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Edwin Boes Vijf jaar fysiotherapeut in Makkum

MAKKUM – Deze maand is het al weer vijf 
jaar geleden dat fysiotherapeut Edwin Boes 
uit Franeker Fysiotherapiepraktijk Yn ‘e Fûke 
overnam van Gert-Jan Hellendoorn. Boes 
heeft zijn draai in Makkum volledig gevonden 
en de praktijk helemaal eigen gemaakt.  
“Mijn verwachtingen zijn ruimschoots uit-
gekomen”, vertelt Boes, die gespecialiseerd 
is in manuele therapie. “In eerste instantie 
was mijn doelstelling om alles te stabiliseren 
en de instroom van nieuwe patiënten te 
handhaven. Dat is ruimschoots gelukt: de 
instroom van nieuwe patiënten is zelfs toe-
genomen. Hierdoor heb ik voor twee dagen 
in de week nog een algemeen fysiothera-
peute kunnen aannemen.” De Bolswardse 
Akkelien Altena is op de woensdagmiddagen 
aanwezig voor kinderfysiotherapie. Yvette 
Bakker uit Harlingen is er voor de algemene 
fysiotherapie. Daarnaast geeft Boes’ vrouw 
Renate sport, ontspannings- en shiatsu-
massages op afspraak. 

Nieuwe huisstijl
In de afgelopen jaren heeft Boes aan aantal 
veranderingen doorgevoerd in de praktijk. 
Hij legt uit: “Alles heeft een nieuw likje verf 
gekregen en de kleuren zijn veranderd. 
Daarnaast heb ik een geheel nieuwe vloer 
laten leggen, zijn in de fitnessruimte alle 
cardioapparaten vervangen voor nieuwe en 
de meeste fitnessapparaten voor kracht en 
stabilisatie vervangen.” Ook heeft Yn ‘e Fûke 
een nieuwe huisstijl gekregen. Zo is onder 
meer het logo veranderd en de website 
aangepast (zie fysiotherapiemakkum.nl) 
Boes richt zich op persoonlijke aandacht 
voor de patiënten en haar/of zijn wensen 
en doelstellingen. “De nadruk wordt sneller 
gelegd op zelfredzaamheid en eventueel 

training. Hiervoor hebben we een sportruimte 
met allerlei verschillende fitnessapparaten. 
Daar kan men trainen voor 2 euro per keer. Op 
deze manier houden we het sporten zo laag-
drempelig mogelijk. Voor ieder individu maak 
ik een op maat gemaakt trainingsschema, let-
tende op de doelstellingen van de betreffende 
persoon”, vertelt de Franeker. 

De patiënt staat bij Boes op de eerste plaats 
en moet met een tevreden gevoel de praktijk 
uitgaan. “Daar draait het uiteindelijk allemaal 
om”, vindt de fysiotherapeut. Dat Boes daarin 
slaagt, blijkt uit onderzoek van een landelijk 
instituut. In 2015 werd de praktijk beoordeeld 
met een 8,7. “Een geweldig resultaat, waar-
voor ik alle Makkumers en mensen uit de 
omliggende dorpen wil bedanken. Het is dui-
delijk dat ze ons het vertrouwen schenken.”

Jezelf blijven
“Of het als Franeker lastig was om in Makkum 
mijn draai te vinden? Dat viel gelukkig mee”, 
vertelt Boes lachend. “Het slag mensen komt 
overeen. Ik vind dat je iedereen in zijn waarde 
moet laten en elkaar moet accepteren en res-
pecteren zoals men is. Gewoon jezelf blijven 
is hierbij zeer belangrijk. Dat doe ik ook. ” Dat 
Makkum hem goed bevalt, blijkt wel uit het feit 
dat Boes en zijn gezin sinds vier jaar een sei-
zoensplekje op de camping hebben. “Makkum 
is een leuk en gezellig dorp. Wij komen hier 
graag om te ontspannen.”

Meer informatie:
Fysiotherapie Yn ‘e Fûke
De Voorn 35, 8754 BA Makkum
Tel: 0515-232221
info@fysiotherapiemakkum.nl
www.fysiotherapiemakkum.nl
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
It Hof 17
Vraagprijs 

€ 299.000,- 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

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

eigen fotoeigen foto



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 6 april 2016

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: 
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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: Hunia's Drukkerij, Workum

Mijn genade is u genoeg.
                                    2 cor.12:9

In vol vertrouwen op haar Heiland is, na een lang en actief leven, 
in de gezegende leeftijd van 97 jaar overleden onze tante en oudtante

Anna Lutgendorff 
* Makkum, 11 november 1918       Makkum, 3 april 2016

We zijn dankbaar voor haar liefde en warmte in ons leven.

kinderen van Lourens en Helma kinderen van Tiny en Klaas
Lutgendorff-Jansen Holwerda-Lutgendorff
Jannie en Piet in liefdevolle herinnering Anneke en Casper
Anneke en Hans Gea en Tineke
Margreeth en Leo Bonne en Femmy
Bonne in liefdevolle herinnering Jelte en Mayke
Corrie en Martin Lourens in liefdevolle herinnering
Lourens en Liesbeth Loura 

achternichten en achterneven.

De Dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op vrijdag 8 april om 14.00 uur in de 
Van Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uur in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Mozartweg 7, 9761 JC Eelde.

Hy woe sa graach by ús bliuwe, 
mar koe net mear...wie sa wurch.

Myn leave man, ús soarchsume heit, pake 
en oerpake hat it libben loslitte moatten.

Roelof Nooitgedagt
*Drylts   Makkum
   7 febrewaris 1925    25 maart 2016 

2 trouringen 65 jier. 

 Makkum: Geertje Nooitgedagt-Nagel
  Neeltje en Wytze 
  Klaaske en Albert 
  Jan 

  pake- en oerpakesizzers.

Neffens syn winsk hawwe wy as gesin ôfskie 
nommen.

Skriuwadres: Panwerk 12, 8754 BZ Makkum

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, fijne brieven, kaarten en giften 
voor Stichting Alzheimer, die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
man, onze heit en pake 

Meindert van der Weerd 
Met trots kijken wij als familie terug op de 
mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk. 

Pietsie van der Weerd-Kooistra
kinderen en kleinkinderen.

Makkum, april 2016

Mei út namme fan myn bern tige tank foar it 
meilibjen tidens de sykteen it stjerren fan 
myn frou, ús mem, beppe en oerbeppe

Hiltje Terpstra- van Wigcheren

Yn’t bysûnder it personiel fan Avondrust foar 
de soarch. Bonnie foar de perfecte regeling 
fan it ofskie. It meilibjen yn de tsjerketsjinst 
en de protte kaarten.                                      

It hat us tige goed dien.

Fam. P. Terpstra
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‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 3 april is overleden onze bewoner

Dhr. P. Brouwer
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 1 april is overleden onze bewoner

Dhr. L. Gietema
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State

It docht een soad mei us dat de heit fan een 
freon fan us ferstoan is.

Theo van Berkum
Wij winskje Stefan, Willechien en Annalies 
sterkte ta de kommende tiid

Feriening 'Us Stek'

Toch nog plotseling overleden onze buurman

Theo van Berkum
Wij wensen Jannette en de kinderen veel 
sterkte toe.

Jan en Jikkie Jacob en Sonja
Sietse en Aukje Tjeerd en Jannie
Trudie Rob en Ida
Jaap en Alie Anjo en Joke
Toos Thomas en Marieke
Klaas en Klaske Hidde-Jan
Kennie en Yvonne Jan en Marja

Wij wensen ons koor-bestuurslid Jannette 
sterkte, kracht en moed toe met het verlies 
van haar man

Theo van Berkum
Bestuur en leden  Zangkoor Nostalgia                                                                                                                                 

29 maart 2016

Graag willen we u weer op de hoogte brengen 
van het laatste nieuws uit uw gezondheids-
centrum. Om te beginnen, 2 personeelsleden 
aan het woord.

Na 17 jaar Makkum, waarvan circa 10 jaar bij 
de huisartsen, doet zich de gelegenheid voor 
om in Leeuwarden te gaan werken. Deze uit-
daging heb ik aangenomen. Maar….dit betekent 
dat ik Makkum ga verlaten per 1 mei as. Aan 
Ingrid Roerdinkholder laat ik mijn werkzaam-
heden met een gerust hart over. Graag wil ik U 
hartelijk danken voor het vertrouwen wat u mij 
al die jaren hebt geschonken. Het maakt dat ik 
met veel genoegen aan mijn “Makkumse” jaren 
zal terugdenken.

Met vriendelijke groet, Diederika Telgenhof

Ook mij wachten nieuwe uitdagingen, ik ga 
per 1 mei aan de slag als doktersassistente in 
Winsum. Langs deze weg wil ik iedereen har-
telijk bedanken voor het gestelde vertrouwen 
in mij, ik denk met een warm hart terug aan de 
tijd bij het Gezondheidscentrum. 

Met vriendelijke groet, Jessica Rutten

Zoals u hebt gelezen, de spreekuren van 
Diederika zullen per 1 mei overgenomen 
worden door Ingrid, u zult haar dan niet meer 
treffen aan de balie of aan de telefoon. Omdat 
Ingrid iets andere dagen werkt zullen (na 1 
mei) de maandag afspraken van Diederika 
worden verzet. U wordt hierover gebeld door 

onze assistentes. Afspraken op de dinsdag 
blijven staan.

14 april aanstaande is het Sûnhûs vanaf 12.00 
uur alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Die 
middag besteden we tijd aan alle veranderingen 
waaraan ons team onderhevig is zodat we 
weer klaar zijn voor de toekomst. U kunt voor 
spoedgevallen telefonisch contact met ons 
opnemen, ook als u medicatie nodig heeft, bv 
na ziekenhuisontslag, dan kunt u hiervoor bellen.

Wist u dat er tegenwoordig 3 werkdagen zit 
tussen het aanvragen (voor 10.00 uur) en het 
afhalen (tussen 16.00 en 17.00 uur) van uw 
herhaalmedicatie? In de apotheek worden 
steeds meer checks uitgevoerd om de medi-
catie veiligheid te verhogen. Dit begint vanaf 
het moment dat u uw medicatie aanvraagt tot 
het daadwerkelijk af kunnen leveren van uw 
medicijnen. Zo moeten alle medicijnen die u 
voor het eerst krijgt door een 2e persoon 
gecontroleerd worden. Ook alle kinderdose-
ringen worden door 2 personen berekend, 
ook al heeft de arts een dosering voor-
geschreven. Bij onduidelijkheid over een 
recept wordt contact opgenomen met de 
voorschrijver of de aanvrager. Ook handelen 
we alle meldingen af die het computer-
systeem aangeeft bv dat 2 soorten medicatie 
niet tegelijk mag worden ingenomen of dat er 
extra nierfunctie controle plaats moet vinden. 
Dit is slecht een kleine greep uit het omvang-
rijke werk wat er in de apotheek plaatsvind. 
Het is de reden dat u soms wat langer moet 
wachten op uw medicatie. Wij vragen dan ook 
uw begrip hiervoor.

Nieuws uit het Sûnhûs

In de ochtend van 17 maart 2016 zijn de 
letters van ‘De Vries Makkum’ verwijderd van 
de grote hal. De jachtbouwer kiest ervoor om 
naar buiten te treden als ‘Feadship’. Vandaar 
dat op de immense hal alleen het Feadship-
logo over blijft. 

In 2013 deed de jachtbouwer een imago-
onderzoek. “Ons merk is ijzersterk, iedere jacht-
liefhebber waar ook ter wereld kent Feadship”, 
verduidelijkt directeur Sijbrand de Vries. “Om 

meer helderheid in de markt te geven hebben 
de directies van alle Feadshipwerven daarom 
besloten om de eigen bedrijfsnaam van de 
bedrijfshal te verwijderen en gezamenlijk naar 
buiten te treden als Feadship. “Dit geldt dus 
ook voor onze werf inAalsmeer en bij Royal 
van Lent op de Kaag”, aldus De Vries. Voor de 
rest verandert er dus niets. Met een goed-
gevulde orderportefeuille ziet de jachtbouwer 
de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

‘De Vries Makkum’ verdwijnt van de hal
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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                  

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 23 maart openden Gea van der Meulen en 
Gerrit van Doezum hun woonwinkel Bijzonder-
Goed aan de Kerkstraat in Makkum. Ze zijn 
gevestigd in het pand van Feddie de Boer. 
Hiervoor hadden ze 6 jaar een woonwinkel in 
Jellum.

Van der Meulen en Van Doezum verkopen 
voornamelijk kleine woonartikelen. Daarnaast 
restylen ze kasten en verkopen die ook in de 
winkel. Het aanbod is een mengeling van oud 
en nieuw. Landelijk en brocante, maar ook wat 
stoerdere producten van robuuster materiaal. 
De winkel voelt aan als een huiskamer. Hij is 
lekker vol, maar je kunt er ook nog prettig 
rondlopen.

“De winkel in Jellum was veel groter. Het was 

even wennen om deze ruimte in te richten, 
maar dat stylen van een ruimte vind ik juist erg 
leuk om te doen. Ik hoop altijd dat het mensen 
inspiratie geeft voor de inrichting van hun 
eigen woning en vind het leuk om ze daarbij 
te adviseren. Ook over de verf die we verko-
pen kunnen we een goed advies geven.”

“In deze winkel slaag je altijd voor een cadeau-
tje”, zegt Feddie de Boer, die Van der Meulen 
en Van Doezum op de ochtend van de ope-
ning succes komt wensen met hun nieuwe 
onderneming. Voor wie geen keuze kan of wil 
maken voor iemand anders is er ook de 
mogelijkheid om een cadeaubon van 
Bijzonder-Goed te geven. Bijzonder-Goed is 
van woensdag tot en met zaterdag geopend 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Bijzonder-Goed Wonen & meer   Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto

Kom kijken en luisteren naar Makkumer talent!
Het belooft een gevarieerde avond te worden 
met veel muziek, maar ook poëzie en theater.

Datum: Zaterdag 9 april 2016  
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk Makkum
Toegang:  5,-/ jeugd tot 18 jr  1,-
Kaartverkoop aan de zaal.

Wie doen er mee?
Vlad Petrachuk
Matthijs Klein
Casper Cornelissen

Rens vd Kooij
Jelle Koornstra
Reinder Jan Postma
Aukje v. d. Meer
Theatersport-groep Makkum
Rianne Stellingwerff 
Duo Amaretto
Doutzen Ouderkerken
Jan Duizendstra

Onder de deelnemers én het publiek worden 
twee kaarten verloot voor een concert van 
Guus Meeuwis in het Philips-stadion in 
Eindhoven.

Makkum Unplugged
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Bedrijven van Makkum staan op

Onderhoudsbedrijf 
Richard Ruivenkamp

De Jister 27 8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl

Mob: 06-43028710 
Email: klusbedrijfruivenkamp@gmail.com

Week aanbieding 4 t/m 9 April
- 500 gram gehakt naar keuze

+ 4 gehakt cordon bleu’s __________samen € 6,50

- Ambachtelijke rookworsten  ______ 2 stuks € 5,00

Week aanbieding 11 t/m 16 April
- 500 gram gehakt naar keuze 

+ 4 baconburgers  ______________ samen € 6,50

- Gebraden gehaktballen  _________ 4 stuks € 5,50

Gehakt prijzen
- Rundergehakt  ______________ 500 gram € 3,75

Op woensdag gehaktdag ________ 500 gram € 3,25

- Hoh gehakt _________________ 500 gram € 3,25

Op woensdag gehaktdag ________ 500 gram € 2,75

Slagerij Bruinsma
Kerkstraat 24, 8754 CS Makkum
0515-230253

Eerste kievitseieren gevonden  door Jetze Genee

Zoals ieder jaar voorjaar in Makkum en om-
geving begint het seizoen met de vondst van 
het eerste kievitsei. De voorjaarsbode, de kievit, 
legt in maart al eieren, letterlijk een vroege 
vogel. Vogelwacht Makkum eo. zorgt, ondanks 
een hoop geharrewar over regels, rechtszaken 
en onredelijke Hollanders, jaarlijks voor onze 
weidevogels. Net als voorgaande jaren is het 
kievitseieren zoeken een terugkerende traditie 
onder de actieve leden van de wacht. Met als 
hoofdprijs de vondst van het eerste ei. Dit jaar 
werd het eerste ei ondanks een zachte winter 
toch nog relatief laat gevonden. Maandag-
middag de 21e maart was het raak, dit eerste 
ei werd gevonden door Jetze Genee. Donder-
dagmiddag 25 maart vonden de broers Leyton 
en Jared Genee samen het eerste jeugdei en 
een dag later wist Ruurd Cuperus het eerste ei 
van de oudste categorie te vinden. 

Weidevogels
Vorig jaar is het aantal gevonden nesten van 
de kievit in het wachtgebied flink toegenomen. 
Over de hele provincie Fryslân was dit het geval. 
De muizenplaag met de daarop volgende 
oneffen weilanden gaven een prima broed-
gelegenheid voor deze vogels. Toch vinden de 
vogelwachters van Makkum de meeste kievits-
nesten op de maisakkers. Naast de kievit 
komen in het 3.500 ha. grote nazorggebied 
nog redelijke aantallen grutto’s, tureluurs en 
scholeksters voor. Het landschap is in het 
wachtgebied nog redelijk divers, kleinschalig 
en lokaal zeer geschikt door hoge waterpeilen 
en plasdras percelen. Dat is goed voor de 
worm en insecten - etende weidevogels. 
Droog land met weinig bloemen heeft deze 
vogels niets te bieden. 

Bescherming
Op dit moment worden ook alweer tientallen 

nesten beschermd tegen bemesting, ploegen 
en maaiwerkzaamheden. Dat aantal zal nog 
flink groeien. In 2015 zijn in totaal maar liefst 
1.397 nesten en broedparen van diverse soor-
ten, geregistreerd. De nazorgers van Vogel-
wacht Makkum zijn hier, meerdere momenten 
in de week, druk mee. Voor eigen hobby ple-
zier, maar ook voor de boeren en met name 
de boeren die aangesloten zijn bij de 
Agrarische Natuurvereniging (ANV). Deze 
boeren zorgen extra voor de vogels en krijgen 
daar subsidie voor. De tegenprestatie is een 
goede registratie van de nesten. De wacht 
voert dit uit door middel van een registratie-
systeem. Via de computer of via een handige 
App op de slimme telefoon worden de vondsten 
vastgelegd. Een prachtige hobby met vaak 
dankbaar en gewaardeerd vrijwilligerswerk. 

Wilt u eens mee? of meer weten over wat de 
zorg van weidevogels precies inhoud, kunt u 
contact zoeken met het bestuur van de wacht. 
Contactpersoon: Ronny Cuperus - 06 20829673. 

U kunt ook op een andere manier helpen, 
indien u een bamboeplant wilt laten snoeien 
of beschikt over bamboe-stelen. Met bamboe 
prikken worden nesten gemarkeerd en daar is 
nu behoefte aan. Ook hiervoor kunt u contact 
zoeken met Cuperus via bovenstaand tele-
foonnummer. 

Zilverreigers
Ze zijn er weer! De grote zilverreigers die vorig 
jaar met maar liefst 35 broedparen de wilgen-
bosjes op de Noardwaard bezetten. Op dit 
moment zijn ze druk met balts en nestelen, 
prima zichtbaar vanaf de dijk. Ter hoogte van 
het scoutinggebouw staat u er recht voor en 
kunt u mét of zonder verrekijker een prima blik 
werpen op deze gracieuze witte vogels.

Leyton en Jared Genee bij het nest met het eerste kievitsei
eigen fotoeigen foto
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Agenda
Vrijdag 8 april 
Skuzum - dorpshuis “De Treffer”, Klaverjassen
Aanvang: 20.00 uur

Zondag 10 april
Piaam - Restaurant de Nynke Pleats
Revue ‘de Story’ van Smartlappenkoor 
Kommer en Kwel uit Top en Twel
Entree:  7,50 
Aanvang: 14.30 uur (inloop vanaf (14.00 uur)

Zaterdag 16 april
Witmarsum –  Camping Mounewetter, Bingo
in de kantine van Mounewetter
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 23 april
Witmarsum –  Camping Mounewetter, Bingo
in de kantine van Mounewetter
Aanvang: 20.00 uur

Rommelmarkt Wons
Op zaterdag 9 april houdt Christelijke muziek-
vereniging Hosanna een rommelmarkt in 
dorpshuis ‘It Bynt’ aan de Noorderlaan 3 in 
Wons. Bent u op zoek naar boeken, planten, 
elektronica of kleding, meubilair en speelgoed. 
Dit en meer kunt u er allemaal vinden tegen 
bescheiden prijzen. Naast de rommelmarkt 
worden er leuke activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Ook de inwendige mens zal 
deze dag niet te kort komen. De deuren zijn 
geopend van 9.30 – 12.30 uur. Entree  1,- 
pp, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Peuterdans in Makkum!
Wiebel, wiebel, spring en ren. Muziek? Dansen 
maar! In Makkum kunnen peuters van 2 en 3 
jaar komen dansen.

Iedere woensdagmiddag van 15.30-16.15 neemt 
juf Annette de peuters mee op avontuur in het 
speellokaal van basisschool de Ark. We gaan 
op berenjacht, gaan op avontuur met Eddy 
het kuikentje of dansen samen met Asse-
poester! Tijdens de lessen peuterdans wor-
den de eerste beginselen van dans geoefend 
maar tijdens de avonturen wordt er ook 
gewerkt aan de ontwikkeling van taal- en reken-
ontwikkeling. Het belangrijkste voor de peuters 
zelf is natuurlijk het plezier! Er zijn weer plek-
jes vrij gekomen op woensdagmiddag, welke 
nieuwe peuter komt meedansen?

Voor meer informatie en inschrijven: 
www.peuterdansmetmij.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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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

Door het bestuur van de Koninginnevereniging 
wordt momenteel hard gewerkt aan de voor-
bereidingen voor de Koningsfeesten in Makkum. 
Vanaf zaterdag 23 tot en met 27 april zijn er 
dagelijks festiviteiten. Koningsdag vormt uiter-
aard het hoogtepunt van het programma.

Koningsdag in Makkum
Koningsdag begint op 27 april om 9.30 uur 
met kanonschoten en een aubade op de haven. 
De Koninginnevereniging is zeer verheugd te 
kunnen melden dat onze Koning en Koningin 
ondanks hun drukke agenda bereid zijn ge-
vonden deze aubade persoonlijk in ontvangst 
te nemen. 

Om 10 uur vertrekt de optocht vanaf de haven, 
met Hallelujah voorop. Vanaf half 11 is er 
overal in het centrum live muziek. 

Om 11 uur is er in de Schoolbuurt (achter de 
bibliotheek) een voorstelling van de Leydsche 
Kluchtencompagnie. Een echte aanrader. Dit 
gezelschap brengt oud Hollandse kluchten 
ten tonele. 

Vanaf 11 uur is het ook mogelijk een gratis 
tochtje te maken op het Makkumer Skûtsje. 
Hiervoor moet u (uiteraard) op de haven zijn.

Om 12 uur kunnen alle kinderen zich vermaken 
bij het door Vollie.nl georganiseerde spel-
programma. 

Vanaf 14.00 mogen de kinderen hun spulletjes 
te koop aanbieden op de kinderrommelmarkt 
In de Kerkstraat en Voorstraat.

Tussen 13.00 en 17.00 komt u overal in het 
centrum straatartiesten tegen. Onder andere 
een swingend Surinaams gezelschap. Vergeet 
ook niet om 14.00 uur de modeshow in de 
Kerkstraat te bezoeken. 

Vanaf 16.00 uur komt de jeugd volop aan zijn/
haar trekken. De Waagsteeg wordt voor enkele 
uurtjes Dance Alley. Diverse DJ’s zullen hier 
draaien. Main act is Praya Del Sol.

Tot slot enkele praktische zaken:
Voorverkoopkaarten voor de Makkumer 
Middei op zondag 24 april (a 5 euro) en de 
sixties-muziekquiz op zaterdag 23 april (a 10 
euro) zijn te koop bij Kapper Hoeksema en bij 
Boekhandel Coufreur. 

NB De quizz wordt in tegenstelling tot een 
pubquiz individueel gespeeld. “De quizz is 
multiple choise, dus sowieso 33 procent kans 
op een goed antwoord”, aldus de organisatie.

Aanmelden voor de speurtocht kan op 
makkumerspeurtocht@hotmail.com 
en aanmelden als vrijwilliger kan via 
info@koninginnevereniging.nl.

Het volledige programma krijgt u over twee 
weken in een overzichtelijke folder bij uw 
Makkumer Belboei.

Voorbereiding Koningsfeesten in volle gang 
 Door Judith van Lavieren
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Het Platform Kosta, dat werkt aan een duur-
zame IJsselmeerkust op het gebied van eco-
logie, economie en mienskip, heeft zich in de 
afgelopen weken gefocust op het herkennen 
van kansen om haar activiteiten te koppelen 
aan die van andere actoren in het veld. Zo zijn 
contacten gelegd met de provincie met 
betrekking tot de plannen rondom Wadden-
park en is het Deltaprogramma IJsselmeer-
gebied geanalyseerd om te bezien in hoeverre 
de handen ineen kunnen worden geslagen. 

Volgens woordvoerder Arjen Doedel van het 
Platform Fryslân geeft het Deltaprogramma 
voldoende aanknopingspunten voor samen-
werking. "In de voorkeursstrategie staat klip-
en-klaar, dat flexibel peilbeheer maatregelen 
vereist om oevers geschikt te maken voor peil-
wisselingen en om natuurschade te mitigeren. 
De Makkumer Lagune levert één-op-één een 
bijdrage aan de omschreven doelstelling 
'Robuuste natuurlijke oevers IJsselmeergebied.'

"Daarnaast zien we enkele recente ontwikke-
lingen rondom De Nieuwe Afsluitdijk, waarvan 

wij denken dat die elkaar kunnen gaan aan-
vullen en versterken. Een concreet voorbeeld 
is de verruiming van het sluizencomplex. 
Daarbij zal veel zand en ander materiaal vrij-
komen. Door dit zand op slechts luttele kilo-
meters afstand te gaan hergebruiken voor de 
aanleg van de eilanden van de Makkumer 
Lagune worden hoge kosten voor de afvoer 
voorkomen en wordt van werk werk gemaakt," 
aldus Doedel.  

Het Platform Kosta is voorts van mening, dat 
de plannen rondom Waddenpark Fryslân de 
regio nieuwe recreatieve en economische 
impulsen kunnen geven. Kosta heeft hierover 
inmiddels gesproken met enkele afgevaardig-
den van de provincie Fryslân. Mede als uit-
vloeisel van dit overleg is besloten om in april 
een informatieavond voor raadsleden van de 
gemeente Súdwest-Fryslân  en leden van de 
Provinciale Staten van Fryslân te organiseren.

Voor nadere informatie: 
Platform Kosta (www.platformkosta.nl)
Arjen Doedel, 06-57329569 

Makkumer Lagune zoekt samenwerking 
met andere projecten

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Stichting It Preamke bestaat sinds 2002. De 
stichting heeft tot doel de belangstelling voor 
natuur, cultuur, historie, kunst en recreatie in 
Súdwest- Fryslân te bevorderen. René van der 
Bles verzorgt rondvaarten voor de stichting 
met de praam Lois. Dit is een open rondvaart-
boot, voorzien van houten banken en tafeltjes 
in het midden, waarop 40 personen mee 
kunnen varen. Iedere dinsdag en donderdag 
zijn er rondvaarten. Reserveren is verplicht en 
kan via www.preamke.nl of door te bellen naar 
0515-232222 of 06-55784959.

Vanaf 7 juli tot en met 1 september 2016 kan 
er op de donderdag behalve aan de Turfmarkt 
in Makkum ook opgestapt worden vanaf 
Camping De Holle Poarte. Campinggasten 
kunnen hiervoor boeken bij de receptie van 
de piramide. Vorig jaar werd deze mogelijk-
heid, die ook in de eerste 8 jaar van het 

bestaan van “It Preamke” bestond, in ere 
hersteld. Het bleek een succes want er werd 
veel gebruik van gemaakt. “We vertrekken op 
donderdag om kwart voor 3 vanuit Makkum. 
We beleven samen het schutten van de sluis 
en zijn dan om half vier op de camping. 
Hierna volgt een tocht door de binnenwateren 
van Makkum. Om vijf uur worden de Makkumers 
afgezet op de Turfmarkt en vertrek ik met de 
campinggasten naar de sluis. Zij maken dan 
nog een keer het schutten mee en worden 
weer afgezet in de Marina haven”, vertelt René 
van der Bles.

Naast de vaste afvaarten zijn er op aanvraag 
nog vele andere mogelijkheden. “Dit jaar heb 
ik ook in februari al veel tochten gemaakt”, zegt 
René. Deze zomer is tevens het zogenaamde 
“Makkum-arrangement” weer te boeken. ”Een 
dag waarop je lekker bezig bent en alles voor 

je geregeld is”, aldus René. Om half 10 
worden de deelnemers in café de Zwaan ont-
vangen met koffie en oranjekoek. Vervolgens 
kan men creatief aan de slag met Lisette Reijns. 
Zij verzorgt een workshop sieraden maken. 
Om 12.30 uur staat er een heerlijke lunch klaar 
en om 14.00 uur volgt een rondvaart in It 
Preamke. Na die kennismaking vanaf het water 
volgt nog een leerzaam gedeelte op de wal: 
Gretha van t Wout neemt de gasten mee voor 
een rondleiding door Makkum. Om 17.00 uur 
eindigt de wandeling bij de Zwaan. Na een 
borreluurtje kan men daar genieten van een 
Bourgondische maaltijd.

René maakt het zijn gasten graag naar de zin. 
Naar Witmarsum om te golfen of een bezoekje 
aan Museumdorp Allingawier? Een muziekje 
aan boord? Het kan allemaal. Kijk voor alle 
arrangementen op de site www.preamke.nl

Rondvaart in Makkum op ‘It Preamke’
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Zoekertje
GEVRAAGD

GESTOLEN

GEZOCHT

Wij zoeken iemand die onze tuin kan onder-
houden. Info: 06-23611477

Klusjesman zoekt klusjes.
Schilderen/behangen/opruimen/tuin/dak/tim-
merwerk/ Tel: 06-13985376 KvK nr.:53586166

Goede vrijdag 25 maart 2016 tussen 11.00 
s'ochtends en 12.30 tussen de middag is mijn 
aanhanger van het erf gestolen. Het gaat hier 
om een geremde aanhanger anssems bsx1, 
02 dc/1-assige middenasaanhangwagen, eigen 
gewicht 300kg, max. totgewicht 1300 kg, netto 
laadvermogen 1000kg. Met het kenteken 
WV-GL-70. De kleur van de aanhanger is grijs.
Voor degene die met de gouden tip komt, is er 
een beloning! Voor meer info graag bellen naar 
0515-232431 / 06-30630254, Luitzen Kleiterp, 
Hemmensweg 3, 8754 JC Makkum

Fiets Groep Makkum 
start weer!
door Jetze Genee

Dinsdagavond 5 april startte de Fiets Groep 
Makkum met de wekelijkse recreatieve fiets-
tochten. De FGM is een laagdrempelige 
trainingsclub voor fietsers / wielrenners die 
graag een rondje willen trappen nu de dagen 
wat langer worden. Deelname is vrijblijvend 
en de start is 19.00 uur op de hoek van de 
Lieuwkemastate naast Ziezo. 

Onder begeleiding van ervaren wielrenners 
waaronder diverse leden van de Súderseetrein 
(SST) wordt ca. anderhalf uur gefietst. In een 
rustig tempo altijd onder de 30 km/uur gemid-
deld. Een gezellige fietstocht waar iedereen 
met een knappe fiets, een helm en een nor-
male conditie heeft aan mee mag doen. De 
begeleiders zorgen voor enkele regels waar-
door de veiligheid en het groepsgevoel altijd 
bovenaan staat. Samen uit - samen thuis. 

Zowel dames als heren hebben vorig jaar 
deelgenomen aan deze tochten. Een ideale 
training voor diegene die de Elfsteden-tocht 
gaan fietsen of om richting de zomer iets beter 
in vorm te raken. Vorig jaar waren de dinsdag-
avond tochten regelmatig een groot succes. 
Soms was de groep boven de 25 deelnemers, 
een heus peloton wat menige paden, wegen 
en prachtige binnendoor-routes in West en 
Zuidwest Friesland heeft gezien. 

Bent u ook weer toe aan frisse voorjaarslucht? 
Kom dan gezellig en gezond een uitstapje 
maken met de FGM, iedere dinsdagavond.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Voetbalprogramma
Zaterdag 9 april
Makkum 1 - Mulier 1 15:00
Makkum 2 - SC Bolsward 2 12:30
HJSC 2 - Makkum 3 14:30
SDS 3 - Makkum 4 14:30
Makkum B1d - fc Harlingen B1 12:30
Makkum B2 - Oudehaske B2 10:50
LSC 1890 C3d - Makkum C1d 13:30
Makkum C2 - Oudega/HJSC/Heeg C3 9:00
Workum D2 - Makkum D1 9:00
Makkum D2 - Workum D3 9:00
Makkum E1 - Oudega/HJSC E1 10:30
Makkum E2 - Heeg E2 11:30
SDS E4 - Makkum E3 9:00
Woudsend F2 - Makkum F2 10:00
SC Bolsward F5M - Makkum F3 9:00
Makkum VR1 - SDS VR1 14:30
    
Kantinedienst: 
Carien Treub/Jan ruurd Amels 8.15-12.00
Auke de Jong/Jeanet Bonthuis 12.00-15.00
Jaap Reitsma/ 15.00-19.00
Tineke en Ellen v Hyum 15.00-19.00

Zaterdag 16 april
ONS Boso Sneek 3 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - Joure SC 3 14:30
Makkum 4 - SC Bolsward 3 12:30
Zeerobben B2d - Makkum B1d 13:30
Oeverzwaluwen B2 - Makkum B2 10:30
Makkum C1d - AVC C1d 10:45
Makkum C2 - Arum/Stormvogels'64 C2 9:00
Scharnegoutum'70 D1 - Makkum D1 9:00
Makkum D2 - SC Bolsward D7 9:00
Makkum E1 - Scharnegoutum'70 E1 10:30
SDS E2 - Makkum E2 9:00
LSC 1890 E10 - Makkum E3 10:45
Makkum F1 - CVVO F2 10:30
Makkum F2 - Balk F3 11:20
Workum F4 - Makkum F3 10:00
Tzum VR1 - Makkum VR1 14:30
    
Kantinedienst: 
Ans Pieters /Jelle vd Velde 8.15-12.00
Yvonne Grobbink/ 12.00-15.00
Annemiek Blanksma 12.00-15.00
Klaas v Malsen/Rein Attema/ 15.00-19.00
Ronny Bruinsma 15.00-19.00

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 / 06-50837937

Voor de 2e keer organiseert SV Friesland 
samen met Beleef Exmorra “De Eksmoarster 
Marrenloop”, welke op zaterdag 9 april zal 
plaatsvinden. Deze loop is vorig jaar zo goed 
ontvangen dat hij ook dit jaar weer op de 
hardloopkalender van SV Friesland staat, met 
4 verschillende afstanden (6,4-10-16-21 km). 

Deze unieke Wandeltocht, Kidsrun en 
Hardloopwedstrijd zijn uitgezet door de erva-
ren hardlopers Nynke Steigenga en Willem de 
Boer uit Exmorra. Een loop langs mooie 
paden door het mooie landschap van Exmorra 
en Allingawier. Een gebied wat vroeger tussen 
de meren en onder water lag, maar nog 
steeds De Mar wordt genoemd. 

Kidsrun: 
Afstanden tot 6 jaar 500 m, 
7 t/m 9 jaar 1000 m en 10 tot 12 jaar 1500 m. 
Inschrijven tussen 9.30 en 9.45 uur 
in “De Golle”. De start is om 10.00 uur. 
Hardloopwedstrijd: 
Afstanden 6,4 – 10 – 16 – 21 km. 
Inschrijven tussen 10.00 en 10.45 uur 
in “de Golle”. De start is om 11.00 uur. 

Bij KV Exmorra is beperkte kleed- en douche-
gelegenheid (voor drinken en fruit wordt elke 
5 km gezorgd) 

Wandeltocht:  
Afstanden 6,4 – 10 – 16 – 21 km. 
Inschrijven en starten tussen 11.00 en 11.30 uur  
bij “De Golle”. 

Meer informatie vindt u op www.svfriesland.nl 
en www.beleefexmorra.nl De Marrenloop is 
een mooie gelegenheid om te trainen voor 
“de Slachtemarathon”

De 2e Eksmoarster Marrenloop van Exmorra

HEMERT - Op zaterdagmorgen 2 april is de 
eerste bekerwedstrijd van de zomercompetitie 
gevist van HSV de Voorn,  HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie 
was de Harlingervaart bij Hemert. Het was 
bewolkt weer met weinig wind. Er is goed 
gevangen, de meeste vis was weliswaar klein, 
maar er werden ook grote blankvoorns en 
enkele brasems gevangen. Ruud de Boer en 
Rob den Boer deden allebei goede zaken op 
de eindstekken, want ze werden 1e en 2e in 
de A-klasse. De uitslag was als volgt:

A-klasse:
1) Ruud de Boer, 6.101 gram
2) Rob den Boer, 2.635 gram
3) Ids Idzenga, 2.608 gram
4) Frans Temme, 2.493 gram
5) Anne Dirk van Assen, 1.918 gram
6) Freerk van Duinen, 1.479 gram
7) Klaas Bakker, 1.385 gram

8) Albert Abbink, 1.027 gram
9) Harrie Olde Olthof, 861 gram
10) Bert Dorenbos, 797 gram
11) Remco Dorenbos, 655 gram

B-klasse:
1) Rene de Jong, 2.773 gram
2) Tony Landskroon, 2.003 gram
3) Adriaan de Boer, 1.618 gram
4) Wil Bakker, 1.486 gram
5) Piet Roedema, 1.158 gram
6) Adrie de Boer, 969 gram
7) Ruud Roelvink, 932 gram
8) Michael Golden, 540 gram
9) Rob Ras, 0 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zater-
dag 30 april in de Workumer Trekvaart bij 
Parrega. U dient om 07.00 uur aanwezig te 
zijn voor de loting. Er wordt gevist van 08.00 
- 12.00 uur. 

Eerste bekerwedstrijd vissen
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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  

Achterdeur, wit gelakt hout met dubbele 
beglazing, linksdraaiend, inclusief slot. Maat: 
211,2 X 93,2 cm, dikte 4,0 cm. In goede staat, 
prijs  60,-. Tel: 06 33846024

Aluminimum hoge tuintafel, antracietkleur met 
4 hoge krukken. Tafel: 1.28x76x1.00(hoog)
kruk: 38x38x72(hoog) Tel: 06 2895 4694

Tafelmodel Vrieser liebherr premium Zgan 4 
laden nieuw  399,- nu  100,-! Tel 06-12302795

Fasto keukengeiser F-1455 met trekonderbreker 
(Nefit) De Fasto keukengeiser F 1455 levert 5 
liter warm water van 35°C per minuut en heeft 
een vermogen van 9,4 kWen is voorzien van 
een denkvlam beveiliging. De waakvlam scha-
kelt automatisch uit, zodra er zich teveel kool-
dioxide in de ruimte bevindt. Dit zorgt voor 
extra veiligheid. De geiser is 11 maanden 
gebruikt. Nieuwprijs  255,-, nu te koop voor 
 100,- of t.e.a.b. Tel. 0517-531288

Kinderstoel ook te maken als tafeltje en stoeltje 
 20.- Kinderledikantje met toebehoren  70.- 
Franse comtoise klok  150.- 3delig wit web-
bing scherm  50.- Tel. 0515-575756

Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan een 
tel. naar 0517-532420

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

ACTIE KERKENWERK MAKKUM

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

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

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

nicomorien@makkum.nl 0515-232323

Wij kunnen iedere dag (bijna) alle maten en merken banden leveren, dit geldt
natuurlijk ook voor winterbanden. Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.
BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTERBANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

W


