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Makkum – Na een periode van bijna tien jaar
met veel plezier en inzet gewerkt te hebben,
vanuit de ambachtelijke slagerij in de Kerkstraat
hebben Piet en zijn vrouw Griet Teerenstra het
besluit genomen te stoppen met de slagerij. Het
runnen van een eigen zaak vergt enorm veel
tijd en energie. Om dit nog vol te houden tot
je pensioen, dat ziet Piet toch als een zware
klus. Het echtpaar Teerenstra hoopt met het
genomen besluit meer ruimte te krijgen voor
hobby’s en te kunnen genieten van de vrije
tijd. De slagerij wordt overgenomen en voortgezet door gebroeders Sjoerd en Johan
Brattinga uit Joure. Johan is al langere tijd
hier geen onbekende, een drietal jaren is hij al
werkzaam bij slagerij Teerenstra. Het huidige
personeel gaat mee naar de nieuwe eigenaren.
Piet Teerenstra zegt wij hebben het volste
vertrouwen er in dat de slagerij op voortreffe-

lijke wijze wordt voortgezet, dit zondermeer
zonder enige twijfel.
Eigenlijk was het de bedoeling dat Teerenstra in
januari 2006 zou stoppen. Maar het gaat nu in
een versneld tempo hij gaat een nieuwe uitdaging aan en kan een nieuwe baan krijgen bij het
RSG Magister Alvinus in Sneek, als bedrijfsleider catering bij aanvang van het nieuwe
schooljaar. De familie Teerenstra blijft in
Makkum wonen. Piet is lid van de werkgroep
MMV/MB, zijn hobby zijn o.m. culturele zaken
zoals het Nut, straatfestival mee organiseren en
bridgen staat hem op het lijf geschreven.

Sinds jaar en dag
een begrip

De familie Teerenstra bedankt alle klanten
voor het in hen gestelde vertrouwen dat zij de
afgelopen tien jaar hebben ervaren en bevelen
de gebroeders Brattinga van harte bij u aan.
Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Onvergetelijk Makkum
Wat een grandioos feest. Wat een opkomst,
en wat een steun uit alle hoeken van de
Makkumer bevolking. Onze dank gaat dan
ook uit naar de verenigingen en stichtingen
die ons geholpen hebben bij de uitvoering
van het programma, alle vrijwilligers die
volkomen belangeloos hun medewerking
hebben verleend, alle sponsors die het
gebeuren financieel mogelijk hebben

1.05

gemaakt, alle schepen én straten die zo
mooi versierd waren en er voor zorgden
dat Makkum er zo feestelijk uitzag:
bedankt, bedankt, bedankt. Wij voelen ons
vereerd dit feest te mogen organiseren. Het
was onvergetelijk! Onvergetelijk Makkum.
Het bestuur
van de Stichting Visserijdagen Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

7 dagen per week open
www.makkum.nl/vissermode z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 100 Euro waardebonnen z zie onze site
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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 28 augustus
Protestantse gemeente i.w. Herv. kerk 9.30 uur
drs. G. Schievinck-van Randen, Midlum
Piaam 11.00 uur
drs. G. Schievinck-van Randen, Midlum
R.K. Kerk 9.30 uur pater W. Saris
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. T. Tholen-Haagsma, Friese dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur B.J.H. Dierick,
Kerkstraat 7, Makkum. tel. 0515-231770
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends
om 11 uur en ’s avonds om 17.00 uur terecht in
de betreffende praktijk O.Y. Hoekstra,
Ds.L.Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Vredig is ingeslapen onze lieve heit, pake en
oerpake

Max
Pieter
12.08.2005
Mario Stuivenvolt en Sandra Smid

geb.
13 december 1926
Hieslum

overl.
17 augustus 2005
Leeuwarden

Sedert 28 april 1999 weduwnaar van
Ruurtje Boelens
Ds.L.Touwenlaan 14
8754 BS Makkum
Makkum: Jan en Boukje
Anke, Gertrud
Kollumerzwaag: Fonnie
Angelique, Jessica
Guido en Saskia
Makkum: Eise
Makkum: Kobie
Ritza
Makkum: Marten
De teraardebestelling heeft maandag 22 augustus
jl. plaatsgevonden op de begraafplaats te Makkum.

Geert Tuinier

Frits
Wolter
geboren 16 augustus 2005

Buorren Touwenleane
en Túnstrjitte
Buurman Geert nooit meer een gebakken visje,
of mossels in het zuur we hadden al afscheid
genomen lieve buur
Jaap en Alie
Durk en Winnie
Rocco
Na een tijd van ziekzijn is toch nog plotseling
overleden ons trouw lid van “Us Leane”

Geert Tuinier
Makkum, 17 augustus 2005
Overleden ons erelid

Geert Tuinier

Boudewijn, Renée, Doortje Dierick
Brouwerssteeg 9
8754 GB Makkum

&

Jan van der Velde
Wiepkje Miedema
25 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd
Liefs:
Karst, Geertje, Willem, Willy, Jelle en Rein
Hierbij nodigen wij familie en vrienden uit om
het 25-jarig huwelijk te vieren. Dit onder het
genot van een hapje en een drankje. Jullie zijn
van harte welkom vanaf: 17.00 uur.

Foar ús bliuwt de goede neitins.

Turfmarkt 87
8754 CJ Makkum
tel. 0515-232643

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

28-08-2005

Geert Tuinier

Dochs noch hastich is ferstoarn ús warbere
buorman
Wij zijn super gelukkig met de
geboorte van ons lieve mannetje

28-08-1980

Wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies.
Vogelwacht Makkum e.o.

Wist u dat...
Onze BUURTDOMINEE
en BUURTCHIEF
zondag 28 augustus
25 jaar getrouwd zijn

Gefeliciteerd
de buurt
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De H is van honger,
dat heeft hij het meest

De U is van uren lang geneuzel
over Australie, daar is hij geweest

De I is van inmense vlammen,
daar droomt hij nog van
De T is van tien koeien,
die heeft hij gered

De E is van eindelijk 30
nu begint pas de pret

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

SPECIALITEIT VAN DE WEEK

8 ROOMSCHNITSELS . . . . .5.=

MAKKUMER STEAK
100 gram . . . . . . . . . . . . . . .1.49

8 DROGE WORSTEN . . . . . .5.=
ZATERDAG 27 AUGUSTUS
zijn wij voor het laatst open
Op maandag 29 augustus
staat Slagerij Brattinga tot uw
beschikking. De officiële opening
volgt een week later.

dinsdag 23 augustus werd
deze brandweerman 30 jaar.
Doe hem een groot plezier
en feliciteer hem nog even.
Telefoon: 06-414 688 58

WEEKEND KOOPJE
500 gram RUNDER GEHAKT
+ 4 HAMBURGERS
samen . . . . . . . . . . . . . . . . .5.95

Wij willen alle klanten bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen
in de afgelopen 10 jaar
Piet en Griet Teerenstra

Ja mensen het is echt waar
deze stoere bink wordt 29 augustus

40 jaar

telefoon 0515-231488 of 232547

Hartelijk gefeliciteerd

Agenda
woensdag 24 augustus
Makkum - in centrum dorp 19.00-21.00 uur
laatste Zomeravondbraderie/gezelligheidsmarkt met kinderrommelmarkt
vrijdag 26 augustus
Makkum – op het Plein 19.00 uur
Visser Sport & Mode Nachtkatspartij
voor dames en heren

Dubbel Frisss, literpak
deze week

3 pak voor 99 cent
op=op

zaterdag 27 augustus
Witmarsum – Nachtkaatspartij 22.00 uur
‘Car Cosmetics partij’ voor senioren dames
en heren
zondag 28 augustus
Makkum – Kaatsland “De Seize” 11.00 uur
33e Koninklijke Tichelaar kaatspartij, Off.
K.N.K.B. senioren vrije formatie wedstrijd

Aanbiedingen geldig van do. 25/8 t.e.m. wo. 31/8
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Makkumer jongenspartuur in de kransen revanche Freule

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€ 13,65
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€ 14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

Makkum – Het Makkumer jongenspartuur
won vorige week woensdag in Jellum-Beers
de revanche van de Freule. Gefelicteerd met
dit succes!

Op de foto v.l.n.r. Lennart Adema,
Jan Hiemstra en Hyltsje Bosma.
De foto is gemaakt door Lijkle Spijksma.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitsels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,00

Kazemattenmuseum begroet 10.000e bezoeker

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

* Het echtpaar Bijl geflankeerd door de ‘soldaat’ met links conservator Herman Proper
Kornwerderzand - Op woensdag 17 augustus
omstreeks half elf verwelkomde het
Kazemattenmuseum, beduidend vroeger dan
in voorgaande jaren, haar 10.000e bezoeker
van dit jaar. Het was het echtpaar Bijl uit
Veendam dat door vrijwilliger en waarnemend
conservator Herman Proper op feestelijke
wijze werd ontvangen. Dit ging vergezeld met
het aanbieden van een boeket bloemen en een
attentie en daarna een bijzondere rondleiding.
De reden, dat de 10.000e bezoeker nu reeds
mocht worden begroet is te vinden in het feit,

dat steeds meer jeugdige groepen zich melden
voor een rondleiding, terwijl ook steeds vaker
grootouders met kleinkinderen zich melden
voor een bezoek. Het echtpaar Bijl brengt een
vakantie door in Franeker en was in het
verleden al diverse keren rijdend op de
Afsluitdijk attent gemaakt op het bestaan van
het Kazemattenmuseum, maar besloot vandaag
maar eens een bezoek te brengen.
Het museum is tot 1 oktober geopend op de
gebruikelijke tijden.

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

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS
z Ajam Pangang
z Foe Yong Hai
z Tjap Tjoy
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u i.p.v. witte rijst, nasi of bami, € 1.00 extra
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Blazer TX33 Makkum als nieuwe thuishaven

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Heeft voor u deze week !!!

Verse Hollandse slabonen
1 pond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25
Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Van die lekkere Hollandse snijbonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Grote zoete sappige handsinasappelen
10 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkkere zoete elstar appels
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 6 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
We hebben nieuwe oogst eersteling of dore!!

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Zilver en Goudsmid

Gordon
voor:

z Zilver

z Goud

z Horloges

z Reparaties

z Trouwringen z Kado-artikelen
z Nu ook horlogebandjes

Kerkstraat 21 Makkum
0515-232414

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: webworks@makkum.nl

Makkum – Voorafgaand aan de opening van de
Visserijdagen, beleefde Makkum een historisch
moment, vrijdagmiddag om vier uur werd de
laatste originele BlazerTX33 Makkum binnen
gereden! Dit allemaal met het getoeter van de
scheepshoorns van de in de haven liggende
vaartuigen. Burgemeester Theunis Piersma
van de gemeente Wûnseradiel, toonde zich
bijzonder ingenomen met de komst van de
Blazer TX33 naar Makkum. Vooral de nauwe
samenwerking tussen de Stichting Behoud
Blazer met de Intergemeentelijke Sociale Dienst
van Zuid West Friesland, die een koppeling
maakt om te kunnen komen tot een
leer/werkproject, spreekt burgemeester Piersma
geweldig aan. De bouwgroep Dijkstra-Draisma
in Makkum heeft ruimte beschikbaar gesteld
in de voor hun te koop staande loods, waar het
vaartuig nu verder afgerestaureerd zal worden.
Een curiositeit omdat de Blazer normaal
gesproken via het water Makkum zou binnenlopen. Dit gebeurde allemaal met het getoeter
van de in de haven liggende vaartuigen Het
voormalige vissersschip (ooit gebouwd op de
werf van Zwolsman in Workum in 1914)
wordt momenteel onder auspiciën van de
Stichting Behoud Blazer gerestaureerd. Nu een
groot deel van de restauratie is gerealiseerd op
de Oude Willemswerf - nu Cape Holland
in Den Helder - wordt de BlazerTX33 afgerestaureerd in Makkum! Het Bestuur en de
leden van de Stichting zijn meer dan blij en
trots dat “hun” schip straks in “oude glorie”
kan stralen in de historische haven van
Makkum. De BlazerTX33 is vorige week
donderdagnacht met speciaal vervoer van Den
Helder naar Makkum gereden. De BlazerTX33
is momenteel niet “vaarwaardig” om over
water getransporteerd te kunnen worden.
Vandaar het bijzondere transport over de weg,
verzorgd door het int. transportbedrijf W. de
Vries & Zn uit Makkum, met als chauffeur

Douwe Visser. Het unieke vissersschip TX33
zal in Makkum haar laatste restauratieperiode
ingaan. Wanneer alles volgens schema gaat is
de planning dat van 2005 tot en met 2007 de
laatste restauratiewerkzaamheden zullen
plaatsvinden waardoor de Blazer weer
“varend” door het leven kan gaan. Zij zal na
oplevering dan ook een plaats krijgen in een
speciale plek in de haven voor traditionele
vissersschepen, waar meerdere schepen
zullen komen te liggen.
Onderhoud en exploitatie van de BlazerTX33
gebeuren vanuit Makkum. Een toekomst die
mogelijk gestalte zou kunnen krijgen op het
terrein van de voormalige Amels werf. Met de
nieuwe eigenaar “De Vries Feadship”, worden
momenteel onderhandelingen gevoerd over
de mogelijkheid om, op een deel van het
huidige terrein, een traditionele hellingbaan
en scheepswerf te realiseren. Daar kunnen
dan in de nabije toekomst zowel de Blazer als
andere traditionele houten schepen onderhouden en gerestaureerd worden. Voor dat
laatste onderdeel is inmiddels een nieuwe
Stichting in het leven geroepen: De Stichting
WON. Deze stichting zal de activiteiten van
de “nieuwe” werf op zich nemen. Daarnaast
zal een, nog te vormen, werkgroep het beheer
en de exploitatie van de TX33 op zich nemen.
Wat de restauratie van de BlazerTX33 in
Makkum betreft zal het daar gaan om een
restauratieperiode van waarschijnlijk drie
jaar. Ook wanneer de restauratie van de
BlazerTX33 is voltooid zal deze organisatie
nauw betrokken blijven bij “nieuwe restauratieprojecten” in Makkum en leer/werktrajecten
fourneren. Voor de eindrestauratie van de
BlazerTX33 is een totaal bedrag van
€ 265.000,- nodig. Een groot deel van dit
bedrag is in de vorm van subsidies, fondsen
en particuliere giften inmiddels bijeengebracht.
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Visserijdagen Makkum trekt duizenden bezoekers
Makkum - Vrijdagavond klonken er vanaf het havenhoofd kanonschoten en hiermee werden de visserijdagen geopend. Even leek het
fout te gaan met het afschieten van het kanon, maar gelukkig bleven de
gevolgen beperkt tot een verband om de hand van de schutter. Daarna
ging het spektakel stuk van het theater op het water van start en helaas
heeft een groep geen tekst gehoord en wie de tekst verstond zag door
de grote massa mensen niets van het spektakel. Daarna kwam
Neptunus met zijn zeemeermin naar de sluis. Ook dit jaar was het
geheim bewaard gebleven,wie is de zeemeermin. Het was Anneke van
der Meer en Neptunus was Geert Wijma. Anneke zag er prachtig uit,
het fraaie kostuum was gemaakt door Fokje Lutgendorff en de fraaie
haardos was een creatie van Bas van Kapsalon Kreatief. De bloemen
en de accessoires zowel voor Neptunus als voor de zeemeermin waren
van Binderij bloemen en zo . De sieraden waren verzorgd door Elske
Klik en het gewaad van Neptunus kwam uit de handen van Durkje van
der Gaast. Het zag er prachtig uit en de zeemeermin gedroeg zich
koninklijk. De jurk was onderaan iets ruimer dan twee geleden zodat
ze gemakkelijk lopend beide dagen door Makkum kon wandelen. Op
dit soort dagen moet er natuurlijk voor de zeemeermin Neptunus en
hun gevolg ook goed gezorgd worden. Zonder al de mensen rondom
het gebeuren die op een of andere manier aan sponsoring doen zou dit
geweldige evenement niet mogelijk zijn.
Pieremachocheltocht
Nadat de zeemeermin en Neptunus aan land gekomen waren kon de
Pieremachocheltocht van start gaan. Alle vaartuigen lagen al klaar. Het
gebruikelijk rondje werd gevaren en vergezeld van allerlei verschillende soorten muziek ging het rondje Krommesloot van start.
Hallelujah met korps en drumband, maar ook aan boord werd muziek
gedraaid. Het was weer een boeiend schouwspel en het is bijzonder om
te zien hoeveel tijd mensen steken in het maken van de vreemdste en
mooiste creaties. De een gebruikt lege flessen de ander vuilcontainers
en het houtgehalte was zo te zien hoog. Ieder op zijn of haar manier
probeert iets bijzonders te maken. De gay parade uit Skuzum kon zo
naar Amsterdam en de jeugd had toch heel goed nagedacht over het
vertrek van Amels uit Makkum. Voor de jury zal het beslist niet gemakkelijk geweest zijn om de winnaars er uit te kiezen. De kinderen
compleet met zwemvest zowel bij de smurfen als bij de flinstones
keken met verbazing naar de mensen langs de kant. Uiteindelijk erden
de prijzen bekend gemaakt en de mannen van het Singeltje hadden met
hun vishok, waar echte paling gerookt en gegeten werd de eerste prijs.
Tweede werd de winnaar van twee jaar geleden Siebren Venema met
zijn oude en nieuwe badgelegenheid. Hij had een douche in een houten
tobbe en dit was een gieter gevuld met slootwater en het Hûske was
helemaal van hout compleet met keurige stukken krantenpapier,
waarmee het onderlichaam na een grote beurt schoongeveegd werd.
Vele ouderen zullen zich herinneren dat dit papier altijd zo glad was en
niet gemakkelijk in gebruik. De derde prijs was voor de mannen van
de brandweer die met veel kabaal en heel veel rook en water menigeen
langs de kant nat gespoten hebben. Vooral de figuren die alvast de
paraplu omhoog deden kregen de volle laag. Maar eigenlijk verdiend
iedereen die zoveel tijd in het maken van een Pieremachochel gestoken
heeft wel een prijs.
Tweede dag topdrukte
Was het vrijdagavond al druk in het dorp, zaterdag leek het in en rond
de haven en in het centrum wel de Kalverstraat in Amsterdam. Het was
een schuiven van mensen om langs elkaar heen te komen.Er stonden
deze dag dertig activiteiten op het programma, waaronder de vlootshow. Het zou te ver voeren om alle onderdelen te vermelden, vandaar
een foto-impressie van de diverse onderdelen. Het sluitstuk van de visserijdagen was het optreden van de plaatselijke band de “Makkumer
Blues Brothers”. Een bomvolle tent en gezien het mooie weer nog veel
meer mensen op de kade bij de haven.Het bleef lang druk en gezellig
tijdens de visserijdagen in het aloude vissersdorp aan het IJsselmeer.
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Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid
van de redaktie

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: horjus@unigar.nl www.garagehorjus.nl
Citroen Xsara 1.9D
5drs,antracietmet.
Airco,radio-cd,cpv+
Afst.bed,el.ramen
75 dkm bj 2002
Aanbieding €

9.900,-

Peugeot 307 2.0 Hdi
Blauwmetallic,5 drs
Airco,cruisecontrol
El.rmn,cpv+afst.bed
76 dkm bj 2003
Nieuwstaat €

15.900,-

Benzine
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Renault Scenic 1.6-16v Expression,a/c-ecc,radio-cd
Hyundai Matrix 1.6i gls,airco,met.lak,hoge zit,44dkm
Mazda Premacy 1.8i,Exclusief,MPV airco,mistl,dakrail
Peugeot 206 XS 1.6i,zwart,airco,mistl.voor,lm velgen
Opel Astra 1.6-16v Club,4drs,bl.met,abs,el.rmn,83dkm
Opel Vectra 1.6-16v Pearl,antr.met,a/c,lm.velgen
Fiat Punto 1.2 sx,3drs,cpv,el.rmn,lm.velgen,mistl

2002
2001
2002
2000
2000
1999
1998
1999

€
€
€
€
€
€
€
€

13.900,13.200,12.900,11.900,8.150,6.900,6.450,4.450,-

diesel
Audi A4 Tdi 74kw proline business,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst.
Peugeot 307 2.0Hdi,5drs.bl.met,a/c,cruisecontr.76dkm
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm
Vw Golf Variant Tdi 110pk,groenmet,a/c,cruisecontr
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm
Renault Megane Dti,5drs,blauw,airco,mistl.voor,r-cd
Mercedes Stationcar 200D,grijsmet,trekh,apk gekeurd

2004
2003
2003
2000
2002
1998
1990

€
€
€
€
€
€
€

24.900,15.900,13.400,10.900,10.600,5.650,3.750,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco

2001

€

13.400,-

Kampeerauto;Ford Transit V4,antraciet metallic,keurige auto
Wegen belasting vrij,verkoop in opdracht ,bouwjaar

1978

€

3.000,-

Voor meer informatie over ons bedrijf of deze occasions, kunt u kijken op www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318 fax 0515-231466

SPETTERENDE UITVERKOOP
Tot zaterdag 27 augustus
geldt voor de dames- heren- en babyzomercollectie 2005

3 halen, 1betalen
Het duurste artikel betalen.
P.S. Deze aktie geldt niet voor Gaastra artikelen,
basics en speciale aanbiedingen.
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

V
B
T

Oproep aan de “nachtbrakers”
Bijna ieder weekend wordt de nachtrust van
vele inwoners wreed verstoord door een
groepje jongeren die van een avondje stappen
“meestal zaterdags” lopend of fietsend (nat of
droog) naar huis toe gaan. Dat men met elkaar
praat is na een avondje stappen wel te begrijpen,
maar doe het dan wel op een beschaafde
manier zoals je thuis ook met elkaar praat. Nu
wordt er van het begin naar het eind van de
straat naar elkaar geschreeuwd en wordt er
luidkeels “gezongen”. Dit gaat tussen 03.00
en 04.00 uur wel heel erg ver.
Daarom deze oproep: “Jongens houd er aub
rekening mee dat er in alle straten waar jullie
doorheen lopen de meeste bewoners slapen!”
Ik neem aan dat wanneer je bij je eigen
straat/huis komt het volume ook dimt zodat
jullie ouders er niet wakker van worden. Het
weekend is voor de meesten een moment om
door te slapen. Graag jullie begrip van onze kant.
Inwoner van Makkum.

Aanhouding na mishandeling
Makkum - Zaterdag omstreeks 00.20 uur is een
17-jarige jongen uit Witmarsum aangehouden
op verdenking van mishandeling. Hij zou op
de Kerkstraat in Makkum na een woordenwisseling met het slachtoffer, een 19-jarig
meisje uit Witmarsum, haar een klap met een
helm hebben gegeven. Op aanwijzing van
een getuige werd de verdachte ter plaatse
aangehouden. De verdachte is na verhoor
weer in vrijheid gesteld.

Benefiet-concert Pingjum
Pingjum - Op zondag 28 augustus zal in
appartementenboerderij ‘’De Welstand’’ aan
de Molenlaan te Pingjum een benefiet-concert
worden gegeven ten bate van de weeskinderen in Mugana, Tanzania. Medewerking
aan dit concert wordt verleend door de
‘’Pingjumer Four’’, de ‘’Barrots’’ uit Groningen
en het flamenco-duo Bart van Uden (gitaar)
en Clementine van der Staay (dans). Het
belooft een hele afwisselende en feestelijke
middag te worden onder de noemer
‘’Tanzania Festival’’ en er is gelegenheid een
hapje en een drankje te nuttigen. Tevens is er
mogelijkheid om het schuilkerkje te
bezoeken, alwaar een tentoonstelling met een
DVD-voorstelling te bezichtigen is. De aanvang van het concert is 14.00 uur en het einde
is afhankelijk van het weer en de sfeer.
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Workum en Warmond snelste in roeisloepenwedstrijd visserijdagen Makkum

Makkum – De stichting Riemen Over en Weer organiseerde
afgelopen zaterdag tijdens de Visserijdagen voor de derde maal
in successie de roeisloepenwedstrijd de Slag om Makkum. 30
Sloepen hadden hun weg naar Makkum gevonden en werden bij
Denekamp en Kooi gekraand. Er waren ditmaal evenveel dames
als herenteams aan de start verschenen want de wedstrijd was in
alle damesklassementen genomineerd voor het Nederlands
Kampioenschap. Voor de heren telde deze race mee in 3 van de
5 NK-klassementen. Het weer was voor de roeiers prima: niet te
warm en er stond slechts een matige wind uit meest noordelijke
richtingen. In Café de Prins schreven de teams zich in voor de
15 kilometer lange wedstrijd en kregen aldaar tijdens het palaver
de laatste bijzonderheden van de speaker, Klaas Bootsma.
Om 12.30 uur vond de start van de eerste twee sloepen plaats
waarna om de twee minuten de volgende sloepen het
Makkumerdiep op sprinten. De watersportvereniging Makkum
was met personeel en boten op het IJsselmeer aanwezig en had
de route uitgezet met een viertal boeien. In totaal zorgden 7
snelle boten voor de veiligheid op het water. De speaker werd
vanaf de controleschepen bij de boeien voorzien van informatie
en hield daarmee het vele publiek op de hoogte van de wedstrijd.
In ruim een half uur finishten alle sloepen en velen trokken nog
even een felle eindsprint. Daarna boden de opdrukkers een
prachtige service door de sloepen met vermoeide roeiers weer
terug te slepen naar de kraanlokaties. Inmiddels zorgde de
Beugelband in de feesttent op het haventerrein voor een bijzonder
gezellige sfeer. Met feestmuziek van de band konden de roeiers
daarna hun roeiersmaal van pasta nuttigen.
Om zes uur volgde de prijsuitreiking, een moment waar de
roeiers halsreikend naar uitkijken want op basis van enkel de
roeitijd kan, gelet op de het handicapsysteem, nog niet veel over
de uitslag worden gezegd. Vanuit Makkum deden er drie sloepen
mee. De dames van Brûzer vertrokken in de vijfde startgroep
met een jarige stuurman en een daarom versierde sloep. Ze

finishten na 1’58”17 en eindigden daarmee op de 5e plaats in
hun klasse en waren 12e overall. De heren van de Zeesteeg en
Twirre hadden elkaar al weken opgeruid want bij elke wedstrijd
spant het erom welk team de snelste tijd neerzet. Net als in de 2
voorgaande edities wist de Zeesteeg te winnen op tijd. De
Zeesteeg klokte 1’30”14 en was daarmee de snelste van de dag.
De Twirre deed er 26 seconden langer over, op 2 seconden
gevolgd door de Snurk uit Harlingen. De Zeesteeg behaalde in
het algemeen klassement een 12e plaats en werd 2e in de eerste
klasse. De Twirre werd eveneens tweede maar dan in de hoofdklasse A en werd 5e in het algemeen klassement. De hoofdprijzen
gingen dit jaar naar Workum en Warmond. De Brijbekken met
hun Brijbek waren bij de heren op handicap de beste van de dag.
Het damesteam de Kaagtijgers roeiden in eenzelfde whaler als
de Zeesteeg in 1’36”27 hun sloep de Voorbijganger naar een
overall eerste plaats.
Na dit intermezzo vervolgde de Beugelband haar optreden en
aangezien er vele ploegen uit de regio meededen bleven vele
teams nog in de feesttent genieten van de Visserijdagen. Dankzij
de sponsors, vele vrijwilligers en de Visserijdagen was de derde
editie van de Slag om Makkum een geslaagd evenement.
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Bedankt Anneke en Geert

echte bakker

Foto: Dries de Vries

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

De
Binderij
bloemen & zo
voor: bloemen, planten,
rouwwerk, bedrijfsabonnement,
trouwwerk, potterie, glaswerk,
woonaccessoires & zo

Zo....nieuw
Zo....nieuwsgierig
Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Vakantie?
Kom eens langs!

Het bestuur van de Stichting Visserijdagen
Makkum is ontzettend trots op hun
Zeemeermin en Neptunus. Wat zagen ze er
fantastisch uit! Wij willen u graag laten
weten wie hier allemaal zorg voor hebben
gedragen, want hen komt alle eer toe!

Haar Zeemeermin:
Pauline van Kapsalon Kreatief, (het haar
van de zeemeermin was 1,5 meter lang!)
Kleding zeemeermin:
Fokje Lutgendorff, zij heeft wederom een
prachtige creatie gemaakt, die vanaf heden
te bewonderen is in de expositieruimte van
Stichting Ald Makkum, boven het VVV
kantoor.
Grime zeemeermin:
Dries de Vries, een bodypainter, face artist
en grimeur uit Sumar heeft Anneke de uitstraling gegeven die je van een
Zeemeermin verwacht. Dries heeft een
eigen website, www.driesdevries.com daar
kunt u naast de zeemeermin nog veel meer
werk van hem zien.

Halssierraad:
Elske Klik uit Pingjum heeft een sierraad
ontworpen, gemaakt en vervolgens
geschonken aan de stichting zodat elke
zeemeermin nu en in de toekomst echte
juwelen van de Zee(meermin) draagt.
Grime Neptunus:
Dries de Vries heeft ook de grime van
Neptunus gedaan en het haar.
Kleding Neptunus:
Durkje van der Gaast -Hoeksema, heeft de
kleding voor Neptunus gemaakt.
Kroon en drietand:
Jaquelien Schaap, van bloembinderij
Bloemen en zo… heeft voor Neptunus een
zeewaardige kroon gemaakt, bezaaid met
zeesterren en wier, en de drietand is ook helemaal bewerkt door haar. Ook te zien in de
expositie ruimte van Stichting Ald Makkum.
Wij danken al deze kunstenaars voor hun
tijd en inzet die zij besteed hebben aan de
Zeemeermin en Neptunus, mede dankzij
deze kunstenaars hebben Anneke en Geert
een onvergetelijke dag gehad.

Makkum bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het geweldig onthaal en de fantastische
reacties die wij hebben ontvangen tijdens
de Visserijdagen. Dit alles was niet gelukt
zonder de mensen die ons met veel inzet
en creativiteit hebben omgetoverd tot een
prachtig koppel.
Speciaal willen wij ook het bestuur en alle
medewerkers van de stichting visserijdagen
bedanken, met jullie inzet was dit allemaal
mogelijk en is het voor ons een onvergetelijk

feest geworden. Makkum bedankt!
De Makkumer Zeemeermin en Neptunus
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Visserijdagen Makkum
Uitslagen van verschillende aktiviteiten

Na gedane (zware) arbeid
is het goed rusten
dus u zult het een weekje
zonder onze kwaliteits bloemen
moeten doen

Grote kinderoptocht
Lopendenummers:
1. paardenliefhebbers
2. Spangebob/Patrick
3. Neptunus / Zeemermin

vanaf zaterdag 27 augustus
t/m 5 september
zijn wij met vakantie

Rijdendenummers:
1. Makkumer vlag
2. Piraten schip
3. Boef / politie

dus niet vergeten:
6 september zijn wij (D.V.)
er weer.

S.E.S. Watermat Dames:
1. Marjan de Jong
6.54 sec.
2. Romina Jansen
6.94 sec.
3. Karin de Jong
7.35 sec.
Heren:
1. Nick Visser
2. Jacob Jan Lombaard
3. Rick Cuperus

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

5.94 sec.
7.12 sec.
7.91 sec.

Amateur roeien Dames:
1. Tineke / Hermina
2. Anke / Shanna
Heren:
1. Menno / Auke
2. Theo / Gerrie

Klompjeszeilen
Mooiste klompje Gerda Sieperda
Origineelste klompje Femke Schaap
Groep 7 basisscholen:
1. Dino Kadic
2. Mady de Boer
3. Welmoed Visser
Groep 8 basisscholen:
1. Rutger Visser
2. Syta Boschma
3. Bryan Runhaar
Vrije klasse:
1. Lubbert Wouda
2. Frank Amels
3. Bente Groeneveld

Mooist versierde vissersboten:
De ‘Auke senior’ ST 20 uit Stavoren, niet minder mooi en evenarend was de vissersboot van
Haico Bootsma uit Makkum volgens een van
de organisatoren.

Sleepwedstrijd:
1. Andre Feenstra met de Rein Pieter
2. Roy Bos met de History
3. Pieter Bosma met de ……

Tegels

Delicatessen

Bij aankoop
van 1 kilo kaas
1 ons vleeswaar
naar keuze GRATIS
Tot ziens op de Markt 25 in Makkum
Tel:0515-231663 -Fax:0515-233283

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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BRADERIE STUNT!!
Op woensdag 24 augustus, van 18.00 tot 21.00 uur,
verkopen we alle artikelen buiten op de rekken en
kraam voor slechts

€ 1.00 p.st.
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Voetbalprogramma
VV Makkum - Bekerwedstrijden
zaterdag 27 augustus
Makkum 1
– MKV’29 1
18.30 uur
maandag 29 augustus
Makkum B1
– Zeerobben B1 18.45 uur
dinsdag 30 augustus
Makkum 2
– SDS 2
Nijland A1
– Makkum A1

18.45 uur
18.45 uur

woensdag 31 augustus
SDS C1
– Makkum C1
Oosterlittens D1 – Makkum D1
Makkum D2
– Woudsend D1
Nijland E2
– Makkum E1
SDS F1
– Makkum F1

18.45 uur
19.00 uur
18.45 uur
18.00 uur
18.00 uur

Sporthal
KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 20 september
20.00 uur he Nij Engwier 1 – LSC1890 1
21.00 uur he Nij Engwier 2 – Workum 4

Diplomazwemmen
Witmarsum - Voor het diploma C van het
Zwem ABC zijn zeven kinderen geslaagd.
Het diploma zwemmen is gehouden in het
waterpark “Mounewetter” in Witmarsum. De
geslaagden zijn: Hanna Kaatstra; Anouk
Hoekstra; Christina Dewin; Jill Harp; Sanna
W. Gerritsma; Jouke Hilt en Ester de Vries.

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Chr. Gemengd Koor
Makkum
Makkum – Dinsdag 6 september as. om
20.00 uur beginnen de repetities van het
C.G.K. Makkum weer. Na het overlijden van
haar dirigent was er een onrustige periode,
maar het koor hoopt nu in rustiger vaarwater
te komen – er is een nieuwe dirigent
aangetrokken, dhr Schippers uit Hardegarijp.
Wat zou het fijn zijn als ook nieuwe leden hun
opwachting komen maken. Kom eens vrijblijvend kennis maken en meezingen. Zeer
van harte welkom! Er wordt gerepeteerd in
één van de zaken van het “Jeugdhuis” bij de
Geref. Kerk.
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Cursus ‘Stoppen met roken, pakje kans’

De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten;
2 daarvan zijn ter voorbereiding op het
stopmoment. In de stopweek zijn er
2 bijeenkomsten en daarna volgt begeleiding met wekelijkse bijeenkomsten.

Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert een
themabijeenkomst Bordje, Bedje Potje
Op dinsdagochtend 20 september as. van
9.30 tot 11.30 uur organiseert Thuiszorg
Zuidwest Friesland een themabijeenkomst
“Bordje, bedje, potje” in Bolsward. Deze
bijeenkomst is voor ouders/verzorgers van
kinderen van 0 – 4 jaar.
Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt u
t/m 1 september as. bellen met het secretariaat van het cursusbureau, telefoon
(0515) – 461298, tussen 08.30 – 17.00 uur.
Eten, slapen en zindelijk worden zijn
belangrijke onderwerpen in de ontwikkel-

ing van een kind. Meestal gaat het
vanzelf, maar soms……..En… als
ouder/verzorger zijn we daar dagelijks
mee bezig. Gezond eten, een fijne
ontspannen sfeer aan tafel, genieten van
de maaltijd zijn kwaliteitsmomenten voor
het gezin. Ook een goede nachtrust
bepaalt de stemming van de volgende
dag, en het is positief als uw kind op een
ontspannen manier op het potje gaat en
trots is op het resultaat.
Dit thema kunt u samen, met andere ouders/
verzorgers en onder begeleiding van een
wijkverpleegkundige bespreken.

Penjumer Merke begint met 50 jaar o.b.s.
Pingjum - Traditiegetrouw zal ook de
Penjumer Merke weer aanvangen tijdens
het eerste weekend van september. Ook
dit jaar is het de KK + Kaatsvereniging
weer gelukt om een gevarieerd programma
samen te stellen.
Met name de vrijdag is dit jaar speciaal te
noemen. Deze dag zal geheel in het teken
staan van het 50 jarig bestaan van de
openbare basisschool ’t Leech. Speciaal
hiervoor is er een reüniecommissie
opgericht. Deze commissie heeft kosten
noch moeite gespaard om voor iedereen

die de school in het verleden en verre
verleden heeft bezocht een onvergetelijke
dag te bezorgen.We noemen: een fototentoonstelling in de gymzaal van de
school, een gezamenlijke maaltijd in de
tent en ’s avonds een grandioos optreden
van Muziekkorps “de Harmonie” gevolgd
door een uitvoering van de revue
“Penjumer perikels, speciaal foar jo!” uitgevoerd door prominente Penjumers en
oud Penjumers die hun licht op ludieke
wijze over Penjumer en andere zaken
zullen laten schijnen.

adverteer in de
Makkumer Belboei

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

a

gewerkt wordt in een groep mensen met
hetzelfde probleem volgens een goed
doordacht programma. Je leert van elkaar,
en steunt elkaar in het bereiken van het
gestelde doel: positief denken, leren
omgaan met de rookbehoefte, vergroten
van de zelfcontrole, adviezen voor het
behouden van een goed gewicht, zelfbeloning. Het principe is: ineens stoppen. Er
wordt stap voor stap gewerkt.

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

Bolsward - Op donderdagavond 22 september as. van 19.30 – 21.00 uur is er
weer een cursus ‘Stoppen-met-roken,
pakje kans’ in Bolsward, die bedoeld is
voor mensen die gemotiveerd zijn om te
willen stoppen met roken. De cursus
wordt georganiseerd door Thuiszorg
Zuidwest Friesland en GGD Fryslân. U
kunt zich opgeven voor deze cursus t/m
1 september as. op telefoonnummer
(0515) 461 298, tussen 08.30-17.00 uur.
Als u graag wilt stoppen met roken maar
het erg moeilijk vindt om dit alleen te
doen dan kan de cursus “Stoppen-metroken, pakje kans” voor u de oplossing
zijn. Voordeel van de cursus is dat er

K.V. Makkum organiseert
De traditionele
33e Koninklijke Tichelaarpartij
Off. K.N.K.B. Heren Sen. vrije formatie partij
Zondag 28 augustus 2005
Lokatie: “Keatslân De Seize “
aan de Klipperstraat
Aanvang: 10.00 uur
Prijzen: Prachtig sieraardewerk aangeboden
door: Koninklijke Tichelaar te Makkum

&
De Nachtkaatspartij op het Plein
gesponsord door VISSER SPORT & MODE
zal gehouden worden op vrijdag 26 augustus a.s.
Aanvang: 19.00 uur
Deze partij is voor leden van de KVM
Dames en Heren gemengd.
Opgeven in de kantine of bij
Mieke Tilburgs 0515-231377
Loting: Donderdag 25 aug. 20.00 uur
Meer info op www.kvmakkum.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687
TE KOOP Kleine badgeiser met dakdoorvoer,
merk Vaillant € 20.-, tel. 0517-579602
TE KOOP Nette witte commode met opzet
€ 30.-, tel. 0517-532369
TE KOOP Miele centrifuge € 10.-; Z.g.a.n.
blank houten kinderstoel € 15.-; Maxi Cosi € 5.Joy stick € 5.-, tel. 0515-233001
TE KOOP Moderne salontafel met glasplaat
en verchroomd onderstel maten 130 l. 70 br.
35 cm h. € 50.-; M.R. Eiling, Trasmolen 26,
tel. 0515-232621
TE KOOP Playstation 1, 2 controles, memorykaart en ± 30 spellen zowel origineel als
gekopieerde spellen, alle aansluitingen aanwezig, compleet € 65.-, tel. 06-48464574
TE KOOP Motorboot 8.50 mtr., type Target,
60 pk Peugeot diesel, 4 vaste slaapplaatsen,
grote afsluitbare kuip, vr.pr. € 19.500.-,
tel. 0515-231633
TE KOOP Heggenschaar € 20.-; Verfbrander
€ 20.-; Ventilator staande € 15.-; Elektrische
radiator € 25.-; Slaapbank blauw € 75.-,
tel. 0515-230265

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

50% KORTING
op

Tuinmeubilair en diverse
bloembakken/potten
op=op
* Hoge kortingen op diverse showmodellen!
o.a. meubels, betonnen potten en barbecues.
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Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687
TE KOOP Spinnewiel “hout” werkt goed
€ 25.-, tel. 0517-579602
TE KOOP Pompoenen en kalebassen. Alle
soorten en maten kalebassen bij Landreed 5,
Gaast.

7 dagen per week geopend!

KantoorAutomatisering

GEVRAAGD Ouessant ooitjes alle kleuren,
tel. 06-12786250
HELP ONS De noodopvang voor vluchtelingen
in Witmarsum zit dringend verlegen om:
koelkasten, stofzuigers, tv’s, serviesgoed en
kookgerei, meubilair, fietsen, beddengoed +
linnengoed, laarzen en regenkleding voor volwassenen en schooljeugd. U kunt ons bellen
op nr. 0517-531444, wij komen dan graag bij
u aan huis het ophalen.
GEZOCHT Oppas op wo-middags voor 2
jonge kinderen (5- en 9 jaar) vanaf september,
tel. 06-40223948

Plaats uw gratis zoekertje
in de Makkumer Belboei

www.focussys.nl

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
8.00 - 20.00 uur
zondag
8.00 - 18.00 uur
U vindt ons op recreatiecentrum
De Holle Poarte Makkum

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
De Voorn 8
8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720
gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

