Sinds
1984

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

4
Zilveren medaille
Albertje Plantinga
voor 25 jaar trouwe
dienst EHBO

www.makkumerbelboei.nl

Realistische
schilderijen
met een
impressionistisch
tintje

No. 1273 - 28 januari 2009

5

7

Uitslag Belboei
puzzel December

De kiker op...
De Snuffelloods van Gryt & Syt
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken
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Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

* Grietje de Witte en Sietske Wijma (links)
Makkum - Enkele maanden geleden hebben
Grietje de Witte uit Gaast en Sietske Wijma uit
Wons de Snuffelloods geopend. Zij zitten in een
loods aan de Houtmolen 5 te Makkum. Het is te
vergelijken met een kringloop winkel. Tot nu toe
hebben ze nog geen reclame gemaakt voor de
snuffelloods en toch blijken heel veel mensen
het adres al wel te weten. De spullen worden
ingebracht door particulieren en de prijzen van
de te kopen artikelen zijn heel laag. Voor een
paar euro heb je al hele leuke cadeautjes of
gebruiksartikelen. Er is werkelijk van alles te
koop. Van serviesgoed tot aan buitenboord
motoren. Natuurlijk ook meubilair.
Als je een creatieve inslag hebt kun je van
bepaalde dingen iets leuks maken. Toch is er
ook genoeg wat zo te gebruiken is omdat het er
fraai uit ziet. Komt er binnenkort in de familie
gezinsuitbreiding en is een kinderbedje nodig,
ga eens langs de snuffelloods. Een ledikantje
voor het kleinkind wat waarschijnlijk wel eens
komt logeren hoeft niet veel te kosten. Er staat
een hele mooie grote kast. Deze was gekocht en
bleek te groot te zijn om in huis te krijgen. Een

opknapbeurt en de hang-legkast krijgt een
prominente plaats in het interieur. Er zijn boeken,
spelletjes, kleding, elektrische apparatuur, glaswerk en nog veel meer. Het is allemaal keurig
uitgestald en je kunt, als je een paar keer rond
loopt iedere keer iets nieuws ontdekken.
De dames willen wel graag dat de spullen die
ingeleverd worden niet vies of kapot zijn. Daar
hebben ze niets aan en het is geen loods waar je
waardeloze dingen kwijt kunt. De jonge dames
hebben het liefst dat de spullen op woensdag of
zaterdag gebracht worden. Zijn het grotere spulletjes en kunt u deze niet zelf brengen, dan is een
telefoontje genoeg en het wordt opgehaald.
Twee ondernemende dames die in deze tijd van
recessie wel met een heel goed initiatief gekomen
zijn. De openingstijden zijn woensdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda ligt
in ons bereik

De Snuffelloods Gryt en Syt
Houtmolen 5 Makkum
Tel. 06 - 5556 6457

Makkumer kalender 2009
Makkum - Voor de 22e keer verscheen verleden week de befaamde Makkumer Wikekalinder. Ook
deze keer weer rijk voorzien van historisch fotomateriaal. Voor € 10.- verkrijgbaar bij de enige echte
boekhandel in Makkum alsook bij drukkerij Printwurk-Iris en bij het kantoor van Ald Makkum
(Waagsteeg 1a, ‘s avonds, vrijdag- en zaterdagmiddag geopend).

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 1 februari
K.C. Het Anker
9.30 uur ds. J. van Olffen en jeugdkerk
R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum + H.A
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. Chr. J. Wever

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Voorzichtig houden we je vast,
zo blij dat je er bent.
Een broertje voor Leroy om mee te spelen
en geheimpjes mee te delen.
Om mee te lachen, ruziën, stoeien
en samen op te mogen groeien.
Welkom lieve

Sem
Sem is geboren op 19 januari 2009
om 15.21 uur.
Weegt 4840 gram bloot en is 55 cm groot.
Zoon en broertje van:
Marcel, Julia en Leroy Groen-Fekkes
De Gearen 3
8754 KC Makkum
Tel. 0515 233119
Tussen 12.00 en 15.00 niet storen
want dan zijn we in dromen verloren.
Ook na tienen niet meer bellen,
want dan leer ik van papa schaapjes tellen.

Familieberichten
Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Here God,
die is en die was en die komt, de Almachtige.
In volle bereidheid is tot de vrede van haar Heer
ingegaan onze geliefde moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Alida Johanna
Tilstra - Van Klaveren

Agenda
vrijdag 30 januari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 tot
16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 31 januari
Makkum - Sporthal 9.00 uur ZWH-zaalvoetbal
Zurich - Café ”De Steenen Man” 22.00 uur
Junkyard Dogs

maandag 2 februari
in de leeftijd van 86 jaar,
sinds 30 mei 1995 weduwe van Klaas M. Tilstra.
Makkum, 20 januari 2009.
Marten en Jacqueline
Klaas en Judith
Anton en Taunya
Rick en Petra
Corinne
Peter
Nico en Corrie
Tjamme
Doutzen en Menno

Makkum - Hotel ”De Prins” 20.00 uur
Filmavond Vogelwacht Makkum
door Henry Spruyt

woensdag 4 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 10.30 uur
gymnastiek in de oefenzaal op de 1e verdieping

Wij zijn getrouwd
23 januari 2009

Wiebe en Cobi
Marten en Keiko
Marije
Jelmer en Maartje
Welmoed
Gerben
en achterkleinkinderen.
De teraardebestelling heeft zaterdag 24 januari
plaatsgevonden op de begraafplaats te Makkum.
Correspondentieadres:
Braspenninglaan 12, 5237 NK ‘s-Hertogenbosch.

Na afnemende krachten en een kort ziekbed is
overleden onze buurvrouw,

Mevr. A. J.
Tilstra - van Klaveren
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte toe.
De gezamenlijke buren.
Mevr. M. Visser
Fam. H. Spruijt
Fam. J. de Vries
Fam. H. Vrooman
B. Roosma
Fam. J. Hiddema
Fam. Mijnsbergen
S. Canrinus
Mevr. F. Lemstra ten Dam
Fam. Alb. Koornstra

Plaats uw familiebericht

Folkert Boermans

&

Ynske Quarré
Ons adres
Stoombootkade 9
8701 KA Bolsward
Kraaiepoten, buik en grijze haren,
Laat je drijven door de jaren.
En heb lak aan de kalender.
Als je maar kunt zeggen:
"Ik ben d`r".

in de

Hierbij willen wij jou feliciteren,
met je 60-ste verjaardag.

Makkumer Belboei

Je gezin!
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Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

Wist u dat...
* Krite Makkum drok oan it repetearjen is,
se sille it stik:” Bûnzjen fan boppen ” spylje
- Krite Makkum alweer druk aan het repeteren is,
met het stuk; ”Bûnzjen fan boppen”
* de uitvoeringsdata binne/zijn:
vrijdag 20 februari, zaterdag 21 februari,
vrijdag 27 februari, zaterdag 28 februari
* De foarferkeap yn ‘e bibleteek wêze sil
op tiisdei 27 en freed 30 jannewaris
fan 19.00 oant 20.00 oere.
- De voorverkoop plaats vindt in de bibliotheek
op dinsdag 27 en vrijdag 30 januari
van 19.00 tot 20.00 uur.

Uw hond uw stront
Wij, Rixt, Ydwer en Doutsen, vinden het vervelend
als er hondenstront op straat ligt. Je kunt er in
gaan staan of als je een kinderwagen hebt kun je
er doorheen rijden. Het is een heel karweitje om
alles weer schoon te krijgen. Dat is heel erg vies.
Wij staan regelmatig in de stront en staan dus
vaak buiten te schrobben. Het stinkt behoorlijk.
Dus heeft u een hond:
Als u uw hond uitlaat ruim zijn/haar stront op.
Ook in het gras. Dan kunnen wij weer fijn buitenspelen. Het is maar een kleine moeite om met
een plastic zakje een hondendrol op te rapen.
Groetjes
Rixt van der Bles, Ydwer en Doutsen Oostenveld.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Vanilevla, literpak.........................................................nu 1.29
Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................4.75
Corned Beef, per pakje...............................5

Brinks Fourré Vanille Koekjes..............................nu 49

cent

Perssinaasappels, net 2 kilo................................................1.99
Top Q Rookworst, 250 gram.........................................nu 1.19

Aanbiedingen geldig van do. 29/1 t.e.m. wo. 5/2

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram
Profiteer van 29 t/m 31 januari
van dit smakelijke voordeel

zegels extra

Varkensvleesvoordeel

Fricandeau
500 gram
Vleeswarenvoordeel

Gebraden Fricandeau +
100 gram Palingworst
100 gram

Salade van de week

Ei-Bieslook Salade
100 gram
Specialiteit van de week

Makkumer Smulbroodje
per stuk

50

5,
00
5,
50
2,
20
1,
50
1,
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Zilveren medaille Albertje Plantinga voor 25 jaar
trouwe dienst EHBO

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
Makkum - Tijdens de jaarvergadering van de
KNV-EHBO afdeling Makkum, in k.c. ”Het Anker”
op 19 januari j.l. heeft Albertje Plantinga voor 25 jaar
trouwe dienst de dr. C.B. Tilanus (arts en oprichter
EHBO 1856-1942) draaginsigne en de zilveren
medaille gekregen. De start van Albertje begon in
Parrega in 1983, waar zij toen nog woonde, als
secretaresse van die plaatselijke vereniging, dit is
later Makkum geworden. In de boeken staat dat zij
jarenlang een bestuursfunctie heeft vervuld, waarvan één en twintig jaar als penningmeester van de
plaatselijke vereniging. Albertje vond enkele jaren
geleden het moment was aangebroken om uit het
bestuur te treden. Niemand voelde zich geroepen
het penningmeester-schap op zich te nemen. Enkele
jaren is zij niet bestuurslid geweest, maar voerde
wel het financieel beleid voor de plaatselijke

EHBO afdeling Makkum. Sinds enkele jaren is ze
toch weer penningmeester. Met een toepasselijk
woordje is door Trudy Meek uit Bolsward, als
secretaris van het district Friesland, de draaginsigne
opgespeld. Pietsie de Haan-Zwier overhandigde
Albertje een boeket bloemen, als blijk van waardering
van de EHBO -vereniging Makkum.
De agenda werd in een vlot tempo afgewerkt door
voorzitter Willen van der Hulst. Het voorstel om de
contributie met € 2,50 te verhogen naar € 27,50
(o.a. vanwege nieuwe diploma-eisen betreffende
A.E.D.) was geen bezwaar voor de vergadering. De
secretaris Linda Poorters is om persoonlijke redenen
gestopt met haar functie. Men hoopt ook het volgend
seizoen weer een beroep te mogen doen op instructeur
Gert Jan Kwant uit Sneek.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival in De Prins in Makkum
Wat hebben Maarten van Roozendaal, Thomas Acda,
Eric Koller, Droog Brood, Mike Bodé &Thomas
van Luyn, de Vliegende Panters, Claudia de Breij,
Klaas van der Eerden, Job Schuring en Kees Torn
met elkaar gemeen? Allen wonnen zij ooit het
Amsterdams Kleinkunst Festival. Het Amsterdams
Kleinkunst Festival is dan ook niet zomaar een
festival. De kandidaten hebben een strenge voorselectie gehad. Ze krijgen professionele begeleiding.
Goede coaching. En ze doen ervaring op tijdens een
uitgebreide try-out-tournee. Ze leren teksten proeven,
zalen zien, publiek ruiken, applaus horen. Ze leren
voelen aan het vak. Zo bereiden ze zich voor op de
laatste fase van het Concours. In de Kleine Komedie
in Amsterdam. Eerst de halve finales, en uiteindelijk
de grote finale op 6 april 2009. Ter voorbereiding
op de halve finale van het festival schaven de laatste
6 deelnemers tijdens een try-out-tournee aan hun
programma. Op 6 februari doen ze hierbij ook
Makkum aan en zullen in de bovenzaal van de Prins,
onder begeleiding van een presentator, de volgende
3 acts te zien zijn:
Elisa Beuger - "Leuk en Lekker": Elisa is afgestudeerd als theatermaker aan de Toneelacademie
in Maastricht, werkt sindsdien veel als actrice en
heeft nu haar eigen programma gemaakt, waarin ze
onophoudelijk op zoek is naar de ideale manier om
zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Maar waarom!?
LOS SPEELT: LOS muziektheater bestaat uit
Charlotte Waardenburg, Dookje van Dieren, Femke
Vernij en Kim de Fuijk. Zij hebben elkaar gevonden

op de opleiding Muziektheater aan het conservatorium
in Arnhem. LOS SPEELT is een muziektheaterprogramma van vier totaal verschillende vrouwen,
die een absurde kijk op het leven gemeen hebben.
Met hun muzikaliteit sleuren zij u mee in hun
eigenzinnige beleving van het leven en de dood en
het gevecht tegen de eenzaamheid. "Ik wil een
plaats in de geschiedenis, omdat het leven niet
oneindig is." www.los-muziektheater.nl
Michel van Eunen en Jan Evert van Apeldoorn:
In juni 2008 maken Michiel van Eunen en Jan Evert
van Apeldoorn (Michiel en Eef) een programma
dat de werktitel 'Natte Vingers' meekrijgt: In hun
ambitie om een serieuze theateract neer te zetten
werken ze vooral zichzelf tegen; de heren laten
geen kans onbenut om elkaar op het podium voor
het blok te zetten, uit te dagen, of anderzijds in
gênante situaties te brengen. Ondertussen zijn ze
wel zo professioneel dat ze tussen de bedrijven door
prachtige liedjes en teksten ten gehore brengen.
Het programma wordt uiteindelijk omgedoopt tot
'Schudden' en vormt de basis voor de voorstellingen
die ze spelen tijdens het Amsterdams Kleinkunst
Festival 2008/2009. Wie 'Schudden' heeft gezien
weet waarom deze twee jongens aan elkaar gewaagd
én tot elkaar gedoemd zijn…
De optredens vinden dus plaats op 6 februari om
20.00 uur in de bovenzaal van De Prins in
Makkum. Entree: NUT leden: € 7.50, niet leden
€ 10,- Voorverkoop vanaf 26 januari bij
Boekhandel Coufreur Kerkstraat 17.

1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
z Babi Pangang
z Gefileerde kip in ketjapsaus
z 2 st. Saté Ajam
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Koffieconcert door Bogerman Kamerorkest

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Zoete witte pitloze druiven
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85
Mooie rode grapefruits
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Heeft u nog genoeg aardappelen in huis?
Eerstelingen, dore's of bildtstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

kaars, het ei dat je eet bij het ontbijt, de tramconducteur die over de brug loopt en de klok en
de klepel die de tijd verzetten) Aan de linkerkant
van het schilderij is een gedeelte van de Witsengracht in Amsterdam geschilderd. De buurt waar
het nummer is geschreven. De spiegel in het
midden symboliseert de band van Maaike met
zowel Amsterdam als Makkum.

(Eigen Foto)

Makkum - Vanaf 16 januari, exposeert de
Makkumer kunstenares Maaike Poog haar schilderijen op de galerij van de eerste verdieping,
(bij de röntgenafdeling) in het Antoniusziekenhuis
te Sneek.

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

Het orkest beschikt over uitstekende instrumentale
en vocale solisten en bracht in een anderhalf uur
durend concert een gevarieerd programma voor
het voetlicht.

Realistische schilderijen met een impressionistisch tintje

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

Makkum - In de Doopsgezinde kerk te Makkum
werd afgelopen zondagmiddag een koffieconcert
gegeven door het Bogerman Kamerorkest o.l.v.
Anne Oosterhaven. Een mix van klassiek, jazz en
popmuziek passeerde in een volle kerk de revue.

Er wordt een serie realistische olieverf- en acrylschilderijen tentoongesteld, die stuk voor stuk
sfeervol en kleurrijk zijn. Tevens is er een surrealistisch werk te zien, dat geïnspireerd is op het
nummer als de rook om je hoofd is verdwenen
van Boudewijn de Groot. Wie de tekst van dat
nummer naast het schilderij zou leggen, bemerkt
dat uit elk couplet van dit nummer één of meerdere
aspecten terug zijn te vinden in het schilderij.
(De naam in de boom gekerfd, het staren naar de

Maaike Boonstra - Poog, derde prijswinnaar
Atelier 2007, is autodidact en begon al op dertienjarige leeftijd met schilderen. Door de jaren heen
ontwikkelde ze haar eigen stijl. De onderwerpen
voor haar schilderijen haalt ze uit haar directe
omgeving. De Turfmarkt te Makkum, waar ze
samen met man en kinderen woont, diende vaak
als achtergrond voor menig portret. Regelmatig
ging Maaike, met haar fototoestel, op pad, om
onderwerpen te verzamelen voor haar schilderijen.
Dit resulteerde in een serie landschappen, dorpsen havengezichten die heel gedetailleerd zijn
uitgewerkt. Ook is er kunst te zien waarbij Maaike
abstracte en realistische kunst op geraffineerde
wijze heeft weten te combineren. Spontane
ingevingen worden vaak meteen op doek in
beeld omgezet. Tevens is er een goedgelijkend
portret van haar grootvader te bezichtigen, die aan
het steenzetten is op de Afsluitdijk. Ook de HT race
vormde een dankbaar onderwerp voor een schilderij. Het is een gevarieerde expositie geworden die
zeer de moeite waard is om te komen bekijken. De
tentoonstelling loopt tot 15 maart en is dagelijks
geopend tijdens kantooruren. www.maaikepoog.nl.
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Computer-workshops
in Bolsward
Bolsward - SeniorWeb Wûnseradiel/Bolsward
zullen weer i.s.m. de Openbare Bibliotheek te
Bolsward in de maanden januari, februari, maart
en april workshops voor de computer geven. Het
doel is een bepaald thema of onderdeel van de
cursussen te herhalen of verder uit te diepen. In
principe kan iedereen van boven de vijftig jaar
en ouder hieraan deelnemen, met dien verstande
dat men over kennis op minimaal niveau van de
cursus Windows moet beschikken, zoals die door
SeniorWeb wordt gegeven. Plaats van handeling:
bibliotheek te Bolsward, donderdagsmiddags
om 14.00 uur.
Data en thema’s:
29 januari Mappen en bestanden,
26 februari Kennis maken met Internet,
26 maart Fotobewerken met Ulead,
23 april Kennismaken met Excel.
De workshops worden door docenten van
SeniorWeb Zuidwest Friesland gegeven. I.v.m.
het beperkt aantal beschikbare computers kunnen
slechts 8 personen per workshop deelnemen.
Men kan zich telefonisch of per e-mail aanmelden
bij mevrouw Petie Tol,
tel: 0517-531554, E-mail: konigjg@hetnet.nl.
Aanmelding/inschrijfformulieren zijn te verkrijgen
bij de openbare bibliotheken van Makkum,
Bolsward en Witmarsum en Workum. Dit volledig
ingevulde formulier dient opgestuurd te worden
naar het adres wat vermeldt staat op het formulier.

ADMINISTRATIEKANTOOR
IT HÔF
HELPT U OOK DIT JAAR MET HET INVULLEN VAN UW
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiftes, het opzetten van
financiële administraties en het voeren en onderhouden van
boekhoudingen voor particulieren en zakelijke relaties.
Tevens verzorgen wij uw aanvragen van zorg-, huur-, en/of
kindertoeslag en voorlopige teruggave van inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting
vanaf € 40,- incl. BTW
Bent u geïnteresseerd voor een vrijblijvend gratis eerste gesprek?
U kunt ons maandag t/m vrijdag bereiken voor een afspraak
van 9.00 tot 19.00 uur op telefoonnummer:
0515-232419 of 06-30421605, Mw. Karin Lemmens,
It Hôf 24 MAKKUM, Email: ithof24@gmail.com
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Uitslag Belboei puzzel December

Nieuw Nieuw Nieuw
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht
voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie
een pedicurekennismaking behandeling
van € 18.50 Voor € 15.00
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - De mensen die trouw iedere week de
puzzel ingeleverd hebben die in de Makkumer
Belboei stond weten nu wie de winnaars zijn. Er
is 6 keer een puzzel in de krant gepubliceerd en
ieder week waren er ongeveer 300 mensen die via
de postbus de puzzel opstuurden. Voor de mensen
van de Ondernemersvereniging Makkum een
hele klus om ieder week een winnaar te trekken.
Uiteindelijk bleven er 6 prijswinnaars over.
De prijzen, een waardebon werd bij ”Hennie van
Richt” door de OVM uitgereikt aan de winnaars
- F. Bootsma
Kofstraat 27 Makkum;
- R. Nooitgedacht
Panwerk 12 Makkum;
- D. Werkhoven
Lieuwkemastraat 42 Makkum;
- W. Miedema
Weersterweg 37 Wons;
- E. Koornstra- van der Woude
Slotmakersstraat 38 Makkum
- R.van der Werf
Dorpsstraat 25 Exmorra.

De prijzen waren dit jaar niet zo groot als voorgaande jaren maar één van de redenen is dat de
OVM het afgelopen jaar zelf December verlichting
aangeschaft heeft. Natuurlijk kon er ook nog iets
gewonnen worden met de krasloten die in de
winkels uitgereikt werden.
De puzzelmaker is evenals voorgaande jaren
Daan van der Velde uit Piaam en de volgende
zinnen waren de goede oplossingen.
1 Amerika heeft zwart gestemd
wij kiezen openlijk voor OVM.
2 U koopt in de winkels producten van klasse
met loten erbij om op te krassen.
3 De horeca waar je eet en drinkt
en op gezondheid rookvrij klinkt.
4 Voor de Kerstman geen recessie
op de tiende Krystwilledei in successie.
5 Buitenlui en Makkumer mieken
willen bij de kerstboom pieken.
6 Belboei lezers en puzzelaars wensen elkaar:
voorspoedig nieuwjaar.

Keus wensboom
”Tulpen en lunch voor vrijwilligers peuterspeelzaal”

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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIE
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU

Makkum - Tijdens de Kerstmarkt (Krystwilledei)
stond op de markt een wensboom. Heel veel wensen
van groot en klein kwamen in een enveloppe aan
deze boom te hangen. Het inititatief was van de
Ondernemers Vereniging Makkum (OVM) en
zij moesten kiezen welke wens voor vervulling
in aanmerking kwam. René Dierick had de wens
ingevuld waarbij zij om extra aandacht vroeg
voor de vele vrijwilligers, die heel veel voor de
gemeenschap doen. Met name de vrijwilligers
van de peuterspeelzaal. Alle dagen waarop de
speelzaal open is, worden de professionele krachten
bijgestaan door tien vrijwilligers, die een ochtend
of een middag assistentie verlenen. Deze vrijwilligers zijn voor velen onzichtbaar. Toch zijn ze
absoluut noodzakelijk om het geheel draaiende
te houden. De wens van René was dan ook uitgekozen om vervuld te worden.
Juf Hanny en juf Harmke waren met de vrijwilligers bij het moment waarop dit bekend gemaakt
werd. Velen hadden zich al afgevraagd wat ze

eigenlijk bij ”Hennie van Richt” moesten doen.
Toen een groot aantal bossen tulpen ontdekt
werd ging er al iets dagen. Voor wie zouden die
bloemen zijn? Uiteindelijk werden Jolanda
Streefband, Minke Cuperus, Jellie Drost, Hodan
Bdi, Leni Van der Kooij, Grietje Agema, Agnes
Wielstra, Yvonne Eiling en Manjira Feenstra naar
voren geroepen en bleek dat zij in het zonnetje
gezet werden. Alle vrijwilligers mogen bij het
Sopcafé eens heerlijk gaan lunchen. Helaas was
Anke Stroband niet aanwezig bij de bekendmaking. Zij was door ziekte verhinderd. Toch gaat
ook zij met de dames naar de lunch. Afgesproken
is om dit met zijn allen te gaan doen. Waarschijnlijk op een dag in het weekend, wanneer
de dames thuis een oppas voor de kinderen
hebben. Er was ook een groot boeket bloemen
voor René Dierick, die deze wens ingeleverd
heeft. Eigenlijk zouden alle vrijwilligers eens in
het zonnetje gezet moeten worden. Er gebeurt
binnen de gemeenschap heel veel wat zonder de
vrijwilligers niet mogelijk zou zijn.
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Vogelwacht Makkum e.o.
organiseert Filmavond
Makkum - Aanstaande maandagavond 2 februari
organiseert Vogelwacht Makkum weer een filmavond in hotel de Prins te Makkum. Henry Spruyt
de bekende film- en fotograaf van de vogelwereld
heeft een prachtige dvd ter beschikking gesteld. De
film wordt vertoond op groot scherm.
Het betreft een dvd van Jacques Perrin genaamd
The Travelling Birds. De film biedt een adembenemende kijk op het gedrag van trekvogels over de
hele wereld. Als rode draad loopt het mysterieuze
trekgedrag van ganzen door de film. Naast de ganzen
die op dit moment nog met duizenden de landen
rondom Makkum bevolken en slapen op het smeltende ijs van het IJsselmeer komen in deze film de
mooiste vogels aan bod. Van zwaluwen tot reusachtige albatrossen, van ganzen tot pelikanen en
van ooievaars tot kleine zangvogels. Allemaal zijn
het trekvogels die ieder jaar van broedgebied naar
overwinteringgebied trekken. Ze volgen oude, vaste
routes, steken oceanen, woestijnen en bergen over en
voltooien onvoorstelbare zwerftochten. Deze reizen
markeren al sinds mensenheugenis de opeenvolging
van seizoenen. Ze geven ritme aan de voortschrijdende tijd en zelfs aan het leven van de mens zelf,
beneden op de grond.
In Travelling Birds vliegen we letterlijk mee met de
trekvogels. We zien hun kracht en hun schoonheid.
Er is ruim drie jaar aan deze film gewerkt. Een
groot aantal vogels werd gevolgd, je voelt je bijna
werkelijk deel uit maken van een groep ganzen,
van de roodborstjes, de pinguïns en nog veel meer
vogels. De film gaat verder dan de registratie en de
documentaire, het wordt, hoewel met vogels in de
hoofdrol, bijna een speelfilm, waarbij je momenten
van verdriet en spanning meemaakt. Natuurlijk is
dit een vermenselijking van de vogels die min of
meer in scène gezet is, maar toch, het maakt wel
dat u als kijker daadwerkelijk meeleeft en los komt
van de natuurdocumentaire zoals die vaker op TV
vertoond worden. Prachtige beelden van trekkende
ganzen over steden als Parijs en New York als over
de Sahara of over de Himalaya worden opgevolgd
door opnames van Ara’s in de Amazone en Albatrossen op Antarctica. Kortom, The Travelling Birds
is meer dan een doorsnee natuurdocumentaire.
Heel veel meer. Leef mee met de wonderbaarlijke
trek van de vogels. Kom op, ga mee met de ganzen
en voel je Niels Holgerson! Vogelwacht Makkum
verzorgt de avond. Het bestuur en Henry Spruyt
willen graag commentaar geven op vragen over het
gedrag van de vogels.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de film draait vanaf
20.00 uur tot ca. 22.00 uur inclusief een korte pauze
en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. U bent
van harte uitgenodigd maandagavond 2 februari 2009
in de bovenzaal van Hotel de Prins.

De nieuwe zomergidsen
voor 2009 zijn uit!!!!!!
Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

Opel Astra 1.6i
Automaat5drs,grijsmetallic
airco,cruisecontrol
opel radio-cd/mp3
cpv +af.st.bediening

uniGar Horjus

Nu € 13.950,-

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,

2003

€ 16950,-

Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm

2005

€

9950,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm

2006

€ 16950,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart

2004

€

9950,-

Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm

2005

€ 13950,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm

2003

€

8450,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm

2005

€ 13950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm

2005

€

8450,-

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm

2003

€ 11950,-

Opel Corsa 1.4i,Njoy,5drs,71 dkm

2003

€

6450,-

Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm

2006

€ 11450,-

Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm

2000

€

5950,-

Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart

2003

€

Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c

2000

€

4450,-

9950,-

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl
Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.
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”Luisteren naar je pen”

cursus creatief dagboekschrijven met aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei
Wons - Ons woonhuis (de voormalig gereformeerde
kerk) vormt vanaf dinsdagavond 10 februari of
donderdagochtend 12 februari a.s. het decor voor
vrouwen die onder begeleiding van Marja Griede
gedurende 6 avonden of ochtenden zich in hun
dagboek schrijvend bezinnen op hun persoonlijke
waarheid, verlangens en inspiratie en hier op een
creatieve manier uiting aan willen geven.

De volleybalvereniging van Makkum heeft voor zowel
mini’s, jeugd als volwassenen (competitie en recreatie),
met circa 160 leden vele mogelijkheden voor Makkum
en omgeving.
Voor Heren 1 (1e klasse) en Heren 2 (4de klasse) zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste spelers.
Er word op woensdagavond getraind door heren 1 en de thuiswedstrijden worden op de vrijdagavond
gespeeld. Heren 2 traint niet (bij genoeg animo misschien aankomend seizoen wel) en spelen alle
wedstrijden op de vrijdagavond.
Lijkt het je/u leuk om een aantal keren kostenloos mee te trainen, neem dan even contact op met
Froukje Oostenveld (06-23081053) of kijk op onze website www.volleybal-makkum.nl voor meer
informatie en andere contactgegevens.
Nieuwe dames zijn natuurlijk ook altijd welkom. Met 5 damesteams zijn er verschillende klasses om
in te spelen, van 4de klasse tot promotie klasse 1. Voor dat je/u komt, bel even met bovenstaand
telefoonnummer.
Bestuur Volleybalvereniging Makkum

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie

* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

Om te kunnen schrijven over onszelf, over de wereld
waarin we leven en onze persoonlijke verbinding
met de bron van inspiratie gaat het meer om bereidheid en aandacht dan om schrijftalent. Steeds vaker
luisteren we naar de stem van de wereld en minder
vaak naar ons zelf. Hierdoor raakt onze eigen stem
op de achtergrond en verliezen we de verbinding met
ons zelf. Creatief dagboek schrijven is een manier
om opnieuw bewust contact te maken met wat er in
ons leeft, met wat gehoord en verwoord wil worden.
Het is een ontdekkingsreis, die je helpt herinneren
wie je was, bent en wilt zijn. Het schrijven is dan een
middel naar die stille innerlijke plek van wijsheid,
heelheid en verbondenheid. Je trekt je zes keer een
ochtend terug uit de drukte van alle dag om je te
bezinnen op jouw waarheid, verlangens en inspiratie
en om daar al schrijvende uiting aan te geven.
Het doel van deze cursus is om je op weg te helpen
naar fragmenten van jouw verhaal. In de cursus zal
je perspectieven ontdekken en materiaal vinden waarover je wilt (door)schrijven, zodat je de komende
maanden zelf jouw reis schrijvend kunt voortzetten.
Door het verkennen van gebeurtenissen, onderliggende motieven en herinneringen leer je jezelf
kennen als een man of vrouw die aandacht heeft voor
zijn of haar verhaal en mede daardoor voor zijn of
haar persoonlijke en spirituele groei. Verschillende
schrijfoefeningen en creatieve werkvormen worden
aangeboden. Er wordt gewerkt met uiteenlopende
inspiratiebronnen zoals associatie, tekstfragmenten,
beeldmateriaal, de ervaring van stilte in onszelf en
de schoonheid van de natuur.
Marja Griede is vanaf de lagere school al bezig met
dagboekschrijven. In 2002 en 2003 heeft zij de cursus
”Luisteren naar je pen I en II” gevolgd. Na het volgen
van de gecertificeerde training ”Luisteren naar je
Pen”(c) door Christine de Vries van Shodo, mag ze
zelf de training gaan geven. In de cursus staat niet
het product, maar het creatieve proces centraal,
met aandacht voor persoonlijke groei en zingeving.
Vrouwen die zich wensen op te geven voor deze
cursus of die meer informatie willen kunnen bellen
met Marja Griede telefoonnummer 0517-532063
of e-mail info@indura.eu of op www.indura.eu.
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12e familievolleybaltoernooi wederom een succes,
mede dankzij HBR ”De 1ste rang”

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
Competitie - zaterdag 31 januari
Makkum 2
Makkum 3
Makkum A1
Makkum C1

- Franeker 5
- Leeuw/zwaluwen 5
- Sds A1
- Ons/stop 63 C2

14.30 uur
11.00 uur
12.45 uur
9.15 uur

Oefenwedstrijd - zaterdag 31 januari
Joure zm 1

- Makkum 1

14.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 30 januari
20.30 uur H1A Makkum HS1 - Triumphera HS 1

Damvereniging Makkum
Uitslagen voor de onderlinge competitie
op 6 januari:
C.E. Kooistra
- Joh. Rinia
Sj. Mensonides
- O. v. Kalsbeek
J. v.d. Meer
- I. Werkhoven
B. Tilstra
- G. Mensonides
S. Tilstra
- A. Wiersma
H. van As
- G. Zijlstra
Joh. Rinia
- I. Werkhoven

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

Op 13 januari was er de jaarlijkse sneldamwedstrijd. Dat zijn partijen die binnen 20 minuten
uit moeten zijn. En dat is voor een dampartij heel
kort. Er worden dan ook veel fouten gemaakt en
het is altijd heel spannend. Ieder moest vijf wedstrijden spelen. Er werd gespeeld in twee groepen.
Uitslag in de A-groep:
1. Gerard Mensonides
2. Henk van As

8 p.
7 p.

Uitslag in de B-groep:
1. Ike Werkhoven
2. Geert Zijlstra

7 p.
6 p.

Dinsdag 20 januari kwam St. Johannesga op
bezoek. Dat is niet zo’n sterke ploeg toch leek het
geen makkelijke avond te worden, want St. Joh.
begon al met een winstpartij. Maar uiteindelijk werd
het een duidelijke overwinning voor Makkum.
Uitslag:
Makkum
1. S. Tilstra
2. H. van As
3. S. van Schaick
4. G. Mensonides
5. A. Wiersma
6. J. v.d. Meer

St. Johannesga
- M. Klijnsma
- J. de Graaf
- M. de Graaf
- S. v.d. Molen
- J. van Dijk
- C. Klijnsma

0-2
1-1
2-0
2-0
2-0
2-0
——
9-3

www.makkumerbelboei.nl

Makkum - Zondag 18 januari j.l. werd voor de
twaalfde keer het familie volleybaltoernooi
gehouden. Het familie volleybal toernooi wordt
georganiseerd door volleybalvereniging Makkum
en gesponsord door HBR ”De 1ste Rang”. Er
hadden zich voor dit gezellige familietoernooi
vijftien teams opgegeven. Er kon nu mooi gespeeld worden in drie poules van vijf teams.
Met in poule A, de volgende teams: Pel I, Pel II,
Van der Werf II, de Jong en Wâldlut. In poule B
kwamen uit: Van der Werf I, Miedema III,
Altena, Jarig Bijlsma en de familie Van der Velde.
In poule C streden de volgende teams om de
prijzen: Miedema I en II, Fam. S. de Vries,
Bergsma en STBB (Bijlsma).

de wedstrijd tussen Bijlsma en Van der Velde
was spannend. De familie Bijlsma behaalde net
twee puntjes meer. Veel strijd dus in deze poule
en dit leverde de familie Van der Werf I de eerste
prijs op, gevolgd door Miedema III.

In poule A waren er dit jaar geen hele spannende
wedstrijden. De strijd tussen de teams Pel I en
Pel II, werd in het voordeel van Pel I beslist. Het
gepromoveerde team Pel II kon het niet bolwerken
in de hoogste poule en won helaas maar een
wedstrijd. Maar er waren nog drie teams die
slechts een wedstrijd wonnen. De voor- en tegen
punten moesten de doorslag geven. Het werd het
team van Pel I dat uiteindelijk als laatste eindigde.
De Jong en Pel II vielen ook buiten de prijzen.
Tweede werd Van der Werf II en het team van
Wâldlut werd ongeslagen kampioen van poule A.

Het familievolleybal toernooi was ook dit jaar
weer een groot succes en bere-gezellig. Hiervoor uiteraard ook dank aan de sponsor van dit
evenement HBR ”De 1ste Rang”.

In poule B was het iets spannender en werd er wat
vaker met minimale cijfers gewonnen of verloren.
De teams Miedema III en Van der Werf I hielden
elkaar precies in evenwicht, de Miedema’s scoorden
hetzelfde aantal punten als Van der Werf I. Ook

In poule C was het vaak wat minder spannend.
De teams van de familie Miedema waren niet echt
aan elkaar gewaagd en Miedema II won deze
strijd dan ook met 33 punten meer dan Miedema
I. Het team van Miedema I verloor helaas al hun
wedstrijden en werd hiermee laatste in poule C.
De vierde plaats was voor STBB, Bergsma eindigde als derde. Familie Miedema II werd tweede
op de ranglijst en winnaar in poule C was de Vries.

Uitslag poule A
1. Wâldlut
2. Van der Werf II
3. Pel II
4. De Jong
5. Pel I

Uitslag poule B
1. Van der Werf I
2. Miedema III
3. Van der Velde
4. Jarig Bijlsma
5. Altena

Uitslag Poule C
1. De Vries
2. Miedema II
3. Bergsma
4. STBB (Bijlsma)
5. Miedema I

Gezamenlijke kaatspartij Kimswerd en Zurich
Makkum - Afgelopen zondag vond in de sporthal
in Makkum de jaarlijkse partij van Kimswerd en
Zurich plaats. Er waren bijna 40 kaatsers, vooral
uit Pingjum en Kimswerd. Er werd mooi gekaatst
en het was vaak spannend tot het laatste moment.
De verschillen tussen de eerste en overige prijzen
waren dan ook minimaal, zowel bij de heren en
dames als bij de jeugd. Een prachtige kaatsdag
en een voorbode van een mooi seizoen.
Uitslag:
Heren Dames
1. Gosse Reitsma
2. Gerrit bij de Weg
3. Wybe de Jong
4. Andries Osinga
5. Steven Nesse
6. Michel Nesse

Jeugd
1. Chris Montfils
Erica Kramer
2. Patrick Kramer
Anne Montfils

1. Ytsje Reitsma
2. Roelie Griek
3. Gretha Waterlander
4. Thomaske Reitsma

Geit ”Humphrij” weer terecht
Makkum - Wie heeft mijn geit ”Humphrij” geleend zo vraagt Cor van der Logt zich af van voor de
kerstdagen 2008 tot de 23e januari 2009 j.l. was hij spoorloos. Hij stond bij de woonark aan de rondweg,
natuurlijk blij dat de geit weer terug is. Maar wij zitten nog wel met vraagtekens, waarom en hoe?
Waar is hij al die weken geweest? Weet u het Cor van der Logt wil het graag weten.
Het adres is Kofstraat 4, 8754 AS in Makkum, tel. 0515 - 232130.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Zeer lieve zwarte Quessand ram geb. voorjaar
2008 € 15.-, Dedgum, tel. 0515-579346
Ledikant 160x200 cm met 2 nachtkastjes en 2
elektrische verstelbare lattenbodems 80x200 cm.
Bijpassende linnenkast 180x201x57 cm met 3
vouwdeuren, waarvan 1 spiegeldeur, 1/3 leg en
2/3 hang, tel. 0515-543156
Glazen tochtdeur thermopane, links- en rechts
draaiend + bevestigingsmateriaal. Past op ieder
binnenkozijn pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940
Antieke kakstoel (kinderstoel) met Staphorst
stipwerk, basiskleur rood/bruin, tel. 06-17198103

TE KOOP

Tweezits bank bruin/rood z.g.a.n. € 75.-,
tel. 0515-579346
Pondomatic vijverstofzuiger weinig gebruikt
€ 55.-, tel. 06-25584608
Geberit WC doorspoelreservoir, kleur Camee
i.pr.st. € 10.-, tel. 0515-231940
GEVRAAGD

De Wijting 30
MAKKUM
Ruime, halfvrijstaande
woning met garage en
veel tuin. Vrij uitzicht
over landerijen.
Vraagprijs:
€ 259.500,-- k.k.

Wie heeft voor mij camping info en een kaart
van Slovenie, tel. 06-22584608

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

Hotel-Café-Restaurant ”De Steenen Man”
Caspar de Roblesdijk 26, 8751 TJ Zurich Telefoon 0517-579282
info@hotelsteenenman.nl
www.hotelsteenenman.nl

GEVRAAGD

Wie heeft doc over Slovenie o/a kleine campings,
tel. 06-21403801

Zaterdag 31 januari a.s.

Junkyard
Dogs
Pure Rock & Loll!

GEZOCHT

Indien iemand 2 grote duobakken (vuilcontainers)
over heeft en deze wel kwijt wil dan houd ik me
aanbevolen. Deze containers zullen gebruikt
worden bij een onderwijsinstelling en komen
daar zeer goed van pas! Tel: 06-22675746
DIVERSEN

Voor al Uw I Like SWIPE producten bel, Anita
Beenen 0517-234907 (kaatsplein 2 te Arum)
Mailen mag ook, anitabeenen@live.nl

(finalisten clash of the coverbands)

Aanvang 22.00 uur – Entree € 7,50

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

