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Donovan Roemer
Makkum - Het was de afgelopen dagen gezellig en
druk op het strand. Alle bekende merken surfplanken
en waren er aanwezig. De camping en het omliggende parkeerterrein stond vol campers en tenten.
De bezoekers van het strand mochten deze planken
en toebehoren testen. Bij de start van het evenement openden Stephan en Ron van der Berg uit
Hoorn met hun tandemplank het spektakel. Deze
tandenplank is nieuw. Op het proto type kwamen
zij aan surfen. Een bijzonder gezicht, twee masten
en zeilen op één plank en vooral het goede samenspel tussen beide surfers maakte het surfen op deze
plank zo apart. De plank is 4.80m lang. Het is een
fraaie plank om te huren bij een surfshop of vereniging. Vooral als gezinsplank uitstekend geschikt.
Helaas liet de wind het vrijdag bij de opening een
beetje af weten. Iedereen rekende op een stevige wind
op zaterdag. Ook dit gebeurde niet. De wind was
even niet te vinden. Wel scheen de zon uitbundig
en de bezoekers van het festival konden bij alle party
tenten uitgebreid kennis maken met de nieuwste
snufjes op surf gebied. En natuurlijk ontbrak ook
de kleding niet. De outfit van de surfers heeft toch
een geheel eigen stijl. Het was bijzonder aangenaam
in het zonnetje, maar alle nieuwe zeilen en planken
bleven op het strand liggen. Surfen was niet mogelijk.

Ook de voor zaterdag uitgeschreven wedstrijden
gingen niet door. Wel waren er bij de verschillend
merken promo’s. De Toppers in de surfsport, waaronder de wereldkampioen Josh Angulo en Kauli
Seadi kwamen uitleg geven over de sport. Hiervoor
was grote belangstelling. Toen enkele topsurfers
posters gingen signeren was de animo voor deze
posters groot. Leuk is te zien dat de oudere surfers
voor hun zoon of kleinkind graag een handtekening
willen hebben. Zou dit echt zo zijn?
Zondag leek het weer helemaal mis te gaan met de
wind. Gelukkig kwam in de loop van de dag een
matige wind. Net genoeg om de wedstrijden, waaruit de Nederlands kampioen te voorschijn moest
komen, toch door te laten gaan. De wind nam iets
toe en de surfers gingen het water op. De test materialen waren allemaal op het water te vinden en het
strand was weer helemaal strand en niet meer etalage van fraaie spullen. Er was zelfs een wachttijd
voor de test materialen en daarvoor waren vele
surfers en leveranciers naar Makkum gekomen.
Naast de wedstrijden waren er tevens echte beach
party’s. Wie uiteindelijk Nederlands kampioen
geworden is op dit moment niet bekend.. De wedstrijdleiding heeft dit niet, zoals afgesproken, even
door gemaild.

OVM zet de wintertijd op spectaculaire wijze in
Makkum – Het is weer zover, de wijzers van de
klok gaan op zondag 25 oktober a.s. één uur terug
’s nachts om 03.00 uur is het einde van de mooie
lange zomer. En doet de wintertijd zijn intrede. De
Makkumer OVM (Ondernemers Vereniging Makkum)
wil met een ludieke actie van start gaan. De actie
wordt gehouden op de dag voorafgaand aan de wintertijd, dus op zaterdag 24 oktober a.s. De diverse
winkels gaan deze ochtend om 06.00 uur open,
profiteer er van want om 09.00 uur is de actie weer
voorbij. Ondertussen pakt u uw voordeel en de

deelnemer verhoogd de omzet. Dus inwoners van
Makkum e.o. stem uw wekker, klok of digitale
signalering vroegtijdig af! Enkele leden van de
OVM zijn al druk bezig om leden warm te krijgen
voor een spectaculaire start van de lange winterperiode. Dit om de consument iets te bieden. Hoe
werkt dit dan, wel dat leest u volgende week in de
Makkumer Belboei. Let op de advertentie/aanbiedingen in dit nummer, en u kunt voordelig inkopen/
boodschappen doen, als u behoort tot de vroege
vogels!…..

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip
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Kerkdiensten
zondag 18 oktober

Met trots kan ik jullie vertellen
hoe mijn kleine zusje gaat heten

K.C. Het Anker 9.30 uur pastor G. Visser

Manouck

Skuzum
11.00 uur ds. J. Finnema muzikale medewerking “Rauch”
K.C. Het Anker
19.00 uur Plusdienst/jeugddienst voorganger pastor G. Visser

Geboren op 4 oktober 2009 om 11.45 uur
Gewicht: 4100 gram, Lengte: 54 cm

R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger

Martijn Ruiter & Hendrikje Bangma
Jarco
De Jister 27
8754 GM Makkum
0515 – 231807

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma

Weekenddiensten Wûnseradiel

Kraamvisite vinden we fijn,
een telefoontje zou handig zijn.

Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

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.

Als de maan kon zien,
en de sterren konden luisteren.
Als de zon kon praten,
en de wind zou fluisteren.
De wind zou dan fluisteren,
wat de sterren konden horen.
De zon had verteld dat de maan
je heeft zien geboren.
Zon of maan.... Sterren of wind....
Voor ons ben je gewoon
een heel bijzonder kind.

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 Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- 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 9.00 tot 9.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker”
tel. 0515-233720 b.g.g. 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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur
tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

In herinnering aan Rein Oostenveld
De Sluis en de Leugenbòlle.
Drie jaar geleden op 11 oktober liet ik
de Urn van zout met jou, versmelten
in je geliefde haven van Makkum.
Geruisloos ben je met het water door
de Sluis langs je lievelingsplekjes gedreven.
Totdat je buiten Makkum was, maar de
herinnering aan jou is voor mij altijd bij de
Leugenbòlle en de sluis in Makkum gebleven.
Gre Caarels

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Emma
9 oktober 2009
Jacob, Sonja
Fenna en Taco Nota
Blokmakersstraat 14
8754 GC Makkum
Voor bezoek graag eerst even bellen.
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Deze soldaat is op deze foto
zo rond de 25
Snelle Melle was zijn bijnaam
zo rond de 50
16 oktober wordt onze Heit en Pake

75

Van harte gefeliciteerd
de kinderen en kleinkinderen

Agenda
vrijdag 16 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

zaterdag 17 oktober
Bolsward - Kapel Bloemkamp 10.00-12.00 uur
zing mee tijdens de open repetitie van de
Oratoriumvereniging Bolsward o.l.v. Pauli Yap

dinsdag 20 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust kaartclub
14.00 uur in het restaurant

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, 1 liter.................................................nu 1.59
Gesneden Jong Belegen Komijnen Kaas, 150 gram.....nu 1.69
Gesneden Leverworst, 125 gram.......................voor 99

cent
Galia Meloen, per stuk..................................................nu 1.49
Grolsch Herfstbok, 6x30 cl.........................van 4.79 voor 2.99
DF Pepermunt of Hoesttabletten..nu 2 zak naar keuze 99 cent
Pringles Chips, koker 165 gram.................................2.29 1.39
Zakdoekjes, 18x10........................................................nu 1.09
Wattenstaafjes, 200 stuks..............................................nu 0.25
Aanbiedingen geldig van do. 15/10 t.e.m. wo. 21/10
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Zumba de nieuwste fitnessrage

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
(eigen foto)

* Zumba de nieuwste fitnessrage bij HealthCity Hartman
Bolsward - Zumba fitness is de nieuwste rage in
fitnessland. Maar wat is het precies? Is het een
workout voor de spieren, een vetverbrandend
schema of gewoon een leuke manier om extra
calorieën te verbruiken? De Colombiaan Alberto
Perez heeft Zumba uitgevonden. Het is een groepsgebeuren en is een mix van fitness en dans. Vele
bewegingen komen onder andere uit de Latijnse
dansen salsa, samba, merengue en flamenco. Elke
les is een groot feest, omdat Zumba op leuke ritmische muziek gebeurt en de bewegingen niet
de typische fitnessoefeningen zijn heb je niet het
gevoel dat je intensief aan het sporten bent.
Zumba kent geen moeilijke choreografie en is
geschikt voor iedereen die van lekker swingen
houdt. Inmiddels wordt Zumba in meer dan 35
landen gegeven en dit aantal wordt met de dag
steeds groter.
Een Zuma les
Tijdens de warming up word je gelijk meegetrokken
door de opzwepende muziekklanken uit LatijnsAmerika Up-tempo en langzame ritmes wisselen

elkaar af. Het lijkt alsof je bent beland in zonnig
Colombia. De verleidelijke heupbewegingen en
korte danscombinaties zijn makkelijk te volgen.
Zumba werkt verslavend en vraagt om meer. Elke
les garandeert een onvergetelijke workout. Met een
brede glimlach zul je uitkijken naar de volgende
les. Sporten is nog nooit zo leuk geweest! Zijn je
zintuigen geprikkeld en wil je meedoen aan deze
fantastische sport? Kom dan naar HealthCity
Hartman in Bolsward. HealthCity heeft op dit
moment dagelijks Zumba lessen op haar lesrooster
staan. Bovendien sport je tot 1 november gratis
en ontvang je bij opgave een prachtige Nike sporttas cadeau.
De voordelen nog eens op een rijtje:
Op een leuke swingende manier afvallen. Tot wel
1000 calorieën per uur verbranden. Zowel vet verbranden als uw spieren verstevigen met verschillende workouts. Elke les is een feest! Nu een
fantastisch instap voordeel bij HealthCity. Interesse,
kom vrijblijvend een keer een Zumba les meedoen bij HealthCity Hartman tel: 0515-573745.

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

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

Dorpshuis It Bynt ontvangt  500.- van Oranje Fonds
Wons – De aanvraag van de Vereniging voor
Dorpsbelang Wons bij het Oranje Fonds voor
vervanging van de vaatwasmachine in dorpshuis
‘It Bynt’ is door het Oranje Fonds gehonoreerd
met het gevraagde bedrag van  500.-. Het
Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op
sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer
 22 miljoen aan organisaties die en 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 Maxima zijn beschermpaar
van het Oranje Fonds.

Verhuisverkoopdag
Witmarsum – Woonzorgcentrum Aylva State te
Witmarsum, is tijdelijk naar de Looiersbuurt te
Bolsward. De oude vleugel gaat verdwijnen en
daar komt nieuwbouw voor in de plaats. Zoals
bij iedere verhuizing zijn er spullen die niet mee
kunnen/gaan naar de andere woonplek. Daarom

organiseren de medewerkers van Aylva State een
verkoopdag om de laatste spullen te verkopen,
op zaterdag 17 oktober van 10.00 tot 13.00 uur in
Aylva State. Ook zijn er grijze terrastegels 50x50cm
te koop voor  1.00 per stuk. U bent allemaal
welkom namens de medewerkers van Aylva State.

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER





Babi Pangang
Kip met Champignons
Mini Loempia’s
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

50 jarig dienstjubileum bij Groothandel Bergsma B.V.

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.25
Vers gesneden Hutspot
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.65
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . 1.00
Goudgele Andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.40
Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen,
handperen en stoofperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
Bij besteding van  5.10 grote verse eieren voor maar  1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

(eigen foto)

* Jubilaris Menno de Vries met schoonzuster Sietske de Vries voor de Rolls Royce
Makkum - Op zaterdag 10 mocht Menno de Vries
uit Leeuwarden zijn 50 jarig dienstjubileum
vieren. Bij deze bijzondere gebeurtenis werd
vrijdag 9 oktober jongstleden bij Groothandel
Bergsma stil gestaan. Menno werd door de directie
in een Rolls Royce van huis opgehaald en onder
applaus van collega's op het bedrijf ontvangen.
Onder het genot van een hapje en een drankje
werd Menno door collega's en oud-collega's
gefeliciteerd met dit fantastische jubileum.
Als 14 jarige jongen kwam bij op 10 oktober 1959
in dienst bij Groothandel Feddema te Leeuwarden.
Daar begon hij met "orders pikken"; spullen bijeen zoeken. Hij groeide in dit bedrijf en mocht
later de goederen ook rondbrengen, deed werkzaamheden op kantoor en viel bij afwezigheid in
als vertegenwoordiger. In 1998 werd Groothandel
Feddema overgenomen door Groothandel Bergsma

en werd het contract van Menno voortgezet als
magazijnmedewerker. Momenteel bestaan zijn
werkzaamheden bij Groothandel Bergsma uit het
controleren van de klaargezette orders. Uit de
toespraken van directeur Henk-Jan Minnema en
magazijnchef Jan Douna bleek ondermeer dat
Menno door zijn collega's vooral wordt gewaardeerd om zijn positieve instelling en persoonlijkheid. De waardering van collega's bleek o.a.
uit een cadeau in de vorm van een "taart" bestaande uit bier van zijn favoriete merk en droge worst
van Weidenaar. Wanneer Menno in juli 2010 de
leeftijd bereikt waarop hij zijn AOW mag ontvangen, zal hij stoppen met zijn werkzaamheden
bij Groothandel Bergsma. Een 50-jarig dienstjubileum, wie maakt dat tegenwoordig nog mee.
Menno, namens directie en (oud) collega's van
Groothandel Bergsma, van harte gefeliciteerd!

Dúmkes, sûkerlatten, Halleluja
Makkum – Deze succesformule wordt ook dit
jaar weer in de praktijk gebracht. U kunt onze
leden woensdag avond 21 en donderdagavond
22 oktober weer aan de deur verwachten om u
deze lekkernijen aan te bieden. Dit onder de
muzikale begeleiding van onze drumband.

In tijden dat alles maar duurder wordt kunnen
wij deze producten u toch nog steeds aanbieden
voor maar  2.50 per pakje. Een buitenkansje,
dus tot volgende week!
Muziekvereniging Makkum.

Meditatie & Bewustzijn
Exmorra – In het ZonneHuis wordt elke drie
weken een avondworkshop meditatie & bewustzijn georganiseerd door Sylvia Postma en Kees
Wagenaar. Deze avonden zijn bedoeld om met
verschillende vormen van meditatie en bewustzijnstechnieken kennis te maken en vooral te gaan
ervaren. Stilte meditaties, actieve meditaties, grondingsoefeningen, meer aanwezig zijn en kunnen
blijven bij jezelf, chakra oefeningen, in verbinding
zijn of komen met het grotere geheel.....en wat

er zoals voorbij komt op deze avonden. Met als
resultaat je bewustzijn op verschillende niveaus
te vergroten. Een avond voor jezelf! De eerstvolgende data zijn 15 oktober, 5 november, 26
november en 17 december. Als je je nu voor 3
avonden opgeeft, kun je de 4e gratis meedoen!
Voor meer informatie en opgave:
www.hetzonnehuis.nl tel. 0515-233567,
www.boizca.nl tel. 0515-232705.

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 14 oktober 2009

Wist u dat...
* wanneer vanavond of morgenvroeg de bel gaat,
u verrast wordt met heerlijke dùmkes of
sûkerlatten
* muziekvereniging Hallelujah Makkum deze
aanbiedt voor slechts € 2.50 per pakje
* u het kleingeld alvast klaar kunt leggen als u
de drumband hoort voorbijgaan
* u in de Colofon alles aan de weet kunt komen,
waar u het materiaal voor de Makkumer
Belboei naar toe dient te mailen of te bezorgen

Op trancereis
met de Sjamenentrommel
Exmorra – Het geluid van de Sjamanentrommel
is een hulpmiddel om je dagbewustzijn te verlagen
en je open te stellen voor je eigen innerlijke weten.
Het is alsof je in een andere werkelijkheid terecht
komt. In deze andere dimensie kun je jouw krachtdier, je gidsen en je spirithelpers ontmoeten. Je
kunt om genezing vragen voor jezelf en voor
anderen, inspiratie opdoen, je creativiteit verkennen of vragen stellen als je hulp nodig hebt.
Vanavond (woensdag 14 oktober) kun je van
19.30-22.00 uur in Centrum Wilgenhoeve in
Exmorra een Sjamanistisiche trancereis meemaken. Voor opgave en informatie: Centrum
Wilgenhoeve, tel. 0515-575169.
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Laminaat op de vloer?

Platinum Spas Friesland ook in Witmarsum

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Witmarsum - Wie had ooit gedacht dat in Witmarsum
een bedrijf zou komen dat allerlei vormen Jacuzzi
verkoopt. Toch is het zo. In de voormalige slagerswinkel, die een ware metamorfose heeft ondergaan,
verkopen Matty en Frans Burgers sinds kort de
jacuzzi van een Amerikaans merk. Mensen kennen
de jacuzzi vaak van een vakantiepark of zwembad.
Toch wordt het steeds eenvoudiger om dit thuis in
de tuin te installeren. Er is al een twee persoons
jacuzzi, maar ook grotere zijn in de showroom te
bewonderen. Voor een redelijk bedrag heeft u al een
volledige jacuzzi, die zomer en winter te gebruiken is.
Deze vorm van luxe kan ook thuis. Het is heerlijk
ontspannend en het is bewezen dat het een goede
invloed heeft op de gezondheid. Het warme water
heeft een therapeutische en ontspannende werking op
lichaam en geest. Alle spieren ontspannen tijdens de
stroming van het water door middel van de jets en de
ergonomisch gevormde zitplaatsen zorgen er voor
dat de houding absoluut ontspannen is. De jacuzzi
van het merk wat men in Witmarsum verkoopt wordt
in de ijskoude winter van Canada gebruikt, dus ook

tijdens de winterperiode te gebruiken en niet zoals
velen denken alleen s’zomers. Het moet een heel
apart gevoel geven als je heerlijk in het warme water
zit en dan sneeuw rond om ziet. De spa wordt compleet thuis afgeleverd en het enige wat de spa nodig
heeft, is een elektriciteit aansluiting. De leidingen van
de Spa (Jacuzzi) worden iedere 24 uur doorgeblazen.
Dit is om te allen tijde stilstaand water te voorkomen.
In deze spa’s worden uitsluitend Amerikaanse
onderdelen verwerkt en geen Chinese. Wat voor de
kenner van groot belang is. Bent u nieuwsgierig
geworden. ga eens kijken in de nieuwe showroom
en kijk tevens in de afdeling gadgets en gifts.
De showroom is te vinden aan de Arumerweg 47
8748 AB Witmarsum. Alle informatie is te vinden
op www.platinumspasfriesland.nl Tel. 0517-531564
of 06-22863121. De showroom is open maandag
en woensdag van 13.00-17.30 uur, vrijdag van
14.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-tot 17.00
uur en natuurlijk zijn ze altijd op afspraak open,
één telefoontje en het wordt geregeld.

Damnieuws O.K.K. Makkum

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
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Makkum – De dammers van OKK zijn weer
enthousiast van start gegaan in het nieuwe damseizoen. Elke dinsdagavond wordt er gedamd in
Hotel de Prins. We beginnen dan om acht uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook wordt er
gespeeld tegen andere clubs. Dit jaar zijn het niet
meer de damverenigingen van de Provinciale Friese
Dambond maar die van de Zuid-Westhoek Dambond. Dit vanwege de grote afstanden die moeten
worden afgelegd. Inmiddels zijn er onderling al
een paar wedstrijden gespeeld.
Dit zijn de uitslagen:
22 september
Joh. Rinia
- G. Mensonides
S. Tilstra
- I. Werkhoven

0-2
2-0

A. van Schaick
C.E. Kooistra

- G. Zijlstra
- B. Tilstra

2-0
0-2

29 september
H. van As
A. van Schaick
A. Wiersma
G. Zijlstra
C.S. Kooistra

- S. Tilstra
- G. Mensonides
- Sj. Mensonides
- B. Tilstra
- I. Werkhoven

2-0
0-2
0-2
0-2
2-0

6 oktober
A. van Schaick
Sj. Mensonides
G. Mensonides
H. van As
B. Tilstra

- C.E. Kooistra
- I. Werkhoven
- S. Tilstra
- G. Zijlstra
- A. Wiersma

1-1
2-0
0-2
1-1
2-0

Makkum goes Back to THE EIGHTIES
Makkum - Herinnert u zich deze nog nog nog…
Toto, Bryan Adams, Eurytmics, Level 42, Duran
Duran. Dit jaar al weer voor de 3e keer de Eighties
Disco!!! We hebben DJ Hendrik wederom gecontracteerd voor deze avond op zaterdag 7 november.
Hendrik bekend van discotheek ‘The Sound”, zoekt
al zijn platen uit de jaren 80 weer bij elkaar en zal de
bovenzaal van Hotel de Prins op zijn grondvesten
doen laten trillen. Hits uit de jaren 80 vliegen vanaf

21.00 uur om je oren! Dit optreden van DJ Hendrik
moet je meemaken! Heb jij een favoriet uit die
“gouwe ouwe tijd” en wil je die graag horen, mail
dit dan door naar: eightees@live.nl. Voor de jeugd
vanaf 25 jaar die dit niet wil missen, is de voorverkoop op vrijdag 30 oktober vanaf 20.30 uur in
de gelagkamer van De Prins. Kaarten kosten  5.00
per stuk. Wees er snel bij want er is een beperkt
aantal kaarten beschikbaar (vol is vol).
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Aanleg parkeerplaatsen
op het Singeltje
Makkum - Vanuit de bewoners van Makkum
komt reeds lang de vraag om extra parkeerplatsen aan het Singeltje aan te leggen.
Bouwbedrijf Sjouke Dijkstra is kort geleden
begonnen met de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen op deze locatie. Er komen hier totaal
twaalf nieuwe parkeerplaatsen. De bomen die
hier gerooid worden zullen vervangen worden
door nieuwe bomen. Men verwacht dat het werk
voor de winter klaar zal zijn.

Politie onderzoekt diefstal
boot en buitenboordmotor
Makkum – De politie onderzoekt de diefstal
van een boot van het merk Quicksilver en buitenboordmotor. De boot werd in de nacht van
maandag op dinsdag weggenomen uit de
Melkvaart. Op de romp van de boot is de naam
BEMPERS aangebracht en daarnaast staat op de
romp het registratienummer 3277C001. De buitenboordmotor is grijs van kleur en van het merk
Suzuki. De boot en de buitenboordmotor waren
met kettingen en sloten goed beveiligd. Echter
heeft men de kettingen doorgeknipt om zo de
boot te kunnen wegnemen. De 30-jarige eigenaar
uit Makkum deed aangifte.

Ford Focus Wagon 1.6i-16v
Collection uitv. Roodmett,Airco,
lm.velgen,ford r-cd,Trekhaak,
cpv+afst.bed, Voorraam verw,nw.staat
95 dkm bj 11-2003

uniGar Horjus

Nu  8450,-

VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm

2006 € 13950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv

2000 €

4750,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm

2007 € 13950,-

VW Golf Tdi,zwartmett,cpv,el.rmn,trekh

2000 €

4695,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007 € 13850,-

Peugeot 206 1.6i XS,lm.velgen,mistl

Opel Astra Stationcar 1.6-16v, 55dkm

2005

Opel Agila 1.2-16v Comfort,zilver,29dkm2002

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm

2005 € 11255,-

verkocht!

11-1999

verkocht!
verwacht!

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm

2005 € 11255,-

Grijskenteken;

Opel Meriva 1.6-16v,hoge zit,a/c,navi

2006 €

9695,-

Ford Transit 260S 2.0TDDi,zilvermetallic,airco

8450,-

Cpv+afst.bed,trekh,imperial,24dkm!!

2007

Peugeot Partner 1.9Diesel,wit,st.bekr

2002 € 3450,-ex

Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm
Ford Focus Wagon TDCi 115pk,collection

11-2003 €
2001

verkocht!

In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

verkocht!
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Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

Wijzigingen in onderhoudsplicht
Wetterskip Fryslân controleert nieuwe schouwsloten

De praktijk is gesloten
van maandag 19- t/m
zondag 25 oktober a.s.
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770 - www.dierick.nl
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

Foto Wetterskip Fryslân
* Schouwsloten moeten vóór 1 november schoon zijn
De jaarlijkse controle van belangrijke sloten staat
weer voor de deur. Op 1 november start Wetterskip
Fryslân met de zogenaamde schouw. Het waterschap kijkt of de sloten schoon zijn, zodat het
water goed kan doorstromen. Door een gewijzigd
schouwbeleid zijn nieuwe schouwsloten aangewezen,
sommige andere zijn vervallen. „Eigenaren van
gronden die grenzen aan een watergang moeten
daarom goed opletten of ze nu ook onderhoudsplichtig zijn”, adviseert dagelijks bestuurslid Aaltje
Rispens van het waterschap.
Vorig jaar is het schouwbeleid gewijzigd en zijn de
regels voor iedereen in het werkgebied van
Wetterskip Fryslân gelijk. Hierdoor is ook de onderhoudsplicht van sloten en vaarten in Fryslân en een
deel van het Groninger Wester-kwartier veranderd.
„Wie nu precies welke wateren onderhoudt, staat in
de zogenaamde legger, dat is ons handboek. Ons
algemeen bestuur heeft afgelopen 29 september de
gewijzigde legger met bijbehorende onderhoudsverplichting vastgesteld”, vertelt Rispens. Op de website van het waterschap (www.wetterskipfryslan.nl)
staan alle leggerkaarten met daarop alle schouwsloten. Hierop kan iedereen zien welke sloten

schouwsloten zijn. Deze kaarten zijn ook in te zien
op het waterschapskantoor in Leeuwarden.
Het waterschap heeft zo’n 14.000 brieven gestuurd
aan degenen waarvoor er merkbaar iets veranderd in
het onderhoud. Daarnaast hebben de leggerkaarten
ter inzage gelegen. Hierop zijn ruim 600 reacties
binnengekomen van mensen die het niet eens zijn
met de wijzigingen. „Wij nemen hun reacties serieus.
Deze mensen krijgen nog bericht van ons wat we
gaan doen met hun specifieke situatie. Voor hen
verandert er voorlopig nog niets. We gaan bij de
schouw soepel om met nieuwe schouwsloten, als ze
bijvoorbeeld per ongeluk oude schouwsloten hebben
schoongemaakt”, belooft het dagelijks bestuurslid.
Die soepelheid geldt ook voor de hoofdwatergangen
die zijn aangewezen als schouwsloot. „Wij hekkelen
dit jaar naast de nieuwe hoofdwatergangen nog één
keer de oude hoofdwatergangen.” Eigenaren van
land dat aan een schouwsloot grenst, zijn verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Vooral in de
natte herfst- en wintermaanden zijn schone watergangen belangrijk voor een goede aan- en afvoer
van water. Vandaar dat Wetterskip Fryslân vanaf 1
november hierop controleert.
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Uit eigen regio
Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 24
november is er een foto expositie van Doris Tichelaar.
Met foto’s van onder andere het Friese was, natuur en
bloemen
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
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere
woensdagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek
13.00 uur vanuit de haven van Makkum. Met proeverij
op de terugweg. Info en opgave via H.K.Z. Makkum
“de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!
Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere
donderdag (bij voldoende deelname). Voor info van
vertrektijden en deelname H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Allingawier – Expositiekerk in museumdorp, onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert van 15 juni
tot 31 oktober de Armeense kunstschilder Gagik
Manoukian. Openingstijden van di. tot en met zo. van
10.00-17.00 uur (maandags gesloten)
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
Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te
bewonderen. De winkel is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur,
de toegang is gratis
Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot 31
oktober mevrouw Lize Bouma met prachtige aquarellen.
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 10.00 17.00 uur, maandags gesloten. Entree museum/expositie  2.50 p.p.

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

Lekker warm de winter door
en toch geld besparen.
Profiteer nu van de nieuwe subsidieregeling voor na-isolatie:
- maar liefst 20% korting op isolatieglas vanaf 5m2
- maar liefst 13% BTW voordeel op vloer-, wand- en dakisolatie.
Nieuwsgierig geworden. Kom naar Bouwbedrijf Gerben Kuperus
in Makkum, wij geven u graag advies en een vrijblijvende offerte.

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen op afspraak en telefonische reservering, tel.
0517-532198

Bleekstraat 44, 8754 CL Makkum
Tel. 0515-231555
bbgkuperus@gmail.com

NIEUW >>>Tapijt en matrassen<<< Roeltap
Tapijt 4 m Breed
v.a.  16,- p/strekkende meter

Matrassen
v.a.  50,-

90 x 200 cm

Bedtextiel - Jersy hoeslaken
90 x 200
140 x 200
160/180 x 200

 4,25
 5,65 (in 15 kleuren)
 6,85

Ook stofferen wij voor u
Tapijt en Vinyl Laminaat
Stofferen van trap 13 tree
 90,- excl. tapijt
ijt en
p
a
T
n
ssen
ebbe
wij h en Matra
l
Viny
r r aad
o
o
v
op

de Marne 124 Bolsward tel. 0515 – 572638
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Jeugd succesvol met mini / midi tenniscompetitie

(eigen foto)

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
Wij zoeken een enthousiaste en lieve overblijfkracht
Wilt u op maandag en dinsdag, samen met ons,
op school een boterhammetje eten?
Dan bent u van harte welkom bij ons aan tafel!
Wij zoeken een enthousiaste overblijfkracht, voor De Ark
in Makkum, die het gezellig vindt om met ons te eten,
spelen en plezier te maken. Een overblijfkracht komt
op vrijwillige basis overblijven op school. U ontvangt
 9,- vrijwilligersvergoeding per keer.
Lijkt u het leuk om van de tussenschoolse opvang een
gezellige middagpauze te maken of wilt u meer informatie
dan kunt u bellen met: Annelies de Boer,
Tso-coördinator tel: 06- 10946794
of mail naar als.deboer@kinderopvangzwfrl.nl.

Makkum - In een van de laatste uitgaven van de
Belboei stond al een stukje over de Makkumer mini’s
die kampioen met de najaarscompetitie waren geworden. Maar de tennisvereniging Makkum heeft
nog een team dat kampioen is geworden, en dan
wel met de midi-competitie. In deze competitie
spelen de kinderen op het ¾ veld. Hiervoor hadden
zich in totaal vier teams opgegeven:
Makkum 1: Mark Jan van Enkhuizen,
Martijn Dijkstra en Jens Pieter Wiersma
Makkum 2: Nynke de Zee, Marrit Nijboer
en Anouk van der Weerd
Makkum 3: Jerke en Sieme Tamboer
en Renzo Hendriks
Makkum 4: Neda Selak, Maike de Witte,
Amber Nauta en Merel de Vries.

(eigen foto)
Makkum 1 en Makkum 2 waren samen in een poule
ingedeeld en Makkum 3 en Makkum 4. Meestal
bestaan de poules uit 6 tot 8 teams en worden de
wedstrijden op drie woensdagmiddagen in september gespeeld. Het is leuk om te zien hoe de kinderen met het speel bezig zijn, sommigen al heel
fanatiek.
Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende uitslagen:
Makkum 1 is 3e in hun poule geworden.
Makkum 2 eindigde op een vierde plaats!
In de andere poule mag zich Makkum 3 kampioen
noemen en is Makkum 4 op een mooie 2e plaats
geëindigd.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Laatste buitenwedstrijd De Waardruiters
Harich – Op zaterdag 26 september jl.was de laatste
buitenwedstrijd van De Waardruiters voor de
paarden in Harich, diverse leden hebben daar uitstekende resultaten neergezet.
Marieke Lombaard reed met haar paard Dwight in
de B-dressuur, de 1e proef 183 punten en de 2e proef
184 punten en een 4e prijs, zij hebben in zeer korte
tijd voldoende winspunten binnengehaald en
mogen nu een klasse hoger (L1) starten.
Pauline Wielsma is in vorm de laatste tijd, eerst
verscheen zij met paard Mindert van de Terpen in
de dressuurring in de L1, de 1e proef behaalde zij
182 punten en de 2e proef 205(!) punten goed voor
een 1e prijs (en totaal 3 winspunten!). Later zadelde
zij HiskelienII van Blessum, ook in de L1, de 1e
proef behaalde zij 178 maar de 2e proef werd
beloont met een winstpunt, 182 punten.
Ook in de L1 startte Ottje Kooistra met haar paard
Katel, de 1e proef 182 punten en de 2e proef 183
punten, na een lange tijd geen wedstrijd gereden 2
winstpunten erbij.

(eigen foto)
* Pauline Wielsma van de L.R. ‘De Waardruiters’
is in vorm

In de klasse L2 reden Nynke Steigenga en haar
paar Wancy ook maar liefst 2 winstpunten bijelkaar, de 1e proef 189 punten en een 5e prijs en de
2e proef 187 punten.
Wietske Visser met haar paard Sylke startte in de
klasse M1, naast 2 winstpunten wist deze combinatie
ook nog eens 2 prijzen in de wacht te slepen, de 1e
proef 186 en een 2e prijs en de 2e proef 184 punten
en een 3e prijs.
Linda Hovius en haar paard Samar B startte ook in
de M1 en hoopte hun laatste winstpunt te halen om
weer een klasse hoger te mogen en de 2e proef
werd beloont met 185 punten en binnenkort komen
zij uit in de M2.

Auto ongeluk te Makkum
Hoogeveen - Heeft er nog iemand krantenartikelen
of andere gegevens over het auto ongeluk van Rein
Oostenveld op 31 oktober 1946 in de Bleekstraat
te Makkum. Graag zou ik deze gegevens dan ontvangen. Bij voorbaat dank.

Rein Oostenveld,
De Wulp 18 7905 CP Hoogeveen.
tel.nr 0528 264549
e-mail. rein.femmy@hetnet.nl
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voetbal - Makkum

laat 2 punten liggen in Oudemirdum

Oudemirdum - Een week na de mooie overwinning tegen koploper VVI heeft Makkum in
Oudemirdum verzuimd zijn derde overwinning
op rij te boeken. Het onnodige puntverlies had
Makkum volledig aan zichzelf te wijten. Nadat
het binnen de minuut op curieuze wijze op voorsprong was gekomen liet de ploeg het, net als in
de thuiswedstrijd tegen QVC, na om de wedstrijd
in een vroegtijdig stadium te beslissen. Het was
de 90e minuut van de wedstrijd; Makkum stond
op dat moment al 89 minuten op een 0-1 voorsprong en niets wees er op dat de thuisploeg nog
een punt aan de wedstrijd zou overhouden.
Hoewel het de tweede helft een stuk minder
speelde dan voor rust had Makkum ook in de
tweede helft genoeg kansen gehad de wedstrijd
in zijn voordeel te beslissen. De thuisploeg
knokte voor wat het waard was, kreeg naar mate
de tweede helft vorderde ook een licht overwicht, maar tot kansen leidde het spel van NOK
niet. Tot de laatste minuut. De jonge laatste man
van Makkum, Jelle van der Velde, die tot dat
moment niet in de problemen was geweest,
maakte vlak voor tijd een onnodige overtreding
waarna de door scheidsrechter Van der Leur
terecht gegeven vrije trap fraai bij de verste paal
werd binnengekruld door Simon Smink.
De 1-1 eindstand betekende een enorme domper
voor Makkum die nog groter had kunnen zijn als
ook de 2e kans van de wedstrijd voor de thuisclub - in de eerste minuut van de blessuretijd nog was benut. Gelukkig voor Makkum ranselde

Adverteer in de Makkumer Belboei

keeper Nota een snoeihard schot van 20 meter
uit zijn doel en stelde daarmee in ieder geval een
punt veilig. Het begon zo mooi voor Makkum
op het prachtig gelegen en zonnige sportpark
‘De Skelp’ in de bossen van Oudemirdum. De
eerste lange bal van vanaf de aftrap was een
simpele prooi voor de keeper van de thuisploeg.
Deze dacht een fluitsignaal gehoord te hebben
en rolde de bal rustig voor zich uit om een vrije
trap te nemen. Van een fluitsignaal was evenwel
geen sprake en Daniël Kleiterp was er als de
kippen bij om de blunder van de Oudemirdumer
goalie af te straffen door de bal rustig in het verlaten doel te schuiven. In het vervolg van de
wedstrijd kreeg Makkum vele kansen om de
vroeg verkregen voorsprong uit te breiden.
Zowel beide spitsen als aanvallende middenvelder
Menno Bijlsma mochten het zich aanrekenen
dat kans op kans om zeep werd geholpen. Vlak
voor tijd kreeg Bijlsma de grootste van zijn vier
kansen toen hij na een keurig uitgespeelde 3 tegen
2 situatie de hoek voor het uitkiezen had maar
de bal volledig verkeerd raakte. Een minuutje
later sleepte de thuisploeg alsnog een gelijkspel
uit het vuur. Een gelijkspel dat voor Makkum
aanvoelde als een nederlaag.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum tegen een
oude bekende. Op sportpark ‘De Braak’ treedt
de ploeg van Sjouke de Bos aan tegen het uit de
tweede klasse gedegradeerde Waterpoort Boys.
De ploeg uit Sneek versloeg zaterdag Zeerobben
met liefst 4-1. Aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

Twirre 2e plaats in het Algemeen klassement
Nederlands Kampioenschap

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

(eigen foto)

Amsterdam - Afgelopen zaterdag streden maar
liefst 141 sloepen op de Amsterdamse grachten om
de hoogste eer. Naast Harlingen-Terschelling is
de Grachtenrace die andere klassieker voor sloeproeiers en ditmaal tevens de laatste kans om
punten te pakken voor het NK. In september
hadden drie wedstrijden de strijd om het NK bijzonder spannend gemaakt voor de Arad van
Terschelling, de Orkaan uit Harns, de Rotterdamse Mercator en de Twirre uit Makkum en
Amsterdam zou de beslissing brengen. De
Twirre startte samen met de Orkaan en vanaf het
begin af aan werd er op het scherpst van de
snede geroeid en gestuurd. Over het IJ ging het
via het Lozingskanaal op naar de Amstel en
langs het Olympisch Stadion. Daarna doken de
sloepen via de Kostverlorenvaart de grachtengordel in alwaar zich veel publiek had verzameld.

Uiteindelijk finishten de teams na bijna 24 kilometer weer naast het Scheepvaartmuseum en de
Twirre klokte 2’17”51. Daarna was het aan de
rekenmeesters die om half acht klaar waren met
de handicapberekening en de spanning rees de
pan uit. Uiteindelijk werd de Mercator 4e.
Daarna slechts 23 seconden verschil tussen de
nummer 1 en 3. De Arad werd 3e en met het
meest minimale verschil van 1 seconde de Twirre
2e. De grootste beker ging naar de Orkaan en die
waren ook Nederlands Kampioen. Dat kon de
Twirre niet meer worden maar zij stegen wel
van de 4e naar de 2e plaats in het Algemeen
Klassement. Hiermee werd een fantastisch seizoen
met winst in de HT en het Open Fries Kampioenschap afgesloten.
Uitslag 1) Orkaan, 110.65 watt, 2) Twirre 110.57
watt, 3) Arad 109,10 watt. 4) Mercator 106,90 watt.

De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Kinderfietsje 16 inch. tot ± 5 jaar  10.-,
tel. 0515-233198
Tegen elk aannemelijk bod AWB ketel VR met
thermostaat Honeywell Productiejaar ketel 1996
geplaatst najaar 1997 23 kw. tel. 0515-233300
Vaatwasser l.48, br.48, h.42 cm  75.-,
tel. 06-46023470
Damesfiets Gazelle Champion Modial 54”
semi-racefiets  75.-, tel. 0515-573822

TE KOOP
GEVRAAGD:
Wegens succesvolle
verkopen zoeken
wij starters- en
gezinswoningen
in Makkum,
prijsklasse tot
 170.000,-.

Wegens overlijden Miele wasautomaat, smal
model bovenlader zeer weinig gebruikt  225.gegarandeerd goed; Electrolux koelkastje 12V
gas/electr. nog nooit gebruikt  100.-, ideaal
voor boot of caravan, tel. 06-19876628 b.g.g.
0515-586260
Diverse fitness app. Hometrainer/buikspierenbank/etc.,  30,- per stuk, tel. 0515-233300

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familiec.q. verenigings berichten, tips en redactionele artikelen,
ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur
of u kunt contact opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigingsadvertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
TE KOOP

Wegens over compleet 5 delige pannenset rvs
i.g.st. waaronder een steel- en hapjespan  40.tel. 06-29090268 na 18.00 uur
GEVRAAGD

Elektrische loopband met een snelheid boven de
12 km per uur, tel. 06-54397508
DE punten wie heeft nog Douwe Egberts punten
liggen waar niets mee wordt gedaan? Ik wil ze
uitsluitend gratis aannemen en dus niet tegen
betaling, tel. 06-44041719
AANGEBODEN

Kinderfeestje, kinderen van 4 t/m 8 jaar, bel Dirk
& Tine, Studio 38, Exmorra, tel. 0515-852057
Klusjesman voor schilder- behang & timmerwerk,
tel. 06-44475947
GEZOCHT

Schoonmaakwerk op zaterdag(middag), bij voorkeur bij een particuliere huishouding. Betaling
n.o.t.k., tel. 06-44041719
GEVONDEN

Crèmekleurige damesleesbril met ruitmotief in
de Botterstraat t.h.v. De Pôlle, tel. 0515-232446

Holiday on Ice/IJsselhallen Zwolle
Zaterdag 28 november 2009 20:00 uur
Incl. entree volwassenen
kinderen tot 12 jaar

 70,00 p.p.
 48,50 p.p.

Musical Mamma Mia/Harmonie Leeuwarden
Woensdag 21 april 2010 20:00 uur
Incl. entree

 75,00 p.p.

Bovengenoemde arrangementen vinden doorgang bij een minimale deelname van 25 personen.

Info:

0515 - 23 22 22
info@taxivanderbles.nl
0514 - 52 30 74
info@koudumtours.nl
www.taxivanderbles.nl-www.koudumtours.nl

