerd
Bouke en Doetje 
Henk en Na
Klaas-Jan en Petricia
Johannes 
Dhr W. van der Veen 
Jacob en Margriet
Dhr B. Chand en Mw S. Kaur
Peter en Francis
Sible en Minke
Rinze en Gonda
en kinderen.
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Familieberichten

Veel te vroeg moeten we afscheid nemen van
onze buurvrouw

Annie Schilstra
Woorden van troost hebben wij niet, maar wij
wensen jullie heel veel kracht en sterkte dit
immense verdriet te dragen.

Marianne en Daan Schalm
Lida en Johan Wiemer
Gezien en Hans de Boer
Tinie Spoelstra
Ina en Dries Bosma
Piet en Hiltje Venema
Truus en Hennie Minks
Klaske en Sytze Feenstra
Patty en Jan-Willem

Sebastian, Mika en Ravi

Makkum, 12 juni 2009

Ferslein binne wy no’t ús altyd fleurige buorfrou

Annie Schilstra
ferstoarn is.

Wy winskje Kerst en syn jongens in soad sterkte ta.

Douwe en Hannie Sjoerd en Joke
Truus Engelsman Rienke en Hannie
Klaas en Tiny

Veel te vroeg moet onze vriend Ricardo zijn
lieve moeder

Annie Schilstra
missen. 

Wij wensen Ricardo, Christiaan, Niels en hun
vader heel veel sterkte toe.

Jesper Dijkstra Hidde van Enkhuizen
Mervin Everts Jelle Klaas van Malsen
Anne de Vries

We vinden het heel erg dat onze voetbalvriend
Ricardo zijn moeder nu al moet missen. 
We wensen Ricardo, zijn vader en broertjes heel
veel sterkte toe.

Spelers, trainers en leider van D2:
Arjen, Rob, Jesper, Hidde, Anne, Peter Christiaan,
Jelmer, Jasper, Rudy, Sjacko,  Slobodan, Jaring,
Hidde, Michel, Niek, Klaas-Jan, Jurjen en Rinze.

Wij zijn verdrietig nu Christiaan zijn moeder
moet verliezen

Annie Schilstra  
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Je voetbalvriendjes van F3
Symon Wessel Mart
Roy Deni Johan
Leon Femme Meinte

Woorden schieten te kort

Verslagen zijn wij door het overlijden van

Annie Schilstra
Lieve moeder van ons jeugdlid Christiaan.
Niels, Christiaan, Ricardo en Kerst, wij zijn in
gedachten bij jullie.

Kaatsvereniging Makkum

Veel te vroeg.....

Annie Schilstra-Jansen
Onze gedachten zijn bij de familie
en nabestaanden.

We wensen iedereen veel sterkte toe.

Check & Save APK en Bandenservice
Oege    Edwin    Sieberen

Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden
van ons clublid

Annie Schilstra
Wij wensen Kerst en de jongens veel sterkte toe.

Leden MC Makkum

God, dy’t de fûgels makke
de knyntsjes, skiep en kij

en beammen, gers en blommen
soarget no foar dy.

Wy hawwe in soad fertriet no’t 
Ricardo, Christiaan en Niels harren mem

Annie Schilstra
sa gau al misse moatte.
Wy steane om jimme hinne!

Bern fan de groepen
1-2, 4, 8 en it tiim fan
Kr.B.S. ‘De Ark’,
Makkum

En Hy, dy’t fol leafde
syn bern ûntfongen hat,

ken ek ús fertriet, ús gemis, ús pine.

Ferslein binne wy troch it ferstjerren fan 

Annie Schilstra
Frou fan Kerst, heit fan ús learlingen 
Ricardo, Christiaan en Niels.
Wy tinke oan jimme.

Bern, tiim mr en
skoallekommisje fan
Kr.B.S. ‘De Ark’, Makkum
CBO Wûnseradiel

Wrakseljend mei it libben
De iene kear positief, de oare kear yn mineur
It makke har sa wurch
De Heare hat it sjoen en har no rêst jûn

Sûnder dat wy ôfskie nimme koenen is fierstente
jong by ús weirekke, myn leave frou en ús leave
soarchsume mem

Annie Schilstra-Jansen
* 28 augustus 1970                      12 juny 2009

8 july 1994

Us fertriet is te grut foar wurden.

Makkum: Kerst Christiaan Schilstra
Ricardo Jelle
Christiaan
Niels

De routsjinst sil hâlden wurde op tongersdei 18 juny
om 13.30 oere yn ’It Anker’, Buren 17 te Makkum.
Oanslutend sil de begraffenis plakfine.

Fan 13.00 oere ôf is der gelegenheid ta kondolearjen
yn boppeneamde tsjerke.

Skriuwadres: De Wijting 36, 8754 AG Makkum

Stil en oandien binne wy troch it hastich ferstjerren
fan ús skoandochter, skoansuster en tante

Annie Schilstra-Jansen
Mem en Heit †

Marijke
Erik, Sander, Iris

Jan en Rommy
Jacob, Jeltje

Tjitse

Wy hoopje dat de Heare Kerst, Ricardo, Christiaan
en Niels de krêft jaan mei om dit grutte ferlies te
dragen.

Makkum, 12 juny 2009

Berne op
Woansdei 10 juny 2009

om 10.22 oere
7,5 pûn swier

Siem
Francis, Peter en Thijs
Leerlooiersstraat 26

8754 EE Makkum
Tel. 0515-231117

(besite graach op ôfspraak)
e-mail: peter@bootsma.org
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U N I
 Babi Pangang
 Kip Feng Sheng
 Mini Loempia’s
 Witte Rijst

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

Makkum - De inwoners van de gemeenten, die
van plan zijn per 1 januari 2011 te gaan fuseren,
zijn de afgelopen weken uitgenodigd om mee te
praten over de nieuwe gemeente. In Makkum
was dit 11 juni in k.c. Het Anker. Tevens was
dezelfde avond ook zo’n avond in Sneek uitge-
schreven. In Makkum kwamen raadsleden van
Nijefurd en Wûnseradiel naar de avond. Ook
waren in Makkum 9 burgers. In Sneek verscheen
één persoon, zodat deze avond niet door ging. In
Makkum werden alle stellingen, die men bedacht
had besproken en er kwam van de burgers gedegen
inbreng. De één was het soms wel eens met de
stelling, een ander absoluut niet. De aanwezige
raadseleden mochten alleen maar luisteren en
hadden verder geen inbreng. 

In de toekomst krijgt de nieuwe gemeente 69
kernen en velen vinden dit toch wel veront-
rustend. Kan de nieuwe gemeente binding houden
met alle kernen. Uit de discussie kwam dat dit
vooral zal liggen aan de inbreng uit de kernen.
Als er actieve bestuurders in dorpsbelangen zitten
moet het geen punt zijn. Zij trekken dan zelf wel
aan de bel als ze iets willen. Het zal een nieuwe
houding van beide partijen moeten worden. Het
zal ook van groot belang zijn dat de gemeenten

voordat de fusie een feit wordt, hun eigen zaken
goed op orde hebben. Het is belangrijk dat de
huidige bestuurders nu niet achterover gaan
leunen, maar actief blijven tot de laatste snik.
Als de fusie eenmaal een feit is zal de nieuwe
gemeente de grootste recreatie gemeente van
Nederland worden en dat niet alleen het is dan
ook de grootste agrarische gemeente, met het
meeste melkvee van Nederland en misschien
wel van Europa met één grote zuivelfabriek.
Hier kan in de toekomst dankbaar gebruik van
gemaakt worden, door middel van extra aandacht
voor deze feiten. De angst dat het platteland
ingepakt wordt door de stad Sneek lijkt niet
helemaal terecht. Als er in Sneek maar één per-
soon interesse heeft in een praatsessie dan kan
het ook zijn dat bij gemeenteraadsverkiezingen
het platteland actiever is dan de stad en de stad
wel eens het onderspit kan delven. 
Veel zal dus in de toekomst af hangen van de
actieve burgers. De stellingen die behandeld zijn
staan op de site www.fusiesudwestfryslan.nl en
de belangstellende burger kan ook hier zijn of
haar inbreng hebben, door het invullen van de
vragen. In 2010 zal in mei de 2e kamer zich uit-
spreken over de fusie en in september volgt dan
de 1e kamer.  

Fusie Zuidwesthoek straks grootste recreatie en
agrarische gemeente van Nederland

Makkum – In het centrum van het mooie
IJsselmeerdorp Makkum vindt u op een steen-
worp afstand van elkaar, de moderne ingerichte
kapsalon en de authentieke “skearwinkel”
Hoeksema kapper. Beide zijn gedreven en vormen
samen een unieke combinatie om u de sfeer en
gezelligheid van het vissersdorpje mee te laten
proeven. Dit aan boord van de open rondvaart-
boten van stichting “it Preamke”. 

Tijdens het vier uur durende Bourgondische
kappers avontuur kunt u onder het genot van een
borrel en het toeziend oog van onze kapitein en
zijn sprekende papagaai uw haren laten knippen

en stijlen. Onderweg maken we een tussenstop
bij de molen in Cornwerd, die u tevens kunt
bezichtigen onder begeleiding van de molenaar.
Ook kunt u hier deelnemen aan een aantal oud
Holland/Friese spelen waarbij leuke prijzen te
winnen zijn. Na in Makkum te zijn aangemeerd,
wordt u een Bourgondische maaltijd opgediend
in Café Restaurant De Zwaan. 

Laat u dus knippen en verwennen op zaterdag
11 juli van 15.00 tot 19.00 uur. Voor informatie
op opgave kunt u bellen met kapsalon Nynke,
tel. 0515-232989 of Knipsalon Durkje, tel.
0515-231651.

Beleef het mee, het Bourgondisch kappers avontuur
met het knipschip!

Makkum – Zoals reeds is aangekondigd, zal ter
seizoen-afsluiting van de ‘KoffieBar’ het orkest
van Hallelujah spelen voor de bewoners van
Avondrust.  Dit gebeurd op maandag 22 juni a.s. 

Voor een ieder, die daar ook van wil komen
genieten, U bent van harte uitgenodigd om erbij

aanwezig te zijn, tegen een kleine vergoeding
van  2,00 t.b.v. de consumpties. We vragen u
dan om vóór 19.30 uur aanwezig te zijn in het
restaurant van Avondrust. 

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

Uitnodiging voor Orkest Hallelujah in Avondrust

Niet te geloven, dat zo’n partij als de P.V.V. van
Wilders, een grote aanhang in Harlingen heeft.
Stad van toerisme, handel, scheepvaart. De
bemanningsleden van de schepen zijn meestal,
bruin, zwart, maar voor de reders zijn zij zo goed-
koop. Als  je gekleurd bent, wordt je door P.V.V.
vaak geassocieerd, dat je ook moslim, of crimineel
bent. Ik spreek uit ervaring, als oud zeeman, die
ook nog bruin is. Je brengt als opvarende, ook

nog welvaart, handel, dus werk naar zo’n haven-
stad en provincie. Weet je wat je als opvarende
niet weet, als je even gaat stappen is zo’n stad,
die je discrimineert. Vroeger in Zd. Afrika wist
je waar jij je geld niet hoefde uit te geven,
“Alome White”. Daar waren ze op recht
racistisch in godsnaam.

G. Rumandor, Makkum.

Ingezonden - Harlingen ????
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.60

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

Verse Hollandse paprika's 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.75

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

Nieuwe oogst eerstelingen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.80
maar 6 kilo voor maar  . . . . . 4.50

Nieuwe oogst Opperdoeze ronde
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.60

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Voorheen “The Trapper” nu 
“Hengelsport & Dierenspeciaalzaak” Idzenga Makkum

Makkum - Sinds 1 mei 2009 heeft Ids Idzenga
de zaak van zijn ouders overgenomen. Tot voor
kort was hij werkzaam in de plafonds. Voorheen
was de naam die op de gevel stond  De Trapper”.
Nu staat er Hengelsport & Dierenspeciaalzaak
op de gevel. Ids heeft andere interesses dan zijn
vader Ruurd. Hij is een groot liefhebber van
vissen. Vader Ruurd is een echte leerbewerker
en gaat in de toekomst met zijn vrouw Karin
langs markten etc. 

Ids heeft de winkel ook anders ingedeeld en
heeft alles voor uw huisdieren. Het maakt niet
uit of het een hond, kat of kanarie is. Goed voer
voor de huisdieren is van groot belang en hierin
is de winkel gespecialiseerd. Voor de fanatieke
visser is het een waar eldorado. Er is van alles te
koop. Van eenvoudige hengels en toebehoren tot
de meest technische hengels. Van viskist tot een
doosje maden, wormen, lokvoer, casters en
pinkies. Voor de jeugd die met pa gaat vissen, of
gewoon voor de lol, zijn er eenvoudige goedkope
beginners hengels. Moet er nog iets gezocht

worden voor vaderdag en pa is een enthousiast
visser, ga maar even langs de winkel aan de
Buren en er is vast voor ieders portemonnee iets
te vinden. De paardenhoek is er ook nog steeds
en alles wat in de catalogus staat is te bestellen
en binnen korte tijd te leveren.

De afdeling leerbewerking, zoals het repareren
van tassen zadels etc  en het inzetten van ritsen
wordt gewoon voort gezet door Ruurd en achter
de winkel krijgt hij een ruime werkplaats. De
reparaties gaan gewoon door en als je de fraaie
leersoorten bekijkt, die hij op voorraad heeft,
dan is er veel mogelijk. Een nieuw gezicht, een
nieuwe indeling, met nog steeds een groot assor-
timent op het gebied van dieren en hengelsport-
artikelen.

* Eigenaar Ids Idzinga voor het pand aan de Buren

Hengelsport/Dierenspeciaalzaak 
Buren 3 8754 CX Makkum

tel. 0515-232889 
info. op de website. www.idzengamakkum.nl

Directeur Hans Boonstra neemt afscheid van It iepen stee
Makkum - Aan het einde van dit schooljaar
neemt Hans Boonstra na 27 jaar afscheid als
directeur van de openbare school It iepen stee.
Aan zijn jarenlange betrekking als leerkracht en
directeur is dan een einde gekomen: hij gaat met
pensioen!

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis is er voor
de ouders van de leerlingen en andere belang-
stellenden de mogelijkheid om onder het genot
van een hapje en een drankje op vrijdag 26 juni
vanaf 20.00 uur in het speellokaal van de school
afscheid van Hans te nemen. Uw komst wordt
zeer op prijs gesteld.
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

OVERBLIJFKRACHTEN GEZOCHT!!!

Wilt u, samen met ons, op school een boterhammetje eten?

Of wilt u af en toe eens als invalkracht inspringen?

Dan bent u van harte welkom bij ons aan tafel!

Voor de basisscholen De Ark en de St. Martinus zijn wij dringend op zoek naar

overblijfkrachten, die het gezellig vinden om met ons te eten, spelen en plezier te

maken. Een overblijfkracht komt op vrijwillige basis overblijven op school. U ont-

vangt  9,- vrijwilligersvergoeding per keer belastingvrij. 

Lijkt het u leuk om van de Tussenschoolse Opvang een gezellige middagpauze te

maken of wilt u meer informatie dan kunt u bellen met: Annelies de Boer

TSOcoördinator, telefoonnummer: 06-10946794 of een email sturen naar

als.deboer@kinderopvangzwfrl.nl

Burgerlijke stand  
mei 2009

Geboren      
- Jan Bauke, zv Eize Douna 

& Loltje Sijbesma te Arum;
- Rimmer, zv Marten van der Wal 

& Aukje Tjalma te Parrega;
- Siebren, zv Bennie de Jong 

& Gerbrig P. Ykema te Parrega;
- Froukje Josefien, dv Engelbertus J. Westgeest 

& Janke T. Jellema te Witmarsum;
- Wietske Ada, dv Frans S. de Haan 

& Henderika Brinks te Schraard;
- Jens, zv Ale W. Ozinga 

& Margreet Cats te Witmarsum.

Gehuwd/Geregistreerd Partnerschap                  
- Adam Poelstra & Corina S. de Jong 

te Witmarsum;
- Hette Elgersma & Antsje Kooistra 

te Makkum;
- Jeroen-Jarich Adema & Jiska Smid 

te Makkum;
- Hendrik van Slageren & Wilhelmina H. van Doorn 

te Wons;
- Dedde-Peter Postma & Maaike M. de Valk

te Pingum.

Overleden            
- Stefan G. Freida te Duisburg, 39 jaar;
- Menno J. de Vries te Makkum, 33 jaar;

* veel Makkumers vroeger een instrument bespeeld 
hebben?

* anderen dit graag alsnog willen leren?

* Hallelujah jullie de kans biedt om dit nu (weer) 
op te pakken?

* donderdag 18 juni om 20.00 uur een ‘workshop’
wordt aangeboden?

* voor opgave, u contact kunt opnemen met 
Jantje Postma, Vallaat 20, tel. 232205

* voor meer informatie u ook kunt kijken op: 
www.hallelujahmakkum.nl ? 

* de voorjaarsmarkt van de St. Martinusschool zeer
geslaagd is. Ouders, leerkrachten, bezoekers, 
sponsors en de leerlingen hebben een leuke en 
vooral drukke middag gehad.

* de opbrengst was ruim  1.000.- en komt ten
goede aan de Ouderraad van de school. De 
Ouderraad organiseert de schoolreisjes, carnaval, 
Sinterklaasfeest en andere festiviteiten etc.

* de opbrengst van de KiKa beren was  370.-. 
Deze geweldige opbrengst is mede te danken aan 
de vele  enthousiaste hulp-ouders en de vele gulle 
sponsors die hebben bijgedragen. Met speciale 
dank aan “Hennie fan Richt” die de organisatie 
van catering heeft voorzien

Wist u dat...
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Volleybalvereniging Makkum 

zoekt
enthousiaste volleyballers, dames en heren

die de teams komen versterken.
Van recreatie tot promotieklas.

Op vrijdagavond is de competitie 
en trainen is op woensdagavond.

Voor de twijfelaars, maar ook voor 
enthousiastelingen, geldt: 
vier keer gratis meedoen 

en daarna beslissen of het wat voor je is.

OPGAVE VOOR 1 AUGUSTUS 2009.

Bel/mail voor opgave of informatie:
F. Oostenveld: 06-23081053

secretariaat@volleybal_makkum.nl

Nieuw springkussen direct al een succes

Witmarsum - Waterpark ”Mounewetter” heeft
een nieuw, vrolijk gekleurd springkussen aange-
schaft. Het oude kussen kon, ondanks diverse
reparatiepogingen, niet meer gemaakt worden.
De jeugd is enthousiast over het nieuwe spring-
kussen en maakt er inmiddels volop gebruik van. 
Verder melden wij nog dat we met Vaderdag 21
juni veel vaders verwachten, zij mogen dan gratis
zwemmen. Op vrijdag 3 juli is er nachtzwemmen,

van 21.00 tot 22.30 uur. De kosten bedragen  1,50.
Tijdens de schoolvakantie is “Mounewetter”
geopend van 9.30 tot 17.00 uur en vanaf dinsdag-
avond t/m vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Kom eens een dagje langs, het is bij ons goed-
koper dan in een pretpark! 
Voor nadere informatie kijk even op onze website
www.zwembadmounewetter.com 
of tel.nr. 0517-531704.

(eigen foto)

Makkum - De KV Makkum heeft besloten om
zowel een Heren als een Dames wedstrijd te
organiseren. Zaterdag 20 juni a.s. worden deze
Federatiewedstrijden voor Heren Vrije Formatie
en Dames Vrije Formatie met verliezersronde
gehouden. Bij de heren is er een A- en een B-
klasse. Beide wedstrijden beginnen om 11.00 uur
op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat te

Makkum. De prijzen bestaan uit levensmidde-
lenpakketten en eretekens en worden aangeboden
door Gebr. Smink Schilders- en afwerkingsbedrijf.
De kransen worden aangeboden door Jochem’s
Schilderwerken te Lemmer. Opgeven voor deze
partij kan in de kantine, bij het secretariaat:
0515-231377 of alpha@ayc.nl De inschrijving
sluit donderdag 18 juni om 19.00 uur.

Gebr. Smink schilders- en afwerkingsbedrijf partij  

Makkum - De Kaatsvereniging Makkum orga-
niseert op zondag 21 juni a.s. een ouder/kind
kaatspartij op “Keatslân De Seize” aan de
Klipperstraat te Makkum. Alle kinderen die lid
zijn van de KV Makkum kunnen met bijvoor-
beeld hun mem, heit, beppe, pake of eventueel
ander familielid laten zien hoe goed ze kunnen

kaatsen. Je kunt je opgeven bij Jeltsje Folkertsma
van het Jeugdbestuur. Doe het vóór zaterdag 20 juni
19.00 uur. Tel. nr. 0517-531451 of folkieswons@-
home.nl De prijzen worden aangeboden door
Makelaardij Kingma en Walinga. 

Jongens en meisjes doe mee !

Ouder / Kind kaatspartij

Makkum - Kaatsvereniging Makkum organi-
seert zaterdag 27 juni as. het traditionele
Horeca- en Bedrijfskaatsen op “Keatslân De
Seize” aan de Klipperstraat te Makkum. Dit jaar
is er gekozen voor een nieuwe opzet van deze
partij. Ieder bedrijf mag met één of meerdere
parturen deelnemen aan deze kaatspartij. Om
voor een bepaald bedrijf te mogen kaatsen hoeft
men daar niet werkzaam te zijn en/of op de loon-
lijst te staan. Ook hoeven de kaatsers niet lid te
zijn van de Kaatsvereniging Makkum. Naast een
Heren-klasse met verliezersronde, kan er bij vol-

doende deelname ook in een aparte Dames-klasse
worden gekaatst. De aanvangstijd van de wed-
strijd is om 11.00 uur. De loting is op donderdag
25 juni om 20.00 uur in de kantine van de KVM. 

U kunt zich voor deze partij opgeven bij het
secretariaat: Strânwei 17, Makkum, tel: 0515-
231377 of e-mail: alpha@ayc.nl De prijzen,
bestaande uit waardebonnen en een plaquette
voor het bedrijf, worden aangeboden door sponsor
Inprotech B.V. te Makkum. Meer informatie
kunt u vinden op:www.kv-makkum.nl

Horeca- en Bedrijfskaatspartij Makkum nieuwe stijl!  
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Info
Kerkdiensten 
zondag 21 juni
Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen, H.A.

R.K. Kerk  
9.30 uur pastor G. Kamsma   

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder  

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum         

Holle Poarte piramide 
9.30 uur, voorganger dhr. H. Fransen, m.m.v. Koor Wons  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494        

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 Tandartsenpraktijk van Asperen Tandheelkunde,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                 
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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

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

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

donderdag van 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

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

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

Zeilklompjes bouwen 

Makkum - De afgelopen weken was Makkum
twee scheepswerven rijker! De kinderen van groep
6 en 7 van de basisscholen; de Ark, it Iepen Stee
en de St. Martinus, mochten onder begeleiding
zeilklompen gaan bouwen, zodat ze mee kunnen
varen met de Makkumer kampioenschappen
klompkesilen 2009. Geheel bij het thema van deze

visserijdagen passend, zijn deze zeilklompjes
natuurlijk “Makke yn Makkum”. Op 22 augustus
kunnen de kinderen laten zien hoe strak hun
zeiltjes getrimd zijn, en gaan ze natuurlijk strijden
om mooie prijzen. Gerben Kuperus trad even op
als assistent scheepsbouwer, toen de kinderen
van “it Iepen Stee” en de “St. Martinusschool” aan
het zeilklompjes timmeren waren. Deze Timmer-
man is sponsor van de bouwpakketten en zorgt
er mede voor dat er straks mooie Makkumer
klompjes varen in de wateren van Makkum. De
kinderen uit groep 6 en 7 die in het speciaal
onderwijs zitten en ook graag een klompje willen
hebben, kunnen contact opnemen met Monique
Mak, tel. 0515-231414.

Iedereen die in het bezit is van een klompje mag
natuurlijk meevaren tijdens de visserijdagen,
want het is een open wedstrijd. Dus kom alle-
maal op 22 augustus met je klomp om 12.00 uur
bij de Vallaatsbrug, en laat zien wat een goeie
schipper je bent!

(eigen foto)

Makkum - Het thema van de Makkumer
Visserijdagen is dit jaar Makke yn Makkum.
Wat houd zo’n thema nu eigenlijk in?
Het opvatten hiervan moet zo ruim mogelijk
genomen worden van vroeger tot in de toekomst!
Er is nogal wat in Makkum gemaakt. In eerste
instantie denk je dan aan de Koninklijke bedrijven
die Makkum huisvest, tegels, porselein en de grote
luxe motorjachten. Maar wat dacht u van zeil-
makers, garnaal verwerkende machines, speed-
boten, klassieke zeiljachten, de vroegere kalkovens
met het gebluste kalk, kaats-ballen en wanten of
het quiltclubje. Allemaal produkten uit Makkum! 

Hoe nu verder? 
Iedereen die ook maar iets maakt of produceert
in Makkum en omgeving geven wij de gelegen-
heid zich te presenteren tijdens de visserijdagen
van Makkum. Dat begint natuurlijk al tijdens het
palingroken op vrijdagmiddag, aal uit het
Makkumer IJsselmeer, gerookt in Makkum,
‘s Avonds met het openingstheater geschreven
door een schoolmeester van een Makkumer
school, uitgevoerd door Makkumer kinderen en
koor. Daarna de pieremagochels uit Makkum,
Skuzum en omstreken, waarvan een paar
gemaakt worden door kinderen op de oude
Amels werf. Maar ook op de zaterdag zijn er
allerlei activiteiten waar bijvoorbeeld kunstenaars
uit de omgeving hun werken aanprijzen. De zeil-
klompjes die op Makkumer scholen door de kin-
deren zelf gemaakt zijn, gaan de wedstrijd varen
om het kampioenschap van de Makkumer
‘klompesilwedstriid’. De Volvo-oceanrace valt
daarbij in het niet qua spanning! En dan natuur-
lijk ook de kunstveiling van kunstwerken gemaakt
door kunstenaars uit Makkum en omgeving.

Als u iets maakt, hier in Makkum, en u wilt hier
ook aandacht voor tijdens de visserijdagen, laat
het ons dan weten, en wij kijken wat wij voor u
kunnen betekenen, tel. 0515-232962.

Makke Yn Makkum

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

Ook dit jaar gaan we weer op reis met u! Vindt
u het in de zomerperiode ook zo stil? Gaan er
veel mensen weg, maar u kunt niet weg door
welke omstandigheden dan ook? Dan is het
maar goed dat u zich kunt opgeven voor de reis
voor senioren uit de gemeentes Bolsward en
Wûnseradiel. Dit jaar gaan we de Waddenzee
oversteken: we gaan dus naar een eiland toe.
Onderweg krijgt u koffie met wat lekkers en een
lunchpakket. Voor uw drinken dient u zelf te
zorgen, dit zit niet in het lunchpakket. We vragen

een eigen bijdrage van  15.- (betalen voor instap-
pen in bus). Opgeven kan van: 11 t/m 25 juni via
Stichting Ouderenwerk Bolsward, tel. nr. 0515-
576507. Mail: ouderenwerk25@zonnet.nl

Deelname in volgorde van opgave.
Opstappen Bolsward:  
8.15 uur (plein 1455) Rond 18.30 uur weer terug
Opstappen Witmarsum: 
8.30 uur (gemeentehuis) Rond 18.15 uur terug
We hopen op een mooie dag!

Busreis Bolsward en Wûnseradiel 30 juni 2009
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Kwarkyoghurt.............................................1.69
Hero Cassis, 1.25 liter...................................................nu 1.49
D.F. Pepermunt, zak 200 gram..............................nu 69 cent
zak Lays Funmix, 6 soorten..........................................nu 2.59
flacon Glassex met pistool............................................nu 2.49
Spaghetti + Mix......................................................samen 1.39
Everyday Filterzakjes, no.4 per pak 100 stuks.....nu 65 cent
Everyday Koffiepads, pak à 36 stuks....................slechts 1.99
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Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 18/6 t.e.m. wo. 24/6

Agenda
donderdag 18 juni
Makkum – Elke donderdagmiddag 14.00 uur
in de tuin van zorgcentrum Avondrust, 
Jeu de boules voor 55+

vrijdag 19 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 20 juni
Makkum – Piramide Holle Poarte bingo 20.00 uur
in de bovenzaal

Ferwoude – Dorpsbelang organiseert 19.30 uur
Ringrijderij voor Friese aanspanningen

maandag 22 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
optreden van orkest “Hallelujah” in het restaurant

Makkum – Openbare Bibliotheek, hele maand juni
tijdens openingsuren, overzicht met foto’s en teksten
25 jarig Jubileum Makkumer Belboei

Makkum – Swan museum o.a. schilderijen, pastels
en aquarellen van Makkum. Open van donderdag
t/m zondag 13.00 - 16.00 uur, Slotmakersstraat 2

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de Turfmarkt
Makkum, info/opgave verplicht via Stichting “it
Preamke”, tel. 0515-232222

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april tot
26 juni, schilderijen van mevrouw E. Bouma-Abma.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april t/m
31 oktober, werken van verschillende kunstenaars
uit binnen- en buitenland. Openingstijden: dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Uit eigen regio



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 17 juni 2009

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

Speeltuin met uniek landelijk, lounge-terras

Piaam - Na 2 jaar in onderhandeling met de
gemeente te zijn geweest, is dan eindelijk de
speelweide bij de Nynke Pleats gerealiseerd. De
gemeente had nogal wat bezwaren in verband met
het beschermde dorpsgezicht en de eventuele
archeologische waarden in de grond. Nu de 2
onderneemsters van de Nynke Pleats zelf kleine
kinderen hebben, ervaren zij regelmatig zelf hoe
moeilijk het is om een geschikte plek te vinden
waar je én lekker kunt eten én waar de kinderen
zich goed vermaken. Deze plek hebben zij nu
zelf gecreëerd. 

Met het prachtige nieuwe lounge-terras met uit-
zicht op de speeltuin en de Friese landerijen willen
de dames de Nynke Pleats een plek maken waar
men speciaal naar toe komt om lekker met de
kinderen te koffiedrinken, lunchen of dineren.
Verder is het natuurlijk uiterst geschikt om een
familiefeestje, verjaardag, reünie of huwelijks-
feest te vieren! Binnen was er al een uitgebreide
speelhoek met divers speelgoed voor alle leeftijden,
een t.v.-tje met video's en een knutseltafel, maar
met mooi weer is een speelweide buiten natuur-
lijk ideaal. De speelweide is afgesloten door een
hek, zodat ook de kleintjes gewoon veilig naar
buiten kunnen. 

De feestelijke opening van de speelweide is op
zondag 28 juni met diverse extra feestelijke acti-
viteiten voor de kinderen. Iederéén is welkom
vanaf 11 uur om de nieuwe speelweide te
bewonderen en in te weiden. Tot 15 uur is er van
alles te doen (zoals een clown, springkussen
etc.) en gratis limonade met wat lekkers.   

(zie ook advertentie pagina 5)

(eigen foto)

Makkum - Onder ideale omstandigheden werd
zaterdag 6 juni de 7e sloeproeirace “Slag om
Makkum” gehouden. Met een deelname van 30
sloepen, afkomstig uit heel Nederland, kan de
organisatie, Stichting Riemen over en weer, terug
kijken op een geslaagde maar vooral aantrekkelijke
dag voor de circa 300 roeiers en roeisters. 

Om exact 12.00 uur werd het eerste startschot
gegeven door de oud voorzitter Harry Stoelinga,
waarna er om de twee minuten steeds twee sloepen
mochten starten voor de race van 15 km. Het traject
bracht de sloepen via de belboei MA 5 in de richting
van de sluizen bij Kornwerderzand. Aldaar moest
een boei gerond worden en koers worden gezet  in
de richting van Gaast. Ter hoogte van Gaast werd
vervolgens de derde boei gerond en konden de
roeiers met  tegenwind beginnen aan de terugreis.
Opnieuw werd de MA 5 gerond en kon op het
kanaal de strijd beslecht worden. Na gemiddeld
twee uur roeien waren de sloepen allen terug in de
haven. Nadat alle sloepen uit het water gehaald waren,
konden de roeiers en roeisters in de stralende zon,
onder het genot van een drankje, bijkomen van de
pittige tocht op het IJsselmeer. Om 18.00 uur was
het tijd voor de prijsuitreiking. Met een tijd van
1h.26m.48s. was het de Twirre (Makkum) die de
15,0 km het snelst wist af te leggen. Na het toepassen
van de handicapberekening bleek deze snelheid goed
te zijn voor een vermogen van 108,80 watt, en daar-
mee een tweede plaats. Directe concurrent de Orkaan
(Harlingen) was met een roeitijd van 1h.29m.26s.
goed voor 102,88 watt. Dit resulteerde in een derde
plaats. Sterkste team was echter de bemanning van

de Steenbok. Met een roeitijd van weliswaar
1h.33m.14s. bleken de heren uit St. Nicolaasga het
sterkst met een vermogen van 113.98 watt.
De heren van roeiteam Zeesteeg mochten zaterdag
hun krachten tonen in de sloep de Kromme Dick
(Harlingen). Met een roeitijd van 1h.30m.30s. en
een vermogen van 78,99 watt, moesten zij zich
tevreden stellen met een 13e plaats in het algemeen
klassement voor heren. 

Bij de dames werd de snelste tijd 1h.50m.49s. neer-
gezet door het team van de sloep Red Pepper
(Muiden). Sterkste team was echter de bemanning
van de sloep Hjoed `n Makkie 2. Met een roeitijd
van 1h.58m.33s. waren de dames uit Franeker het
sterkst met een vermogen van 46,90 watt. Tweede
werden de dames in de GIA-Light (Rutten) met roei-
tijd van 1h.57m.02s. en een vermogen van 45,02 watt.
De derde prijs ging naar de dames uit Harlingen in
de Onvervaard. Zij leverden een vermogen van
44,01 watt, roeitijd 2h.05m.43s. Het damesteam van
de Zeesteeg leverde een roeitijd van 1h.53m.18s.en
daarmee een vermogen van 38,56 watt. Dit was
goed voor een 9e plaats in het algemeen klassement
voor dames.

Met de hulp van de vele vrijwilligers en sponsoren
is het de stichting Riemen over en Weer gelukt de
7e editie van de “Slag om Makkum” tot een goed
einde te brengen. Zonder deze hulp is niet mogelijk
een dergelijk evenement te organiseren. Onze dank
gaat dan ook uit naar de vrijwilligers en de sponsoren
van de “Slag om Makkum”. Wij hopen u natuurlijk
volgend jaar weer te mogen ontmoeten. 

“Steenbok” en “Hjoed een Makkie” winnaars van de 7e Slag om Makkum
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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

Computerkast P4 2.8GHz Hyper Threading,
1GB DDR400 geheugen, 160GB Harde schijf,
DVD Brander & DVD ROM, Windows XP
Pro + SP3  200.-, tel. 06-21976073

Solide eiken eethoek, tafel 1.40x0.85 m. (uit-
schuifbaar tot 2.20 m.), de 4 stoelen met
Leeuwafbeelding in houtsnijwerk in rugleuning,
pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940

Jack Russell ± 4 à 5 mnd. oud kleur wit/bruin
 250.-, tel. 06-43656636

Nieuwe zandkleurige velours gordijnen 2 x 3
banen br. 3.90 h. 2.50  150.-, tel. 0515-411610  

Puch Maxi gerestaureerd en opgeknapt met
kenteken papieren  250.-, tel. 06-18153352

Philips kleuren TV (53 cm beeld) en een
video-recorder, met banden. Alles in goede staat,
leuk voor de slaapkamer, alles samen  25.-,
tel. 0515-231495

Geheel nieuwe, nog ingepakte elektrische
Princess wonder wokpan met glazen deksel,
2000w.  25.-, tel. 0515-232534

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.

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Botterstraat 7
MAKKUM

Keurig onderhouden,
ruime gezinswoning

met berging en 
zonnige tuin.

Vraagprijs:
 159.000,00 k.k.



Wij zoeken lieve baasjes voor onze jonge
poesjes, geboren 1 mei jl., tel. 0517-532161

Op lappendag heb ik in Bolsward een arm-
bandje met drie kinderkopjes eraan gevonden.
De namen zijn: Aliza, Laura en Anna. Wie
mist dit armbandje of weet van wie deze
dochters zijn? Ik zou het zo graag terug willen
geven. Hetty Cuperus, tel. 0517-531012

Cypers grijze 1-jarige ex-kater, met wit befje
en pootjes. Zijn naam is Sammie sinds 9 juni,
bij de Afsluitdijk, boerderij “Houw” beloning
voor de vinder, tel: 06-22400411
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Zoekertje
GEZOCHT

GEVONDEN

VERMIST

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

VDBLES TAXICENTRALE
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