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De laatste belangrijke nieuwtjes vanuit het Visserijdagen bestuur

Centrum van Makkum autovrij
De organisatie van de Visserijdagen ver-
zoekt alle bewoners van het centrum van 
Makkum rekening te houden met het feit 
dat in enkele straten van het centrum 
(Kerkstraat, Markt, Plein, Voorstraat, Vallaat) 
op zaterdag 22 augustus a.s. geen auto’s 
geparkeerd mogen worden. Voor het 
haventerrein geldt dit voor 19, 20, 21 en 22 
augustus.

Opgaves
De opgaves voor de diverse activiteiten 
beginnen langzaam binnen te stromen, 
maar er kunnen nog meer bij! Ga naar 

www.visserijdagen-makkum.nl en geef je op 
voor bijvoorbeeld het kindervissen, de paling-
rookwedstrijd, Pimp wat Driuwt of het bungee 
roeien! 

Pimp wat Driuwt
Wil je meedoen met Pimp wat Driuwt of 
gewoon lekker met je bootje aansluiten? Zorg 
er dan voor dat je vóór 18:00 uur door de sluis 
of de Horjusbrug gaat. 

Wij wensen u alvast heel veel plezier en we zien 
u graag in Makkum om 21 en 22 augustus! 

Bestuur Visserijdagen Makkum
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Voorstraat 19

vraagprijs 
€ 169.000,- k.k.

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Jubileum actieweken 

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft
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Familieberichten
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
22 en 23 augustus:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
29 en 30 augustus:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag 
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Hunis's Drukkerij, Workum

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 14 augustus  jl. is overleden onze bewoner

Mw. S. Kooistra-Werkhoven
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Te vroeg moesten wij afscheid nemen van 
onze buurman

Herman Reijns
Wij wensen Trees, Jule en Martijn, Karin en 
Peter en de kleinkinderen veel sterkte toe.
 
Fam. S. de Boer Herman Lenters
Fam. P. Kolk Hendrik
Monie Siemonsma Fam. Cuperus
Fam. De Jong  Oane en Christine
Fam. De Boer M. Bekkema
Ina van Heerwaarden Anita v.d. Spoel
Hieke Brouwer Ferry Foekema 

Varend over de fryske marren
Is hij nu in veilige haven.

Na een langdurige ziekte is toch nog 
plotseling overleden onze broer, zwager, 
oom en oudoom.

Hermanus Franciscus Maria Reijns
Herman

In de leeftijd van 68 jaar

Bert  en Ank
Albert en Frans 
Ali 
Tiny  en Herman 
Piet  en Janny
Gre en Herman

Mia en Gerard
Kees  en Minie
Bep en Ger
(achter) nichten en (achter) neven

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden 
van

Herman Reijns
Echtgenoot en vader van onze leden Trees 
en Karin. We wensen de familie veel sterkte 
toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden 
Badmintonvereniging Makkum.

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Agenda
Woensdag 19 augustus
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Strandbibliotheek
Vuurvliegjes en tovervisjes. Kom een lichtje 
maken! Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.

Makkum - Strandbibliotheek
Strandbieb bij zonsondergang. Kom luisteren 
naar het  grappige / griezelige verhaal.
Vanaf 6 jaar. Aanvang 21.00 uur

Donderdag 20 augustus
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 21 augustus
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - Markt van 11.00 tot 19.00 uur
De boulevard-markt/nautischemarkt op de Holle 
Poarte gaat helaas niet door.

Zaterdag 22 augustus
Makkum - Strandbibliotheek
Spelen met de wind. Wind zet alles in beweging. 
Met wind kun je leuke dingen doen. Kom en 
ontdek het! Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur

Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Maandag 24 augustus
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 25 augustus
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Dinsdag 25 augustus
Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 26 augustus
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, powerpointpresentatie 
over de tramwegen van vroeger door Dhr. 
Jenema, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 27 augustus
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 28 augustus
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Leugenbollepop
Informatie en programma: 
www.leugenbollepop.nl

Zaterdag 29 augustus
Makkum/Skuzum - Tsjerkepaad
De Van Doniakerk in Makkum en de Kerk in 
Skuzum zijn te bezichtigen tussen 13.30 uur 
en 17.00 uur.

Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Maandag 31 augustus
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Vrijdag 21- & zaterdag 22 augustus
Makkum - Visserijdagen
Informatie en programma: 
www.visserijdagen-makkum.nl

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Op 7 juni werd ik  opgeschrikt door het bericht 
dat Norma's universum in de brand stond. 
Norma Miedema vangt hier ruim driehonderd 
dieren op. Er zijn tientallen dieren overleden en 
een aantal weggevlucht. Mijn eerste gedachte 
was “helpen”maar hoe? Ik heb ook maar een 
klein inkomen en hier is veel geld nodig. Dit 
was al nodig voor de hoge kosten welke dieren 
nu een keer met zich mee brengen. Naast 
voedsel stro medicatie dierenartskosten nu 
ook een ander onderkomen. Gelukkig was 
Norma wel verzekerd maar voor dit een keer 
loopt ben je zo aantal maanden verder. Ik dacht; 
een benefiet concert, dat kan ik organiseren. 
Locatie gezocht, artiesten gezocht. En tot mijn 

blijdschap zijn er heel veel mensen die Norma 
een warm hart toedragen en gelijk bereid 
waren belangeloos mee te werken. 

Locatie is geworden Fries Belevingsdorp te 
Allingawier. Artiesten; Edgar Smit (troubadour), 
Klaske Ferwerda, Folsgearster Folk samen met 
Marco Rypma en Rixt Rypma Folk en Shanty 
met een knipoog naar klassiek, Ernst Langhout, 
Decibel drive in show (van Pieter Hiemstra, hij 
was 1 van de eersten bij de brand aanwezig) 
DJ Jean-Paul Oome, trio Sybe Krol met mede-
werking van Wiebe van Dijk, Gerrie Dijkstra, 
Willem Roersma. Het is van 13.00 tot 17.00 
uur locatie Allingawier entree bedraagt 8 euro. 

Benefiet concert ten gunste van Norma Miedema
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

We zijn er weer!!!

Vanaf nu open op: 
donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 18.00 uur

zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

06-53361086

Makkum - Op weg naar het strand zie je ze: 
verrekijkers die opgesteld staan langs de 
Suderséwei. Deze kijkers zijn ontworpen door 
Marco Käller en maken deel uit van het Friese 
Meren project. Afgelopen vrijdag 14 augustus 
kwam wethouder Maarten Offringa naar de 
gallery van Marco Käller om deze route met 
verrekijkers te presenteren aan de pers.

De wethouder noemde het werk van Käller 
een boppeslach. ”Bij het Friese Meren project 
draait het om kwaliteitsverbetering. Hier ging 
het specifiek om het opwaarderen van de ver-
bindingsroute tussen Makkum en het strand, 
om er voor toeristen een aantal mooie uit-
nodigende kilometers van te maken.” “Je bent 
er in geslaagd om mij uit de auto te krijgen”, 
zei Offringa tegen Käller. ”Ik was nieuwsgierig 
naar wat er door de kijker te zien was en vond 
het erg leuk om te constateren dat er bij elke 
kijker een verhaal hoort. Niet alleen letterlijk 
een verbinding tussen dorp en strand, maar 
door de verhalen ook een verbinding tussen 
heden en verleden.”

Na de perspresentatie vertelt Marco Käller mij 
het verhaal achter deze route. “Een aantal 
jaren geleden kwam tijdens een bijeenkomst 
in de Prins naar voren dat de route naar de 
Holle Poarte als erg lang en saai ervaren werd. 
Vanaf toen begon ik er over na te denken hoe 
dat verbeterd kon worden. Een vriend spoorde 
mij aan om mijn ideeën ook echt op papier te 
zetten en ermee naar de gemeente te gaan. 
In eerste instantie was ik van plan om een 
route met archeologische vondsten van 
gestrande schepen te maken. De gemeente 
vroeg mij om mijn plan verder uit te werken. 
Er bleek weinig bekend te zijn over schepen 
die voor Makkum gestrand zijn. Bij de archeo-
logische dienst waren slechts tien gevallen 
bekend. Ik moest echt op zoek naar de verhalen. 

Kwam een briefwisseling tegen van een burge-
meester die pleit voor de stationering van een 
reddingsboot, las een verslag van een veiling 
geleid door ene Tichelaar waarop een schip 
volledig verkocht werd. Blijkbaar werden res-
tanten van een schip weer hergebruikt in 
andere boten en ook wel in huizen. Ik heb 
hierbij veel hulp gehad van Otto Gielstra van 
Ald Makkum.”

“De route met archeologische vondsten werd 
het uiteindelijk niet. Door mijn werk in het 
theater heb ik geleerd dat het heel belangrijk 
is om een duidelijke beeld te scheppen. De route 
moest functioneel worden, vermaak bieden. 
Zo kwam ik op het idee van de verrekijkers. 
De herhaling in het landschap maakt het beeld 
nog sterker en daagt uit om van de ene naar 
de andere te gaan. Ik wilde ook een symbool 
dat niet iedereen heeft en dat duidelijk herken-
baar is. Het zou toch geweldig zijn dat door 
foto’s op social media de verrekijker een beeld 
wordt dat mensen met Makkum associëren. 
De kijkers en de verhalen over verdronken 
schepen passen ook bij hét ijzersterke thema 
dat we hier hebben: water. We bouwen hier 
schepen en het hele jaar door komen mensen 
naar het strand.”

Ruim anderhalf jaar is er aan de verrekijkers 
gewerkt. Daarbij was Age Joustra de project-
leider van de gemeente een geduldig en inspi-
rerende partner. Käller koos er heel bewust voor 
om samen te werken met Makkumer bedrijven. 
Mark de Witte is daar een voorbeeld van. 
Buwalda maakte de kijkers. Van der Meer en 
Miedema Van Der Velde plaatsten ze. En Ald 
Makkum hielp bij de zoektocht naar de verhalen. 
Gelukkig passen al die verhalen niet in dit ene 
stukje. Het is namelijk veel leuker om ze zelf op 
te zoeken tijdens een tochtje langs de verre-
kijkers aan de Súderseewei. 

Marco Käller verbeeldt verhalen over Verdronken Schepen  
 Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50

In aug st s 7 dagen per week geopend.
Hou onze facebookpagina in de gaten 

voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
Telefoon: 0515-231153

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

Makkum - In de oefenruimte aan de rondweg 
is het al enkele maanden een drukte van belang 
op de maandag- en dinsdagavond. Op deze 
avonden verschijnt eerst de begeleidingsband 
van dienst, daarna volgen diverse solisten, 
duo’s en grotere gezelschappen om hun 
zangpartij te oefenen. Bijna onopgemerkt is er 
dus al weer heel wat werk verzet om 
Leugenbollepop 2015 weer een fantastisch 
feest te laten worden.

Op 28 augustus is het zo ver. Eerst zijn de 
kinderen aan de beurt. De avond begint rond 
half 8 met de kidsshow van Vollie. Kun je mooi 
zingen of dansen of heb je een perfecte 
goocheltruc? Dan is Vollie op zoek naar jou! 
Het thema is dit jaar glitter and glamour, dus 
pak je kans om te stralen op het podium. 
Opgeven kan nog steeds via www.vollie.nl. 
(Voor het volwassenengedeelte van de avond 
is opgave niet meer mogelijk). 

Na de kindershow treed NICSZ op, ondanks 
hun jeugdige leeftijd door vele optredens in 
deze contreien voor de meeste mensen “oude 
bekenden”. Hierna zal de gemiddelde bloed-
druk van alle deelnemende zangers en zange-
ressen ongetwijfeld stijgen: in drie sets zullen 
de twee begeleidingsbands (De Kuipersband 
en MMT) deze “klappertandende talenten” 
laten stralen. De jongste deelneemster dit jaar 
is 16 (de minimumleeftijd) en de oudste is 80 
(niet de maximumleeftijd want die is er niet bij 
Leugenbollepop). De organisatie wil niet te 
veel verklappen, maar wil wel kwijt dat er ook 

dit jaar weer enkele verrassingen op het 
programma staan. ”En nee dit jaar dus niet 
het dak op, want alle daken hebben we nu 
gehad”, aldus bandleider Arie Kuipers.
De mannen van de Leugenbolle zullen zeker 
van de partij zijn. Ondanks het feit dat ze 
inmiddels steeds vaker optreden bij afscheid 
nemende havenmeesters, uitzendingen van 
Omrop Fryslân en bij mooi weer voor de toe-
risten in de haven zingen hebben ze gelukkig 
een plaatsje in hun agenda vrijgehouden voor 
het Leugenbollepoppodium waarop ze hun 
debuut beleefden. Er zijn hardnekkig aan-
houdende geruchten dat Frans Bauer uitge-
nodigd is voor Leugenbollepop 2015. Of de 
bronnen die dit fluisteren betrouwbaar zijn, 
zullen we op 28 augustus ontdekken…. De 
organisatie kan wel bevestigen dat de 
Makkumer Energie Maatschappij, die Makkum 
op 1 januari jongstleden verraste met een 
windmolen in de sluis, wederom van zich zal 
laten horen.

En terwijl de diverse deelnemers in hun kleding-
kast duiken, het laatste beschikbare uurtje bij 
de plaatselijke kappers en grimeurs in het 
diepste geheim besproken wordt, pruiken en 
andere hulpstukken gehuurd worden en men 
diverse naaimachines laat snorren om de 
outfits in elkaar te zetten, ratelen ook de de 
toetsenborden van de redactie van de leugen-
bollekrant …..

Ook dit jaar kunt u uw bijdrage leveren aan het 
voortbestaan van Leugenbollepop door deze 
leugenkrant aan te schaffen voor de vrienden-
prijs van  2,50. Leuke foto’s van de deel-
nemers, achtergrondinformatie over Leugen-
bollepop en weer helemaal op de hoogte van 
de laatste lekkere leugentjes, wie wil dat nu 
niet! De krant zal vanaf de vrijdag van de 
Visserijdagen te koop aangeboden worden. 
Wees er snel bij, want op is op!

Leugenbollepop 2015    Door Judith van Lavieren

De activiteiten in Makkum rondom Koningsdag 
2015 kunnen als zeer succesvol omschreven 
worden. Een veel gehoord compliment was, 
dat het programma zorgde voor ouderwetse 
gezelligheid. Net als de Makkumer Koninginne-
dagen van vroeger. Met behulp van een ruime 
hoeveelheid vrijwilligers voor, tijdens en na de 
feestdagen en de vele sponsors en leden 
droegen bij aan dit succes. Dit werd georga-
niseerd door een combinatie van nieuwe 
bestuursleden en  oudgedienden. Dit zorgde 
ervoor dat nieuwe ideeën en ervaringen uit het 
verleden hand in hand gingen.   

Voor de komende jaren ligt er een draaiboek 
klaar, die als flexibel middel ingezet kan 
worden in het vormgeven van de volgende 
Koningsdagen. Hierdoor hoopt het bestuur 
een efficiëntieslag te hebben geslagen wat 
betreft de voorbereiding en uitvoering. Alles 
wijst er op dat de koninginnenvereniging de 
toekomst rooskleurig in kan. Maar er is één 
heel groot probleem: er zijn nog maar drie van 
de zeven bestuursleden over. Een aantal zijn 
na tientallen jaren betrokkenheid “gepensio-
neerd” en andere moeten stoppen wegens 
privéomstandigheden. Hierdoor is de Koninginne-
vereniging op een belangrijk kruispunt beland. 

Er staat een goed kader om de komende jaren 
er gezamenlijk een mooi feestje van te bouwen, 
maar zonder een volledig bestuur is dit on-
mogelijk. 

Daarom zijn de drie overgebleven bestuurs-
leden: Jetske Terpstra, Gerhard van der Meer 
en Gerrit Bleeker dringend op zoek naar 
nieuwe collega’s, die samen met hen de 
Koningsdagen willen vormgeven. Om samen 
een effectief en leuk bestuur te vormen, zijn 
samenwerken en communicatie met elkaar 
belangrijk. Dit zoeken ze dan ook in de nieuwe 
bestuursleden. Verder worden er geen specifieke 
vaardigheden gevraagd, omdat juist verschei-
denheid belangrijk is. Er kan flexibel gekeken 
worden naar de invulling van deze functie.

Wil je graag je bijdrage leveren, zodat dit 
feest voor Makkum blijft behouden? 
Meld je dan aan of vraag om extra informatie via 
pwenjetske@kpnplanet.nl (Jetske, secretaris) 
of telefoonnummer 06-53392572 (Gerrit Bleeker, 
bestuurslid)  

De bestuursleden hopen samen met u de 
komende Koningsdag weer een mooi feest te 
kunnen vieren! 

Koninginnevereniging staat op een belangrijk kruispunt
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Sale
De Hele maand augustus

Heeft u voor 20 euro gekocht,
dan een gratis artikel uit kiezen.

En op diverse planken in de winkel
staan artikelen met 'doe-een-bod' aanduiding.
Verder nog 100 aanbiedingen en opruimingen!

Tijdens Visserijdagen, markt met diverse stoep-acties!

Zaterdag 22 augustus
Workum - Nij Mariënacker, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 23 augustus
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Hoelstra

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 14.00 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. C. Terlouw

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. Nijendijk

Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. zangduo: Klaas en Hennie Bakker

Zaterdag 29 augustus
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 30 augustus
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Oberink

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 14.00 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Schettens - Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. H. Plantinga
m.m.v. Sânkop trio.

Kerkdiensten
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Grootste wereldprimeur 
op Hiswa te Water 2015 
gebouwd in Makkum
 

Van der Valk Maritiem en Gebroeders van 
Enkhuizen uit Makkum introduceren wereld-
primeur op Hiswa te Water 2015; snelvarend 
motorjacht Sossego Comfort 22. De Sossego 
Comfort 22 is met haar elegante lijnen een 
unieke verschijning op het water. Een technisch 
hoogwaardig snelvarend motorjacht gecombi-
neerd met maximaal comfort en minimaal 
onderhoud. 

De Sossego Comfort 22 is een ontwerp van 
Mulder Design en is gebouwd door Gebroeders 
van Enkhuizen in Makkum in samenwerking 
met Van der Valk Maritiem. Mulder Design is 
internationaal bekend in de superjachten-
architectuur, zij hebben sinds 1980 zo’n  500 
jachten ontworpen. Van der Valk Maritiem is 
initiatiefnemer van Sossego Yachts. Snelvarende 
schepen zijn er genoeg, maar fraai gelijnde 
jachten gebouwd conform de hoge eisen van 
de Nederlandse jachtbouw zijn er nauwelijks. 
De kern van Gebroeders van Enkhuizen is 
designerjachtbouw. De schepen die de werf in 
Makkum verlaten zijn met veel kennis, passie 
en vakmanschap gebouwd. De materialen die 
gebruikt worden bij de bouw en de uitrusting 
van het jacht zijn van een hoge kwaliteit, hier 
staat Nederland wereldwijd bekend om. De 
Sossego Comfort 22 is 22 meter lang, 5.80 
meter breed en heeft een diepgang van 1.30 
meter. De Sossego Comfort 22 is dit jaar de 
grootste wereldprimeur op de Hiswa te Water 
van 1 t/m 6 september in Amsterdam Marina.

eigen fotoeigen foto
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Zing mee.......in Makkum
Na de lange zomerperiode beginnen we weer 
met de "Zing Mee-avonden en wel op zondag-
avond 6 september in restaurant "Waerdsicht" 
van zorgcentrum "Avondrust", Kerkeburen 66. 

Er worden bekende geestelijke liederen 
gezongen uit de bundel van Joh. de Heer. 
De orgelbegeleiding wordt verzorgd door de 
heer Walter Smink uit Sneek. Verder zal de 
zangeres Antje de Groot uit Rijs enige liederen 
zingen uit haar eigen geschreven repertoire. 
Ze begeleidt zichzelf op gitaar.  

De toegang is vrij en de avond begint om 
19.30 uur. U bent van harte welkom!

Voor info: A,Otter tel. 0515-542126 
D.Tamminga tel. 231618

Ringrijden Ferwoude
Vrijdag 28 augustus a.s. organiseert 
Dorpsbelang Ferwoude m.m.v. De Friese 
Aanspanning: Ringrijden zowel voor aanspan-
ning als onder het zadel. 

Aanvang 19.00 Uur, gratis entree. Na afloop is 
de prijsuitreiking in dorpshuis 'De Djippert'.

Indien u nog mee wilt doen kunt u zich opgeven 
via telefoonnummer 0516-481432.
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Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 6 september

in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

m.m.v. zangeres Antje de Groot
en organist Walter Smink

aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515-542126/ 231618

ALLE ZOMER T-SHIRTS 
EN DAMES PANTALONS 

(ZERRES) 

HALVE PRIJS

Vroege carriereswitch
Het lag in de lijn der verwachtingen dat Jelte 
Miedema boer zou worden op de Gooyemer-
leane onder Zurich. Een studie aan de 
Landbouwschool was daarom een logisch 
gevolg maar achteraf gezien weinig zinvol. 
Het liep allemaal anders. Vanaf jonge leeftijd 
was Jelte al meer geïnteresseerd in ronkende 
motoren dan in koeien. Met brommers repareren 
verdiende hij al vroeg een leuk zakcentje. Zijn 
belangstelling ging steeds meer uit naar 
motortechniek, met name de dieselmotoren. 
Zelf heeft hij daar wel een verklaring voor. 
“Ik tink dat ik tefolle oalje yn it bloed ha”.

Eigen baas
Hij kon aan het werk bij mechanisatiebedrijf 
Hogenhuis en later als onderhoudsmonteur 
bij Cramm Ingenieursbureau. Met een minimum 
aan onderdelen werd hij op pad gestuurd 
voor reparaties aan boten. Maar er moest wel 
kwaliteit worden geleverd. Toen hij voor een 
reparatie een stuk rubber nodig had, kocht hij 
noodgedwongen een schoenzool om de klus 
te klaren. Met weinig middelen moet je soms 
inventief te werk gaan! Bij Cramm liep het 
werk terug en Jelte koos ervoor om eigen 
baas te worden om service te verlenen zoals 
het hoort. 

Daarmee was in 1990 Technisch Buro Miedema 

een feit. Kort daarna kreeg Jelte in Workum 
zijn 1e werkplaats en werd de vaste monteur 
op jachthaven it Soal in Workum. Na verloop 
van tijd zag hij in dat je niet op één paard moet 
wedden en in 1995 opende hij een 2e werk-
plaats op de Munniksplaat 12 (thans Seabell) 
in Makkum. In 1999 kwam er een perceel vrij 
op Munniksplaat 6 en daar creëerde hij een 
eigen ruime werkplaats met woning, ligplaatsen, 
winterberging en projectruimte.

Jubileum
Dit jaar is het 25 jarig bestaan van TBMiedema 
een feit. Het dealerschap van o.a. Nanni plus 
Honda èn de opgebouwde bekendheid in de 
regio zorgt voor continuïteit. Technisch Buro 
Miedema is gespecialiseerd in het leveren, in-
bouwen en onderhouden van scheepsmotoren, 
outboards en technische installaties. Het bedrijf 
beschikt over kennis en vakmanschap van 
boord-verwarming, pompinstallaties, drinkwater-
systeem, navigatie, boordelectronica en stuur-
systemen. Het bedrijf biedt uitstekende service 
en de klanten kunnen daarbij rekenen op 
maximale inzet. Handige booteigenaren kun-
nen bij hem projectruimte huren om zelf aan 
hun schip te werken. Naast de werkplaats 
beschikt het bedrijf over een reparatiebox 
waar klanten met hun schip terecht kunnen 
voor klein of groot onderhoud.
 
Botterjacht Fides
De renovatie van het botterjacht Fides was 
recent één van de grootste projecten van Jelte 
Miedema. Hij heeft de Fides voorzien van een 
Nanni dieselmotor van 60 pk met vliegwiel-
generator en een milieuvriendelijke waterge-
smeerd schroefassysteem met een 3 blad 
Max-Prop. Het botterjacht is in 1939 gebouwd 
door Willem Hoek in Zeeland en is nu in 
handen van Jan van Seumeren, oud-directeur 
van bergingsbedrijf Mammoet. Eerder ver-
zorgde Technisch Buro Miedema grotendeels 
de techniek van het nieuwgebouwde hand-
kokkelschip de WON-3.

Open dag
Het bedrijf nodigt u uit op zaterdag 29 augustus 
van 14 tot 17 uur om een kijkje te nemen in de 
werkplaats op de Munniksplaat 6 en het 25 
jarig bestaan samen te vieren. Er zijn diverse 
stands ingericht van Nanni, Honda, TCN, 
Motorenrevisie de Boer, Rimare en Scheeps-
makelaardij Goliath.

25 jaar Technisch Buro Miedema Makkum
Open Dag 29 augustus   door Sjirk Wijbenga

eigen fotoeigen foto

Harich 8 augustus
In de eerste ronde reden Lucie en Cappacio 
202 en 208 punten bij elkaar. Dit was goed 
genoeg om in de finale uit te mogen komen. 
In deze finale was de score 203 en 189 punten 
goed voor het reserve kampioenschap. En 
een uitnodiging voor het NK in Ermelo 4 en 5 
september.

Bobbie IJdema kwam met Artist uit in de 
klasse Z1. In de 1e proef64,71% en een 2e 
plaats en met Wytse 462 63,24% daarmee 
behaalde zij met beide paarden een finale 

plaats. In de finale kreeg Artist 61.32% en 
werden uiteindelijk 6e.
Wytse 462 behaalde de mooie score van 
65,15% en werden hiermee 3e en hebben 
daarmee een uitnodiging voor het NK in 
Ermelo in september.

Enkhuizen 16 augustus
Yvonne Philipse kwam met Cote Dór voor de 
eerste keer uit in de klasse L2 dressuur. In 
beide proeven wonnen zij de 1e prijs met 208 
en 212 punten goed voor 5 winstpunten. En 
lovend commentaar van de jury!!

Uitslagen PSV de Halsbânruters
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KV MAKKUM ORGANISEERT 
CAFÉ-PETIT RESTARANT 

BEAUFORT PARTIJ

EEN NIEUWE PARTIJ!

Zondag 30 augustus a.s. 
Het is een Vrije Formatie Partij 

voor 2-tallen! Vanaf 14 jaar.
Eén persoon dient lid te zijn van de KVM.

De prijzen (dinerbonnen) worden 
aangeboden door de nieuwe sponsor

Café-Petit  Restaurant Beaufort. 
Het begint om 11.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan t/m 
zaterdagavond 29 augustus in de kantine 

of bij het secretariaat: 06 51 071 052 
secretariaat@kv-makkum.nl

Er is geen wanten-controle, 
dus iedereen kan meedoen!

KV MAKKUM ORGANISEERT 
43e KONINKLIJKE 

TICHELAAR PARTIJ

Zondag 23 aug. a.s. word deze 
Off. K.N.K.B. Heren 1e Klas 

Vrije Formatie wedstrijd gehouden.
Aanvang 10.00 uur 

De prijzen bestaan uit sieraardewerk
aangeb. door Kon. Tichelaar 

Kantinedienst v.a. 9.30 uur: 
Linda Miedema – Gretha Huisman

v.a. 14.00 uur: Frans Kerpel 
Jakke v.d. Kamp – Egbert v.d. Veen

Keurmeesters graag 15 min. 
voor aanvang aanwezig

PSV de Waardruiters 

Friese kampioenschappen in Harich.
Sabien Mollema gereden met paard Bubbles 
(v. United) in de klasse Z1 percentage van 
62% en een 9e plaats en met paard Zharr 
Royal (v. Rhodium) klasse zzlicht 66,5% en 
een 3e prijs. Met Zharr is zij door mag zij nu 
starten op het NK. Jacob van der Heide kwam 
aan de start met paard Frodo. Klasse M1 en 
behaalde maar liefst 65% en is hiermee reser-
vekampioen geworden in deze klasse.

eigen fotoeigen foto



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 19 augustus 2015

Voetbalprogramma
Zaterdag 22 augustus
Makkum 1 - S.C. Stiens 1 15:00
Walde De 2 - Makkum 2 12:00
Makkum 3 - Tzum 1 12.30
ST Mulier/Arum A1d - Makkum A1 12:00
Nijland B1d - Makkum B1d 10:30
AVC C1d - Makkum C1d 12:00
Makkum D1 - QVC D1G 10:45
Makkum E1 - Balk E1 10:30
fc Harlingen F1G - Makkum F1 9:00
Mildam VR1 - Makkum VR1 14:30

Dinsdag 25 augustus
Nijland 1 - Makkum 1 18:45
Makkum 2 - Zeerobben 3 18:45
Franeker SC 3 - Makkum 3 18:30
Makkum C1d - Franeker SC C2 18:45

Woensdag 26 augustus
Makkum VR1 - Mulier VR1 18:45

Donderadg 27 augustus
Makkum B1d - Franeker SC B2 18:45

Zaterdag 29 augustus
Arum 1 - Makkum 1 15:00
Mulier 2 - Makkum 2 14:30
Arum 2 - Makkum 3 12:30
Tzummarum A1d - Makkum A1 13:00
Arum/Stormv./Mulier B1d - Makkum B1d 10:30
Makkum C1d - Oosterlittens C1d 10:45
Workum D4 - Makkum D1 11:00
SWZ Boso Sneek E1 - Makkum E1 10:15
Makkum F1 - SWZ Boso Sneek F2 10:30
Annaparochie St. VR2 - Makkum VR1 14:30

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

De Millenniumloop is over ongeveer 100 kilo-
meter langs verschillende plaatsen in Sûd-West 
Fryslân en wordt afgelegd door teams van 
tussen de 2 en 22 lopers. De teams zorgen 
voor een vrijwillige financiële bijdrage aan de 
Millenniumdoelen en overhandigen bij de 
finish in IJlst hun cheque. 

De Millenniumloop wordt gelopen in estafette-
vorm. De start is om 7 uur uit IJlst. Het parcours 
van 100 kilometer is in ‘stukjes gesneden’, met 
vaste wisselplaatsen. De teams maken hun 

eigen indeling en een 'mee-fietser' gaat mee in 
verband met de verkeersveiligheid.

Loopgroep Makkum heeft in 2012 en 2013 
meegedaan en werd vervoerd in een originele 
legertruck van Yme Hempenius, hetgeen veel 
bekijks opleverde. Ook dit jaar worden we in 
die truck vervoerd en hopen weer veel aan-
dacht voor onze sponsoren te trekken, zodat we 
zaterdag 5 september een mooie financiële 
bijdrage kunnen leveren aan de Millennium-
doelen.

Loopgroep Makkum doet mee aan Millenniumloop 2015

HULDIGING PARTUREN KV MAKKUM

De Kaatsvereniging Makkum 
nodigt u uit voor de feestelijke receptie

voor de 1e prijswinnaars van de Freule 
en het Jongens NK:

Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem 
en Klaas Pier Folkertsma

en

voor de 1e prijswinnaars 
van de Ald Meiers Partij:

Kim Dijkstra, Boukje Bosma 
en Lobke Vlasbloem.

De receptie wordt gehouden 
op “Keatslân de Seize”

Datum: vrijdag 4 september 2015
Aanvang 20.00 uur

Iedereen is deze avond van harte welkom 
om onze kampioenen te feliciteren!

Sponsoren – vrijwilligers – supporters 
– alle belangstellenden van KV Makkum

Het bestuur van de KV Makkum

Makkum hat 6 augustus syn favorite rol op 
de Freulje yn Wommels wier makke. De trije 
keatsers Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en Klaas 
Pier Folkertsma wienen yn de finale te sterk foar 
it partoer fan Ried. Makkum wûn de gouden 
klokjes en krigen foar in jier de ferneamde 
wikselpriis “De filla fan de freulje” mei nei hûs ta. 

De Freulepartij is de ferneamste keatswedstriid 
fan Fryslân  foar jonges fan 14 oant 16 jier. Op 
5 augustus 1903 waard de partij foar it earst 
ferkeatst troch tadwaan fan frelle Clara Jacoba 
de Vos van Steenwijk. Sy’t stelde in protte jild 
beskikber foar de klokjes dy’t hjoeddei noch 
as prizen tsjinje. It is no de fjirde kear dat 
Makkum de Freulepartij wint.

Makkum is grutsk op harren priiswinners en dat 
ha se ek witte litten. Jûns stie by it fuotbalfjild 
yn Makkum it hynder en in fersierde wein klear 
om it winnende partoer mei harren coaches 

Siepie Attema en Geert Wijma troch Makkum 
te riden. In pear hûndert Makkumers keats-
leafhawwers stienen oan de kant fan de dyk 
om it gouden partoer te sjen. Wa’t net yn 
Wommels wie hie it wol foar Omrop Fryslân 
folge. De drumband fan Hallelujah soarge 
wurde passende muzikale begelieding. Twa 
rûntsje troch it sintrum en it terras fan de Swan 
rûn fol mei minsken. Fan alle kanten kamen 
de lokwinsken en der waard noch eefkes lek-
ker troch feeste.

It bestjoer fan de Makkumer Keatsferiening sil 
op 4 septimber o.s. it partoer offisjeel yn Makkum 
huldigje foar it winnen fan de Freulepartij en 
Jongens NK. Dit sil pleats fine op “Keatslân de 
Seize”. Tagelyk wurde de froulju Kim Dijkstra, 
Boukje Bosma en Lobke Vlasman ek huldige. 
Sy ha op 1 augustus de Ald Meiers Partij yn 
Hitzum wûn. 

Makkum wint de 113de Freuljepartij yn Wommels   
 troch Sjirk Wijbenga
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

2 zitverhogers voor kinderen à  3,- per stuk 
en beide voor  5,- Drijfvat à  5,- per stuk 2 
voor  7,50 Reebok Sneakers Heren maat 43 
 5,00 Sneakers Dames maat 41  5,- Kjelvik 
jas maat 128  5,- Overal maar 140  3,- 
Tel: 06-10468275

4 st. binnendeuren – opdekdeuren.
1. rechtsdraaiend met kruk 201,5 x 83 cm
2. rechtsdraaiend met kruk en wc-slot 
    201,5 x 83 cm
3. linksdraaiend met druk 201,5 x 83 cm
4. linksdraaiend meterkastdeur met slot 
    201,5 x 73 cm
In goede staat; schadevrij. kleur: houtnerf.
 15,- per deur. Alle deuren in één koop  50,-
Tel: 0515-574787

Camping bedje ook als box te gebruiken. 
 7,50 Tel: 06-15522255.

i.g.st. Stoffen fauteuils, kleur taupe. Twee stuks 
 35,- Tel: 0515-232147

Gedeelte kaploods, inrijhoogte 5 m.
Vorstvrije opslagloods, inrijhoogte 5 m.
Vraag vrijblijvend naar de tarieven.
C. v/d Meer Tel: 0515-231460

Voor onze stacaravan op Recreatiepark 
Mounewetter in Witmarsum zoeken wij op 
zeer korte termijn een schoonmaakster. Het 
schoonmaken van de caravan neemt onge-
veer 90 minuten in beslag. Afhankelijk van de 
verhuur zijn de werktijden op maandag en 
vrijdag tussen 11:00 en 15:00 uur. Interesse? 
Bel naar 06-53259229 en kom onder het 
genot van een kopje koffie de bijzonderheden 
bespreken.

Ik ben op zoek naar een leuke, betaalbare, 
vaste woning in of om Makkum. Wie heeft een 
leuk plekje voor me? Tel: 06-19218403

Dat kan bij Wooncentrum Avondrust! Sinds 
kort ook een ANBI instelling, wat inhoudt dat 
u ook met een uitkering vrijwilligerswerk kunt 
doen. Tel: 0515-231655

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 

niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 

kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

TE HUUR

GEVRAAGD

VRIJWILLIGER WORDEN?

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Nico Morien
annex plaatwerkerij spuiterij

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

nicomorien@makkum.nl
www.nicomorien.nl

GEZIEN
BIJ

MORIEN

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei


