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Prins Willim voor de tweede keer vergane glorie
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Den Helder - De replica van het VOC schip de
Prins Willim is vorige week door brand totaal
verwoest. In 1985 werd het bij Amels Makkum
gebouwde schip naar Holland Nagasaki Village
verscheept. Voor Amels was het toen een bijzondere opdracht en trok, toen het schip eenmaal
buiten de loods was, veel mensen die een kijkje
kwamen nemen. Het casco was van staal en alles
was bekleed met hout zodat het er heel echt uit
zag. Het houtwerk werd gedaan door Struyk en
Hamerslag en de houten beelden etc. werden door
een kunstenaar uit Noord-Holland gemaakt. Het
was een plaatje om te zien. Bij de oplevering was
het groot feest. Een groot aantal dames en de
middenstand hadden zich in kleding uit de tijd,
toen het origineel gebouwd, was gestoken. Allen
droegen kleding van omstreeks 1650. Er kwamen
samen met hoogwaardigheid bekleders 120 Japanse
journalisten naar Makkum. Holland Nagasaki
Village zou in Japan een grote trekpleister
worden. De mensen van Holland Nagasaki Village
waren in de originele Japanse kleding aanwezig.
Het ging niet goed met het museum dorp en de

Prins Willim werd verkocht aan Nederlanders en
ging terug naar Nederland. Het kwam voorlopig
in Den Helder, in de Willemshaven te liggen en
was een trekpleister voor de stad. Er werd op
getrouwd en er werden feesten gehouden en er
waren dagelijks rondleidingen.
Helaas is het schip vorige week door brand totaal
verwoest en is alleen nog het onderste gedeelte,
wat van staal is, nog over. Een grote strop voor
Den Helder en zeker voor de mensen die er vele
jaren met plezier op gewerkt hebben. De Prins
Willim was te koop en zou als hij verkocht werd
waarschijnlijk Den Helder verlaten. Door kortsluiting is dit allemaal niet meer belangrijk. De
Prins Willim is verleden tijd. Er wordt nog wel
over gepraat of het herbouwen mogelijk is. We
zullen de ontwikkelingen volgen. Voor mensen
die dit lezen en denken dat de naam verkeerd is,
nee. Toen in de 17e eeuw het origineel gebouwd
werd bleek de spiegel te klein te zijn voor de
naam Prins Willem. Een I neemt minder plaats
in dan een E, vandaar deze naam.

Geen Makkumer Belboei op woensdag 19 augustus
Makkum - Er verschijnt woensdag 19 augustus
(week 34) geen Makkumer Belboei. De drukker
neemt even een korte adempauze. Om het hele
jaar door elke week de MB in de brievenbus te
krijgen is mooi, maar er is ook nog tijd voor

jezelf. Vandaar dat copij en advertentie
opdrachten voor week 34 op woensdag 12
augustus geplaatst worden. Het materiaal hiervoor dient uiterlijk zaterdag 8 augustus in ons
bezit te zijn.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!
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Familieberichten
Dankbaar en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon en ons broertje

Ties Jan Paul
geboren te Makkum op 2 augustus 2009
gewicht: 4180 gram

Renée, Boudewijn,
Doortje, Frits en Lotte Dierick
Brouwerssteeg 7a
8754 GB Makkum
Telefoon: 0515 233100

1959 - 2009
5 augustus

Als God met fluitekruid
met klaver en wat riddersporen
de aarde aankleedt als een bruid
hoe mooi zal dan de hemel zijn
en de aarde als ze is herboren.
Dankbaar dat we haar zo lang in ons midden
mochten hebben, laten wij u weten dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve mem, beppe, oer- en oeroerbeppe

Aan het eind van haar krachten is na een lang en
zorgzaam leven overleden onze lieve schoonzuster

Klaaske Koornstra-van Kalsbeek
in de leeftijd van 90 jaar
sinds 24 augustus 2002 weduwe van Jan Koornstra
Urk: F. van den Berg-Koornstra †
J. van den Berg †

Klaaske Koornstra-van Kalsbeek

Makkum: H.Koornstra †
E.Koornstra –van der Woude

in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Canada: R.Koornstra †
G.Koornstra-Hoogeveen †

Sinds 24 augustus 2002
weduwe van Jan Koornstra.
Makkum: Andries en Lenie
Grietje in liefdevolle herinnering
beppe, oer- en oeroerbeppesizzers
Leeuwarden, 28 juli 2009
Correspondentieadres:
Aakweg 27, 8754 AL Makkum
De rouwdienst en begrafenis hebben inmiddels
plaatsgevonden.

Harlingen: K.Koornstra †
M.S.Koornstra-Vallenduuk
Harlingen: S.Koornstra
N.Koornstra-Nijburg
Harlingen: E.Koornstra
R.R.Koornstra-Timmermans †
Makkum: H.Koornstra
M.Koornstra-de Groot
Harlingen: J.Koornstra
A.Koornstra-de Boer
Harlingen: J.Boonstra-Koornstra
S.Boonstra
Gaast: B.Tjalsma-Koornstra
F.Tjalsma

Lokwinske
Uw medeleven tijdens zijn verblijf in het hospice te
Sneek en na het overlijden van onze broer, zwager
en oom

Hein Kuipers
heeft ons goed gedaan.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Bauke en Doetje Kuipers
Titia en Rienie
Björn
Jesper
Afke †

Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is, hebben
wij afscheid genomen van onze lieve beppe en
oerbeppe

Beppe Klaaske
Liane en Enne

Denise en Boudewijn
Tigo, Lili

Op 28 juli 2009 is onze buurvrouw

Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van

Beppe Makkum
Degenen die je lief hebt verlaat je, om degenen
die je liefhad terug te vinden.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en
cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust.

Carolien en Roel
Ate en Tinie
Ingrid en Ron
Jan-Andries en Tjerkje
Esther en Rinze
Gerben en Linda

Makkum, 2 augustus 2009

en oerbeppesizzers

Wij wensen kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Wij wensen Andries en Lenie en alle klein,
achter- en achterachterkleinkinderen sterkte toe.
Leeuwarden, 28 juli 2009

mem fan us mem Grietje Koornstra

E. Postma- Jansen

neven en nichten

Karin en Carl
Chelsea, Chanoa

Makkum, juli 2009
Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze medebewoner, mevrouw

Harlingen: J.Koornstra
R.Koornstra-van Rooijen

Klaaske Koornstra
plotseling overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Geert Schippers
Corry en Hans
Jacob en Margriet
Sible en Minke

Bauke en Doetje
Sjoukje
Mw M.Rinia-Kaszynska
Rinze en Gonda
en kinderen

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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Familieberichten
Neem Heer mijn beide handen.

Je hebt geen keus
leven geeft en neemt.

Het einde van vele smeuïge verhalen en vele
leuke uren

Tot ons grote verdriet, is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze lieve moeder, oma,
overgrootmoeder, zuster en tante

Toch nog plotseling is rustig ingeslapen
mijn man, onze heit en pake

Feddy Bouma

Hendrikje Verschoor-Anema

Fedde Bouma

Hennie

* 11 mei 1930
Harlingen

 28 juli 2009
Sneek

Sinds 10 augustus 1983
weduwe van Jacob Reinier Verschoor
Terneuzen: Adriana Switijnk-Verschoor
Jacob Switijnk
Bart-Jaap
Finn
Jan-Thijs
Adriaan en Denise
Jennifer
Harlingen: Jan Anema
Tetje Anema-Helfferich 
Lieske de Bruin
Harlingen: Sita Helfrich-Anema
Frans Helfrich
en tantezeggers
Correspondentieadres:
Maassingel 17, 4535 HD Terneuzen.
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
maandag 3 augustus j.l. plaatsgevonden te
Makkum.

Feddy
* 22 juni 1930
Kollum

Van 1963 tot 2001 uitbater
van hotel ’De Prins’ te Makkum.
Een markant man is van ons heengegaan.
46 jaar
Mintje Bouma-de Boer
Sietze en Silvia
Marc

Mark en Hinke
Paul en Sjoerdje
Jan en Renate
Nico en Esther
Geertje Baron
Nelly Attema
Siepie en Klaasje

Otto en Miranda
Gosse
Oepke-Jan en Geertina
Simon Jaspers
Doetie Wind
Pieter en Marijke
en kinderen

Wij wensen de familie sterkte toe.
Na een kort ziekbed is toch nog onverwacht
overleden onze buurman

Feddy Bouma

We gedenken het leven van Feddy op donderdag
6 augustus om 11.00 uur in de ’Van Doniakerk’
aan de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
Correspondentieadres:
Achterdijkje 22, 8754 EP Makkum
Wanneer u zich betrokken voelt, maar geen
rouwkaart heeft ontvangen, dan kunt u deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.
Een bijzonder leven
Een bijzonder mens
Een markant persoon
is heen gegaan

Vrij onverwacht is onze markante oud buurman
en vriend overleden.

Feddy Bouma
Wij zullen hem missen.
We wensen de Familie veel sterkte.
Henk Jetty en Jelle de Hoop
Makkum, 1 Augustus 2009
Verbijsterd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze oud-buurman

Feddy Bouma
I. Oostenveld-Koster
A en D de Jong-Stam
G en A van der Meer-Keulen
Makkum, 1 augustus 2009
Bedroefd namen wij kennis van het plotseling
overlijden van de mede-oprichter van de
Makkumer Belboei

Feddy Bouma
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Werkgroep, redactie en administratie
Makkumer Belboei.

Ús âlde baas

Feddy Bouma
is net mear.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
Mintje, Sietze, Silvia en Marc.
Personiel “De Prins”
“Wie van een Makkumer rijk wordt,
wordt nooit meer arm”

Feddy Bouma
Ik sil jo misse Bouma,
Koert

We wensen zijn naaste familie veel sterkte toe.
Fam.J. Bekkema
Fam. G.v.d. Zwaag
J.v.d.Linde
Fam. H. Boonstra
Fam. S. Poog
Fam. R. Bakker
Fam. I. Idsinga
Fam. K. Jaspers
Fam. L. van Malsen Fam. J. Aukema
M. Stuivenvolt en S.Smid

Alles gaat voorbij, dat is goed voor het kwaad,
maar kwaad voor het goede.

Fettje Hinke in liefdevolle herinnering

Toch nog plotseling is overleden onze vriendelijke
buurvrouw en oud-buurvrouw

mevrouw Verschoor

 1 augustus 2009
Sneek

Je vrienden;
Gerrit
Gosse
Albert

Wij zijn stil……
Wij ontvingen het droevige bericht dat

Feddy Bouma
lid van de Kaatsvereniging Makkum toch nog
onverwacht is overleden. Hij was nog bij ons op
het kaatsveld tijdens de 117e Makkumer Merke.
Onze gedachten zijn bij de familie.
Kaatsvereniging Makkum
Onverwacht is overleden de heer

Op 1 augustus is overleden onze oud kastelein

Feddy Bouma

Feddy Bouma

Wij wensen Mintje, Sietze, Silvia en Marc veel
sterkte toe.

Wij wensen de familie sterkte.
Bridgeclub Makkum

Jellie en Meta
Zomeravondbridge
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Van mensen die voorbijgaan
Feddy Bouma is niet meer, een bijzonder mens en markant persoon
Makkum - Siepie Schrale, Teun Koornstra,
Liske Adema, Haye Attema, Feike Bergsma,
Wiepie Krooyenga, Piet Poepjes, en vele andere
Makkumers echte Makkumers, ze zijn niet meer.
Allemaal met veel plezier in het leven, sommigen
voordragend, anderen zingend, weer anderen
prachtige verhalen vertellend, natuurlijk was het
niet altijd rozengeur en maneschijn, natuurlijk
hadden zij ook hun dagen met verdriet en pijn.
Zo was het ook met de echte Makkumer Feddy
Bouma. Wie kent hem niet met zijn prachtige
verhalen over dansen bij Boermans in Bolsward,
over die keer dat ze in Arum in het café te dansen
waren en het zo ongelooflijk warm was (wat
natuurlijk voor de bieromzet goed was), dat Feddy
Bouma met nog een paar Makkumers de kachel
door de ramen naar buiten smeet. Maar ik kan
me nog een optreden van de Imps herinneren, in
de bovenzaal van De Prins waar het toen ook
vreselijk warm was, zou dat misschien in navolging van dat feest in Arum zijn geweest? Wie
kent niet de gevleugelde woorden van Feddy
"wie van een makkumer rijk word, word nooit
meer arm". Wie kent hem niet lopende over de
braderie met een gitaar met één snaar zingend en
lachen. Of wie kent hem niet van de oudejaarsdag als het café vol zat en Feddy met diezelfde
gitaar het door hem gecomponeerde lied zong over
de eendagsvliegen. Maar daarna kwam hij altijd
met een cadeautje voor iedereen, wat varieerde

van sleutelhangers tot aanstekers. De aanstekers
waren een wonder op zichzelf als je deze aanstak
was hij inéén keer leeg en je was de helft van jet
haar kwijt. Of ze deden het helemaal niet, maar je
was er blij mee want het kwam uit een goed hart.
Nooit zal ik het piekuur bij Feddy vergeten, tussen
4 uur en 5 uur 's middags kostte het bier 1 gulden.
Dus bier bestellen, wat schets onze verbazing,
Feddy kwam met bier van een merk waar geen
mens ooit van had gehoord. Ook was er bier bij
dat over tijd was, maar ach je mag een gegeven
paard niet in de bek kijken. Afijn, zo kan ik nog
wel even doorgaan, van die keer dat Feddy het
bestelde eten van een klant, het hem zelfs nabracht
tot over de sluisbrug.
Helaas het zullen altijd herinneringen blijven,
maar mooie herinneringen van een markant man
met een goed hart en man die veel heeft mee
gemaakt in zijn leven. Die mij bij zijn leven ook
vertelde dat hij trots was op Sietze en Silvia die
het café zo goed hebben overgenomen.
Mintje, Sietze, Silvia en Marc sterkte. Feddie
Bouma we zullen je missen, hij ruste in vrede.
"En toch telkens zullen we jou tegenkomen. Zeg
nooit het is voorbij, slechts je lichaam is van ons
afgenomen. Niet wie je was en wat je zei".

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . 6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . 15.00
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.00
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

Een vriend

Postbesteller Anne Zwart gaat 30 jaar met pensioen

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 AUGUSTUS
* v.l.n.r. Geertje Haytema, George Jorna, Betty Witteveen (met bloemen), Anne Zwart en Douwina Alkema.
Makkum - Op vrijdag 31juli was het zover, T.N.T.
Postbesteller Anne Zwart uit Makkum stopt er
mee. Na een carrière van ruim 30 jaar bij de post
hangt Anne zijn uniform aan de wilgen om van
zijn pensioen te kunnen genieten. Dit heugelijke
feit moest natuurlijk wel gevierd worden, vandaar
dat Anne op zijn laatste bestelronde opvallend veel

vlaggen aan de gevels zag hangen ter ere van
hemzelf. Op de vraag wat zijn jou plannen voor
de toekomst zegt Anne. Voor mijn conditie ga ik
nog vaker naar de sportschool. En ik ben van
plan om mijn vrouw Nelly te ondersteunen in de
huishoudelijke taken. Namens al de collega’s
wensen ze Anne het allerbeste toe.







Tjap Tjoy
Foe Yong Hai
Daging Roedjak
Mini Loempia’s
Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor maar . . . . . . . 1.00
Hollandse tomaten van de tros
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.50
Verse Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40
Kiwi Green heerlijk zoet
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . 1.00
We hebben weer nieuwe oogst
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

100 jarig Plaatselijk Belang Makkum presenteert
dit jaar nog een nieuwe dorpsvisie
Makkum - In 1909 vonden enkele bewoners
van Makkum het nodig dat er een plaatselijk
belang opgericht werd. Voor het verwerven van
noodzakelijke voorzieningen moest er een aanspreekpunt komen naar de gemeente en andere
overheidsinstellingen. Niemand kon vermoeden
dat in 2009 deze club nog steeds zou bestaan en
ook nog noodzakelijk is voor de Makkumer
gemeenschap.
De initiatiefnemers begonnen in 1909 met het
nemen van veel initiatieven. Het zou tot gevolg
hebben dat er allerlei voorzieningen in Makkum
kwamen. De lijst van initiatieven die gerealiseerd
zijn is bekend. Natuurlijk zullen er ook kleinere
en andere zaken tot stand gekomen zijn.
In 1911 Elektrisch licht in Makkum: 1917 De
ambacht-tekenschool: 1928 Het werd het kanaal
(Makkumerdiep) gegraven tussen de waarden:
1929 de waterleiding en de distributie daarvan.
In 1939 werden de eerste bedrijvencontact dagen
gehouden. In 1950 kwam het Groene Kruis in
Makkum, helaas is dit al weer verdwenen. In 1960
zijn de vele plannen van de stichting Maggenheim
van start gegaan. In de periode 1970 tot 1980 werd
meegewerkt aan de realisatie van de rondweg en
de aansluiting Weersterweg A7. De jaren 1980
tot aan 2000 realiseringplannen Zuidwaard en
de dorpsvernieuwing Makkum en Makkum werd
regionaal centrum. Nog dit jaar wordt de rotonde
bij “Laanzicht” Weersterweg/Hemmenseweg
gerealiseerd. Tevens wordt in dit jaar de nieuwe
dorpsvisie, die opgesteld is door Plaatselijk Belang,
met inbreng van vele burgers gepresenteerd.
Vooral de laatste jaren heeft het bestuur van
Plaatselijk Belang veel werk verricht met betrekking tot het verbeteren van de oversteek op de
Weersterweg net buiten de kom van Makkum.
Men heeft 3VO naar het kruispunt laten kijken
en met deze uitslag is het bestuur weer naar de
gemeente gestapt en nu zal er dan eindelijk
een oplossing komen en moet de oversteek voor
fietsers en wandelaars veiliger worden.
Was het vroeger zo dat Plaatselijk Belang opkwam
voor de belangen van de burgerij, handel, nijverheid, scheepvaart en visserij, nu probeert men de
burger te steunen in sociaal en materiaal opzicht.
De tijden zijn veranderd en met het invoeren van
het dualisme in de politiek is het van groot
belang dat een afvaardiging van de burgers alles

bij de politiek op het bordje legt en ook probeert
bepaalde zaken te verbeteren. Na de eventuele
herindeling zal een actief Plaatselijk Belang nog
belangrijker zijn omdat de bestuurders waarschijnlijk verder van de burgers af komen te staan
en door middel van contacten van Plaatselijk
Belang met de gemeente moeten de reeds aanwezige contacten gecontinueerd blijven.
Helaas is lang niet alles bekend over de bestuursleden van de 100 jaar oude vereniging Wel komen
in de boeken die er nog zijn bekende namen van
voorzitters voor zoals, Andries de Vries, Douwe
Visser, Piet Tichelaar, Thomas Draisma, Douwe
Amels, Lourens Lutgendorff, Jan Lutgendorff,
Libbe Terpstra, Klaas Groeneveld, de huidige
voorzitter is Tom Coufreur. Bij de stichting Ald
Makkum zijn nog meer gegevens bekend en
voorafgaande aan het 100 jarig bestaan zal in de
bibliotheek een expositie komen. In Wûnseradiel
zijn ongeveer 20 plaatselijke of dorpsbelangen,
zoals ze ook wel genoemd worden, maar waarschijnlijk is Makkum wel de oudste.
Zonder leden kan een Plaatselijk Belang niets.
Het huidige bestuur bestaat grotendeels uit jongere
inwoners van Makkum en zij zijn allemaal heel
enthousiast. Ze gaan er voor en zien alles als een
uitdaging. Het huidige ledenbestand, met bijna
500 leden, bestaat grotendeels uit oudere inwoners
van Makkum. Toch zijn de jongeren ook heel
erg nodig en voor  5,- per jaar moet dat toch
niet een probleem zijn. Vooral de inbreng van
een doorsnede van de bewoners is belangrijk.
Misschien komen de oude tijden nog eens terug,
toen de jaarvergadering al snel een volle zaal aan
bezoekers trok. Het was soms net een cabaret wat
opgevoerd werd. Dit kwam door de inbreng van
de aanwezigen. Iedereen keek altijd met belangstelling uit naar de rondvraag en ook de provinciale
pers was hiervan op de hoogte en kwam graag.
Het jubileum ter gelegenheid van het 100 jarig
bestaan is 20 augustus in de feesttent op de haven
voorafgaande aan de visserijdagen. Van 19.30 tot
22.00 uur is het voor de leden, dus genodigden
en daarna is het feest voor iedereen die van een
feestje houdt en Plaatselijk Belang een warm hart
toe draagt. Op de website wwwpbmakkum.nl kunt
u meer informatie lezen over Plaatselijk Belang
Makkum.

Latin - American dance op de Boulevard
Makkum - Na het optreden van Tjeerd Abma,
No Panic en het Menno KanjerKnoerD Festival
met muziek van Troubadour Guus de Groot, de
band WYMARO en het Dans spektakel op 26 juli
van de groep Street Capoeira, in de afgelopen
periode, vindt er op zondag 9 augustus weer een
nieuw evenement te beleven op de Boulevard in
Makkum en wel een Latin-American dance, dit
is een optreden van Formatieteam Latin-American
van dansschool Vergonet uit Sneek, bestaande uit
8 personen, laat verschillende dansen zien in prachtige kostuums op Latijns-Amerikaanse muziek.

Het WaterEigooien op het droge, in samenwerking
met Us-Stek, is in tegen stelling van eerdere
berichten in deze krant in juni niet doorgegaan,
ivm. de weersomstandigheden, dit evenement wordt
nog op een nader te bepalen datum ingevuld, een
en ander in samenwerking met Us-Stek.
Voor meer actuele informatie over deze evenementen willen wij u verwijzen naar onze website
www.boulevardmakkum.nl en willen wij u alvast
van harte welkom heten bij onze evenementen
op de boulevard.
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Agenda
woensdag 5 augustus
Makkum – In centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt
met Kinderrommelmarkt
Zurich – Simmerjûnkuierke 19.00 uur
vertrek bij hengelsportzaak Pollema

donderdag 6 augustus
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de boules voor 55+

vrijdag 7 augustus
Makkum – Holle Poarte 20.00 uur
Bingo-avond ingang bij havencafé

zondag 9 augustus
Makkum – Strandbibliotheek Voorlezen Joris en
de Walvis aanvang 14.00 uur vanaf 4 jaar
Makkum – Boulevard 14.30 tot 16.30 uur
Latijnse Live Muziek met o.a. Duo Carlos Rivas uit
Amsterdam, prachtige Latijns-Amerikaanse muziek

woensdag 12 augustus

Aan alle goede dingen komt een eind…
Na jaren in een rode golf te hebben gereden heb ik besloten om te gaan lessen
in een zwarte BMW een mooie compacte auto, ideaal voor rijles.

Dus wil je snel en voordelig je rijbewijs halen?
Vraag dan naar de rijbewijs pakketten:
25 lessen + examen geen 1290 maar 1250 euro
30 lessen + examen geen 1505 maar 1450 euro
Je hebt dan 2, 4 of 6 lessen in de week en bent dus snel klaar!
Losse lessen 43 euro
Je krijgt les in een BMW 118d
Bel Hans van Schaick 0515-231309 of 06-23752720
Aanbieding is geldig tot 1 september 2009

Makkum – Strandbibliotheek Minitheater
aanvang 14.00 uur vanaf 4 jaar

OPRUIMING - OPRUIMING

Makkum – in centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt
met Kinderrommelmarkt

De opruiming is begonnen. Een greep uit het aanbod

Makkum – k.c. “Het Anker” 10.00 tot 11.30 uur
inloopmorgen voor iedereen voor een kopje koffie
of gewoon voor de gezelligheid

Ingezonden
Ik ben het helemaal eens met de inhoud van het
artikel in de vorige Belboei over het wangedrocht bij de sluismuur. Als oud-haven bewoner
en nog zeer regelmatig bezoeker van Makkum
erger ook ik mij mateloos aan het houten bouwsel.
Hoe heeft iemand het op die plaats kunnen
bedenken. De haven en omgeving als Beschermd
Dorpsgezicht, hoe bedoelt u? Zittend op de bank
is het mooie uitzicht op de sluis en de Leugenbolle helemaal weg. Een aanfluiting en Makkum
onwaardig. Weg met dat ding en wel zo snel
mogelijk!
Jetze Hoekstra, Enkhuizen

Dochter voorkomt diefstal
Makkum - Twee weken terug heeft Tine Venema
een diefstal van zakmes voorkomen van de DHZ
zaak van haar ouders. Men was bezig met etalages
te veranderen en van boven moest er gaas paneel
erop voor vlugge vingers. Enkele jaren terug
hebben ze al een plastic reclame mes van 50 cm
groot losgesneden en meegnomen. Onze kinderen
Tine en Marten speelden in de buurt toen zij 2
jongens zagen hengelen om een zakmes te pakken.
Tine zag dit gebeuren en riep toen luidt mem,
men kom mem, mem kom jongens. De jongens
zeiden stil, stil maar. Tine zei ik houd mij niet
stil mem, mem. Mem Andrea kwam er toen snel
aan. De jongens zeiden toen dat ze de prijs niet
konden zien. En gingen er snel vandoor!....

· Dames T-shirt half geld
· Heren polo's korte mouw half geld
· Dames pantalons half geld
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum  0515-231602

Audi A4 2.0i Automaat
Proline business, 4drs, Blauwmett, climate
contr, Lm velgen, orig radio-cd, Parkeersensor,
mistl., Cruisecontr, cpv+afst.bed
101dkm bj 2004

uniGar Horjus

Nu  14850,-

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

2006

€ 14950,-

Peugeot 405 break 1.6i, nwe apk

1997

€

1299,-

Audi A4 2.0i Proline Automaat,nw staat

2004

€ 14850,-

VW Polo 1.1 shopper,belasting vrij,apk

1984

€

599,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007

€ 14450,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm2007 € 13850,-

Grijskenteken;

Opel Astra Stationcar 1.6-16v, 55dkm

2005

€ 12900,-

Ford Transit 260S 2.0TDDi,zilvermetallic,airco

Opel Astra Automaat 1.6-16v,5drs,61dkm 2005

€ 11950,-

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

VW Polo 1.2i Optive,5drs,airco,56dkm

€

2007

VW Passat 1.6i,101pk,4drs,airco,nwtype 2001
Opel Meriva 1.6i,5drs,hoge zit,106dkm

2003

Peugeot 206 1.6i XS,zwart,sportief

1999

9950,verkocht!

€

2007

7650,verkocht!

Ingeruild komt binnen
Mazda Premacy 1.8-16v,LPG-G3

bj 2002

VW Golf Tdi,3drs zwart

bj 2000

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

€ 12500,ex
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Geslaagd lustrum Us Stek’s Eigooi Kampioenschap

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

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Makkum - Afgelopen donderdagavond is in Makkum
het eerste lustrum van Us Stek’s Eigooi kampioenschap gehouden. Op de Markt was door Vereniging
Caravan Us Stek een werp arena aangelegd die door
een langdurige bui tussen zes en half acht niet te
gebruiken was. Na spoedberaad besloot de organisatie om de wedstrijd toch door te laten gaan.
Buienradar, toegestroomde deelnemers en de reeds
geïnvesteerde moeite haalden hen over de streep.
Bezoekers lieten het tijdens de bui afweten maar
stroomden na de opklaring toch nog in redelijke
getale toe. Ondanks de valse start dit jaar toch weer
voldoende deelnemers; ruim 80 koppels. Onder de
deelnemers veel kaatsers en nieuwe gezichten. Dit
jaar werd het eigooi spektakel kleur gegeven door de
enorme afstanden die gegooid werden. Of dit kwam
door de oproep van de organisatie om de Smink
hegemonie, gebroeders Smink winnen al 4 jaar achtereen, is niet duidelijk. Meerdere koppels bij de heren
haalden de 60 meter met gemak. Ook bij de jeugd
werd het oude baanrecord verbroken. Daarnaast
waren de speciale jubileumprijzen voor velen een
hilarisch aandenken aan de avond. Zo verlieten
diverse koppels de kar met prijzen als: kippensoep,
ei-salade, tegoed bon voor kip-nuggets, een zak
legkorrel of een vakblad uit de pluimveehouderij.
Voor diegenen die er echt niets van bakten was er
een pakket bestaande uit een blik bruine bonen en
een plak spek. De scheidsrechter was verkleed als
haan beslist niet kippig en mat de lengtes exact op.
Zo werd een poging om de wedstrijd vals te winnen
door deze gevederde arbiter persoonlijk de kop
ingedrukt.
De avond werd geopend door de jongerencategorie
waarin 3 prijzen waren te verdienen. Voor de 3e t/m
de 1e plaats was er eremetaal namelijk mooie standaards. Daarnaast waren er tegoed-bonnen voor een
milkshake en een ijsje aangeboden door de Sultan.
In deze klasse werd stevig geknokt voor de winst.
De winst ging uiteindelijk naar Tom en Klaas met
een nieuw baanrecord die in voorgaande jaren ook
al eens de prijs pakten.
In de senioren categorie was dit jaar weer een knappe
opgave. Er werd weer knap gegooid en sommigen
hadden zelfs ’s middags getraind met een doosje
eieren om maar proberen te winnen van de ongenaakbare gebroeders Smink met hun baanrecord
van 55 m. Het ei moet heel gevangen worden voor

een geldige afstand. Dit bleek ook dit jaar weer
behoorlijke hobbel. Al vroeg in de wedstrijd werd
door het winnende dameskoppel Pietsie en Tjitske
een knappe 13,78 m. gegooid. Zij zouden na een lange
zit op een verwarmd terras tot de ontdekking komen
dat niemand bij de dames deze afstand verbeterde.
Bij de heren kwamen de gebroeders Smink al vroeg
in de wedstrijd in actie. Zij mikken standaard op 50 m.
of meer en in de derde worp was het direct al raak
op 56.50 m! Dit betekende dat zij hun eigen baanrecord verbraken en leken voor de 5e keer achtereen de wisselbokaal te winnen. Deze afstand dreigde
de wedstrijd lam te leggen omdat niemand er meer
aan kon tippen maar dit jaar waren er meerdere
koppels die daar anders over dachten. Waar Lennart
en Hyltje, Gerrie en Henk, Leo en Ricardo faalden
op 60 meter lieten Wilco en Jurjen zien dat het wel
mogelijk was om een ei op die afstand heel te vangen.
Een afstand van 59,50 meter was het nieuwe baanrecord wat zij hiermee vestigden! De strijd om zilver
ging naar de gebroeders Smink met het oude baanrecord van 56,50 m. en het brons ging naar de
gebroeders Genee.
Hieronder de uitslag bij de dames en herencategorie:
Heren
1e Wilco en Jurjen met 59,50 m.
2e Bauke Jetze en Andries met 56,50 m.
3e Jetze en Piter met 38,20 m.
Dames
1e Pietsie en Tjitske met 13,78 m.
2e Tineke en Doutsen met 12,75 m.
3e Henk (?) en Liza met 12,25 m.
Na afloop bleek de Brandweer Makkum weer bereid
de Markt schoon te spuiten. Namens de organisatie,
bedankt voor jullie inzet! Tevens een woord van dank
voor de Sultan, Feng Sheng, de Halte, de Waag,
Piccola, Venema, Jumbo Kooistra en Romano voor
het leveren van de tegoedbonnen en andere prijzen.
Daarnaast al het publiek en de deelnemers, jullie
laten samen de avond ieder jaar weer slagen! Voor
alle deelnemers die nu toekeken of niet gewonnen
hebben, volgend jaar zijn we weer van de partij!
Blijf trainen en doe volgend jaar weer mee met het
open Makkumer kampioenschap Eigooien.
Vereniging Caravan Us Stek.
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Info
Kerkdiensten
zondag 9 augustus
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. C.J.M.Borgers, dienst te Workum
Holle Poarte piramide
9.30 uur, voorganger Mevr. C. Hoekstra-Baarda,
m.m.v. R. Leenstra

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf 10 t/m 23 augustus
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770 - www.dierick.nl
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Gossepalen 12
8604 EL Sneek
06-283 19 267
wespenator@live.nl
Al 10 jaar lang uw
betrouwbare ongediertebestrijder.
Bestrijdt onder andere:
wespen, mollen, ratten, muizen
en alle andere plaagdieren.

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 Tandartsenpraktijk Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker”
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Campingloop De Holle Poarte
Woensdag 12 augustus
18.30 uur: Start jeugdlopen 500 meter
en 1 km (wedstrijd)
19.30 uur: Start 5 en 10 km (trimloop)
Inschrijving vanaf 16.00 uur
tot een kwartier voor de loop.
Inleg: Jeugd  1.50 en senioren  2.50
Camping en Marina Makkum gasten gratis
Schitterende loop over het natuurgebied,
langs het strand en over de camping.
Camping De Holle Poarte Makkum
<>Inlichtingen: 06-1272 2083

Makkumer Belboei

Schildersbedrijf Struik

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen

voor al uw schilderwerken
binnen en buiten,
tevens behang- en
timmerwerkzaamheden.

Een goede nachtrust is gezond.

Tel. 06 – 497 31 312

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

* Fryslân * Team Iselmarkust

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. 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

Adverteer in de

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Magere Yoghurt, literpak............................................89

cent
Milner Plakken Kaas, 100 gram........................................2.19
Gebraden Gehakt...............nu per pakje 25 cent korting
Bospeen.......................................deze week per bos 99 cent
Radijs.........................................................per zakje 89 cent
Verkade Nizza Kokosbiskwie, pak 240 gram...1.25 99 cent
Hak Kapucijners, pot 720 ml...............................nu 99 cent
Bij 2 pakken Honig Rundvleessoep, 6 borden
doosje Maggi Bouillonblokjes à 32 stuks gratis
op=op
Aanbiedingen geldig van do. 6/8 t.e.m. wo. 12/8

en
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Campingloop op de Holle Poarte
Makkum - Alweer voor de veertiende maal
organiseren we op woensdag 12 augustus de
gezellige campingloop, over de camping, langs
het strand en door het natuurgebied. Prijzen zijn
er voor de snelste jeugdatleten. De prijsuitreiking
voor de jeugd is gelijk na afloop van de jeugdloop bij de finish. Bij de senioren is startnummer
tevens lotnummer. Ieder deelnemer ontvangt een
leuke herinnering. Vanaf 16.00 uur inschrijving
voor de receptie van de camping 18.15 uur

warming up voor de jeugd door middel van
allerlei oefeningen.
Start jeugdlopen om 18.30 uur
Meisjes en Jongens t/m 8 jaar 500 meter
Meisjes en Jongens 9 t/m 13 jaar 1000 meter
Dames 5 en 10 km Heren 5 en 10 km
19.30 uur Start 5 en 10 km
Deelname campinggasten, havengasten en huurders van het villapark is gratis.
Inlichtingen Klaas Kooistra 06-1272 2083

Arumer merke in teken van Tchillen
Arum - Vanwege het 50-jarig jubileum van het
Arumer dorpskrantje “De Skille” werd er op
vrijdagavond een wielerronde “de Arumer Toer”
verreden. De Kulturele Kommisje Arum stelde
hiervoor prijzen beschikbaar voor de buurten die
de snelste tijd neerzetten en het mooiste uitgedost
met de buurtpresentatie meededen. De eerste prijs
ging naar de “Drekracers”: Baarderbuorren,
Bayumerleane. Alle buurten ontvingen een geldprijs, die wellicht bij de volgende merke gebruikt
kan worden voor…..? In navolging op de wielerronde stonden de volkspelen voor de zaterdag dit
jaar in het teken van fietsen oftewel “Tchillen”.
Voor de kinderen waren er o.a. spelletjes zoals
Abracadabrafiets, Dopingtest, Gaan met die banaan,
Emmertje Track en de Bob de Bouwer race.
Alles verliep op rolletjes, en in de stralende zon!
De uitslag:
De groep van Kristy Visser, met kinderen uit groep
3, 4 en 5 eindigden als eerste. Dit waren Noah,
Lisanne, Jorret, Geanne, Klaas, Laura, Tieme,
Rein en Marwin.
Tweede eindigden de groep van Anne Rohn:
Johan, Erica, Gabriella, Jorg, Bob, Anne Jet,
Britt en Hendrik.
Als 3e eindigde de groep van Petra Wagenaar:
Bauke Willem, Jorrit, Menno, Bente, Froukje,

Naomi, Femke, Anna, Kiara, Merlijne.
Ook voor de ander 3 groepen was er een mooie
prijs, die ze zelf konden uitzoeken. In totaal waren
er zo’n 70 kinderen actief bij deze rollende spellen.
’s Middags was het de beurt aan de buurten. Alle
6 buurten deden hieraan mee. Met het spel Fiks
’t fietske startte de middag. Vervolgens op een
reuzestep, een biertje op de bierfiets, ringsteken
op een hobbelfiets, een parcours afleggen op een
magic-bike, een pittig vragenspel en kupkesteken
met een bakfiets werd er fanatiek gestreden om
de fietsbokaal en natuurlijk de “Eeuwige Roem”.
Als afsluiting moesten de buurten nog door de
dopingcontrole. Met de “lekke band” oftewel de
poedelprijs ging de Sytzamaweg, Monnikeweg,
De Tille, W.Westrastraat, Sportlaan, Schoolstraat
naar huis. Als derde eindigde de Grauwe Kat,
Allengaweg. Tweede werden de Bayumerleane,
Baarderbuorren, Ald Rij. Als eerste eindigden de
“Pink Pant(an)y’s helemaal in roze gehuld inclusief
roze panty! Zij (Van Camminghaweg, Julianastraat,
Hockaart, Zilverstreek, Kaatsplein, Oude Kerkstraat, Frankerkade) namen de fietsbokaal enthousiast in ontvangst. Bovendien kregen de eerste 3
buurten een envelop met inhoud mee naar huis.
De hele middag verliep zonnig en iedereen ging
in de eerste versnelling richting…bier/tent/huis.

Zwemvierdaagse in Waterpark “Mounewetter”
Witmarsum - In de week van 10 t.e.m. 14
augustus wordt in “Mounewetter” de 33e zwemvierdaagse gehouden. Jij doet toch ook weer mee?
De kosten bedragen voor abonnementhouders
 4,- en voor niet-abonnementhouders  6,-.
Bij inschrijving ontvangt elke deelnemer een
leuke verrassing. Voor kinderen zonder diploma
is er een aqualoop, met allerlei leuke spelletjes
en na afloop is er voor iedereen een presentje.
De kosten hiervan bedragen  2,-.
Op maandagavond 10 augustus begint om 19.00
uur de aqualoop en het zwemmen. Er worden
poffertjes gebakken voor het Ronald McDonald
kinderfonds en de avond wordt muzikaal opgeluisterd door de drumband van Makkum.
Op dinsdag 11 augustus is er ’s middags van 14.0016.00 uur kindermarkt en je kunt geschminkt
worden. Vanaf 19.00 uur begint dan de 2e avond
van de zwemvierdaagse. Van 20.00-20.30 uur is
er aquafun voor alle leeftijden.
Op woensdag 12 augustus staat er de hele dag
een survivalbaan op het veld.’s Middags vanaf

14.00 uur kun je creatief bezig zijn tijdens de
stoepkrijtwedstrijd, waarbij leuke prijzen te
winnen zijn. ’s Avonds kan er weer gezwommen
worden. Van 19.00 – 19.30 uur is er een kindertheater o.l.v. Dirk en Tine uit Exmorra. Om
20.00 uur wordt er een demonstratie brevet
zwemmen/reddingzwemmen gegeven. Iedereen
mag hieraan meedoen.
Donderdag 13 augustus kun je hoge bommen
springen om 14.00 uur, om 19.00 uur kan er voor
de 4e keer gezwommen worden en kunnen de
medailles alvast afgehaald worden. Om 20.00 uur
gaat het spectaculaire Fiets ‘m er in van start.
Vrijdag 14 augustus is de inhaalavond van het
zwemmen met als afsluiter om 21.00 uur het discozwemmen. De kosten hiervan bedragen slechts
 1,50.
De hele week geweldige aktiviteiten in het gezellige
“Mounewetter”. Geef je daarom nu alvast op bij
de kassa van het zwembad! Voor nadere informatie: bel met tel.nr. 0517-531704 of kijk op
onze website www.zwembadmounewetter.com.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts  25.00
Onderbenen Harsen slechts  15.00
Bikinilijn harsen  14.50
Pedicure  18.50
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

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
REPARATIES
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Stalen roeischouw 4.80x1.40 zonder roeiriemen  225.-, tel. 0515-559260
Kinderledikant incl. bedbodem en matras z.g.a.n.,
afm. 60x120 cm.  55.-, tel. 06-44136949
Massief eiken eethoek, tafel 1.40x0.85m. (uitschuif-baar tot 2.20 m), de stoelen met Leeuwafbeelding in houtsnijwerk in rugleuning  100.tel. 0515-231940
Electrolux koelkastje gas 12V – 220 nieuw voor
boot of caravan; Bosch afwasautomaat, tel. 0619876628

TE KOOP

Mooie stamboek swifter ooilammeren en dekrammen. Zwoegervrij en dubbel ARR/ARR. Drayer
Ferwoude tel. 0515-542616 bgg. 06-53540964.
GRATIS AF TE HALEN

Piano, merk Winkelmann, zwart, klassiek model.
Vervoer uit Witmarsum voor eigen rekening.
tel. 0517-532346 of 06-53837595

Colofon
De Zalm 37
MAKKUM
Ruime split-level
woning met garage
en zonnige tuin.
Vraagprijs:
 175.000,-- k.k.

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.
Redactie;
Voor het aanleveren van kopij, nieuws, agenda, ingezonden
mededelingen, familie- c.q. verenigings berichten, tips en
redactionele artikelen, dit wij ontvangen dit graag uiterlijk
voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact opnemen
met de redacteur. Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK
Makkum, Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 13, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigingsadvertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
AANGEBODEN

Handige duizendpoot biedt zich aan! Heeft u
klussen in en om het huis, maar kunt u het zelf
niet doen of heeft u geen tijd? Deze duizendpoot kan het voor u doen. Prijs in overleg,
tel. 06-50287051
VERMIST

Sinds 22 juli j.l. is onze poes Mieke vermist.
Het is een 1 jarige lapjespoes. Wie weet waar
ze is of wat er met haar is gebeurd?
Fam. Herrema, tel. 0517-532584
Lapjespoes met de naam Poezie,
tel. 0515-232262 of 06-29578161
Rode ex-kater 3 jaar oud, hij luistert naar de
naam “Noemie”, tel. 0515-232821

