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www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Spannend was het vorige week
donderdagmiddag bij de Verzetsbrug aan de
Krommesloot. Kan de duiker onderwater de
buis doorbranden waarin het heiblok vastzit. Het
heiblok was een dag daarvoor muurvast komen
te zitten bij de heiwerkzaamheden. Terwijl de
duiker onderwater bezig was borrelde en kookte
het water rondom de ijzeren paal. Ook stegen er
giftige geel en roodbruine wolken omhoog.

Maar….. gelukkig na een paar uur ploeteren was
de ijzeren paal doorgebrand en kwam het 10.000
euro kostende heiblok weer vrij. Het duikbedrijf
Aquatech diving uit Joure kon weer vertrekken
en de heiwerkzaamheden konden weer doorgang
vinden. De werkzaamheden zijn enigszins vertraagd door de winterperiode, maar over enige
tijd is de Verzetsbrug weer in ere hersteld.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Vraag naar onze
eigen woningkrant
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Info
Kerkdiensten
zondag 28 februari

Familieberichten
Hjoed is tige ûnferwachts in ein kommen oan
it libben fan ús altyd freonlike buorman

Van Doniakerk 9.30 ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Woudsend
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.30 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep
dienst in Bloemkamp, Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
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 08.00 uur het
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
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 De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Sietze de Jong
Wy libje mei, mei syn famylje.
Joke en Timo
A. Halma-Oostenveld
P. en E. Canrinus
Loes Visser
Foekje Amels
Juriën
Thea v.d. Berg
A. Risselada-Visser
Makkum, 19 febrewaris 2010

Ûnferwachts is ferstoarn ús buorman

Sietze de Jong
Wy winskje de famylje in protte sterkte ta.
De buorlju fan it Panwurk
Makkum, 19 febrewaris 2010

Deze Albert, ook wel Mennie genoemd,
werd als motorrijder bijna beroemd.
Wegrijden wordt het liefst
op het achterwiel gedaan.
Al heeft hij vanaf morgen
65+ op zijn pasje staan.

Zangavond

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

Makkum – Zondagavond a.s. om 19.30 uur houden
wij een Joh. de Heer zangavond in de Baptisten
kerk. Wij ontvangen u graag met koffie of thee, om
zo op een ongedwongen wijze deze speciale avond
in te vullen. Naast welkom, samen-zang en gebed is
er ook zang door een duo, een getuigenis en zang
door onze zangcommissie. Br. D. Tamminga houdt
een korte meditatie over het thema: “Wie het laatst
lacht...” De samenzang is weer onder leiding van
br. A. Couperus en we zingen allemaal liederen uit
de Joh. de Heer bundel. Wij heten u hartelijk welkom
om deze bijzondere zangavond mee te beleven.
Graag tot ziens op D.V. op 28 februari a.s.

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

zaterdag 27 februari
Makkum – Doopsgezinde kerk 20.00 uur
voorstelling Amsterdams Kleinkunst festival
Cornwerd – Optreden om 20.00 uur
in de kerk door Teake van der Meer, u bent hartelijk
welkom namens de Stichting Kerk en Toren Cornwerd
Makkum – k.c. “Het Anker” 20.00 uur
Bingo-avond Buurtvereniging “Trije yn Ien”
voor leden en niet-leden

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant
Makkum – Bibliotheek 19.30 uur
Lezing door de heer Egbert Spiekstra (neerlandicus)
“Recenseren kun je leren”

donderdag 4 maart
Makum – Doopsgezinde kerk 19.00-22.00 uur
NUT workshop kinderschminken,
opgave/info: mechteldstoopman@yahoo.com

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag van
13.00-17.00 uur. Voor info www.decirkelexmorra.nl

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
De Voorn 35, tel. 0515-232221
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

vrijdag 26 februari

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 20
april exposeert mevrouw M. Vos uit Wons een aantal borduurwerken. Ze zijn te bezichtigen op de
eerste verdieping

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

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Makkum – Hotel de Prins 20.00 uur
jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.

Uit eigen regio

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging - verzorging en huishoudelijke hulp
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

woensdag 24 februari

dinsdag 2 maart

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Agenda

Potgrond verkoop Hallelujah
Makkum – En dan, bijna zomaar ineens, hangt
het voorjaar alweer in de lucht. De laatste koude en
gure winterse dagen trekken voorbij, lente kriebels
ontstaan. De bloembakken worden weer tevoorschijn gehaald en worden weer gevuld met mooie
planten. Deze planten groeien niet in een lege pot
of bak, deze moeten eerst worden gevuld met potgrond. Het toeval wil dat de muziekvereniging
Hallelujah een partij eersteklas potgrond op de kop
heeft getikt bij hoveniers-bedrijf Bosma. Wij
komen vrijdagavond 26 februari of zaterdag 27
februari in Makkum bij de deuren langs om deze
potgrond te verkopen in zakken van 40 liter.
Ondanks de super kwaliteit valt de prijs erg mee, 1
zak voor  4.-, 2 zakken voor  7.50, 3 zakken
voor  10.-. Deze prijs is inclusief bezorgen
achterhuis of in de garage bij voorbeeld. Bent u
niet thuis op een van deze dagen sla dan uw slag op
zaterdagmorgen 6 maart op het parkeerterrein bij
de Jumbo.
Tot ziens het bestuur.
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Wist u dat...
* 26 februari geen badminton
i.v.m. uitvoering Tryater
* 6 maart Badmintontoernooi 13.00-17.00 uur,
opgave via het bord in de sporthal
of via de website

Collecte Jantje Beton
Makkum – In de week van 1 tot en met 6 maart
komen de ouders van de Makkumer peuters
weer bij u langs voor de jaarlijkse collecte voor
Jantje Beton. De helft van de opbrengst is
bestemd voor peuterspeelzaal ‘it Krobbeguod’ in
Makkum. De andere helft is voor het nationale
jeugdfonds ‘Jantje Beton’.
Jantje Beton steunt honderden projecten van
speeltuinen, vakantiecomités, kinderboerderijen,
jeugdorganisaties, buurthuizen en nog veel meer.
Jantje Beton besteed daarbij extra aandacht aan
kinderen die het moeilijk hebben en komt vooral in actie voor kinderen die wonen daar waar de
‘speelvraag’ het grootst is en het ‘speelaanbod’
het kleinst. Zo zorgt Jantje Beton er bijvoorbeeld
voor dat jaarlijks duizenden kinderen op vakantie
kunnen en dat veel kinderen in de zomervakantie
kunnen deelnemen aan allerlei kindervakantieactiviteiten in hun eigen buurt. Maar ook dat er
voor die kinderen veilige speelmogelijkheden
zijn ‘op de hoek van de straat’.
Met uw gift steunt u dus zowel de peuters van
Makkum en diverse kinderprojecten in de rest
van ons land. We rekenen dan ook op uw gift!
Namens onze peuters alvast hartelijk dank!
Graag tot ziens in de week van 1 tot en met 6
maart.
Bestuur en leidsters
van peuterspeelzaal “it Krobbeguod”.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Milner Plakken Kaas, 175 gram...................................nu 2.19
Katenspek................................per pakje 25

cent korting

Mona Luchtige Pudding, aardbei/framboos, 450 ml....nu 1.39
Bastogne Koeken, 260 gram..........................van 1.75 nu 1.19
Karvan Cevitan Vruchtensiroop, 75 cl...........van 3.29 nu 2.29
Becel dieet of light, kuip 500 gram..................deze week 1.75
Martini Rosso, 75 cl....................................van 5.99 voor 4.99
Everyday Jam, 450 gram...............................................nu 1.25
Aanbiedingen geldig van do. 25/2 t.e.m. wo. 3/3
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Gastvrijheid groot in Fryslân voor buitenlandse studenten

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
(eigen foto)

Exmorra - De bevolking van Fryslân is sinds
afgelopen weekeinde weer gegroeid met enkele
uitwisselingsstudenten uit diverse landen. Het
gaat om jongeren uit Argentinië, Costa Rica en
Nieuw-Zeeland. Enkele Friese gezinnen hebben
hen gastvrij onthaald op Schiphol samen met
vrijwilligers en medewerkers van uitwisselingsorganisatie AFS.
Via deze vrijwilligersorganisatie komen ieder jaar
in augustus en in februari diverse jongeren naar
ons land. Met een actief vrijwilligersnetwerk in
Fryslân zijn juist daar altijd groepen studenten
welkom. De Friese media verspreiden het
bericht meestal op als AFS een oproep voor gastgezinnen verstuurt. Bovendien reageren er iedere
keer weer Friese gezinnen met belangstelling
voor het programma. Na de kennismakingsprocedure komen bij de meeste Friese aanmelders
daadwerkelijk studenten te wonen. AFS is dankbaar voor de gastvrijheid waarmee vele Friese
gezinnen door de jaren heen iemand uit een
andere cultuur verwelkomen. Directeur Mattheüs
Bleijenberg: “Zo blijft er niets over van het
cliché dat Friezen stug zouden zijn. Wij merken
daar in elk geval niets van. We zijn er heel blij
mee dat we steeds weer erop kunnen rekenen dat
Friese families gastgezin willen worden.”

Bovendien is het aantal overplaatsingen in
Fryslân in elke groep studenten relatief laag. Een
overplaatsing kan nodig zijn als een gezin alleen
tijdelijk opvang wil verlenen of als welkomstgezin
een student een goede start biedt. Verder kan het
gebeuren dat een student en gezin minder goed
bij elkaar passen dan op voorhand gedacht. Vrijwilligers bieden ieder gezin en iedere student
begeleiding en helpen samen met het AFS-kantoor
ook in het geval van een mogelijke overplaatsing.
De studenten die nog maar kort in Fryslân
wonen en de omgeving van Exmorra, Bolsward
en Leeuwarden net leren kennen, zijn in principe
in de gastgezinnen opgenomen voor de rest van
dit kalenderjaar. Bij aankomst op Schiphol was
duidelijk te merken hoe gastouders, studenten
en soms broer(tje)s of zussen hadden toegeleefd
naar de eerste persoonlijke ontmoeting. De vlucht
vanuit Nieuw-Zeeland had een paar uur vertraging. De andere gastgezinnen hoefden niet zo lang
te wachten om ‘hun’ gastzoon of gastdochter in
de armen te sluiten. Deze scholieren vanaf het
zuidelijk halfrond voegen zich bij de groep van
13 AFS-studenten die sinds eind augustus in de
regio wonen. Samen zullen ze AFS-activiteiten
beleven zoals culturele uitstapjes, wadlopen, een
barbecue enz.

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

Jack Breed maakt IJssculpturen in het midden van zweden
Makkum – De Makkumse kunstenares Jack
Breed is samen met haar zoon ijssculpturen aan
het bouwen op een groot meer midden in Zweden.
U kunt hun verrichtingen volgen op jou tube
onder de noemer isstjarnan. Ook kunt u de web-

site bezoeken www.issjarnan.se of zelf afreizen
naar Zweden om mee te helpen met het bouwen
of om het spektakel op de slotavond zaterdag 27
februari mee te beleven.

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
 Babi Pangang
 Droog roergebakken
Kip Kerrie
 4 st. Pisang Gorend
 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

It Iepen Stee: project Makkum, vroeger en nu

a a r d a p p e l - G r o e n t e - Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat
Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . 0.25
Mooie rode, witte, spitskool of koolraap
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50
Zoete sappige Doyenne de Commies peren
of heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75

Adverteer in de Makkumer Belboei

(eigen foto’s)

Makkum - We hebben op It Iepen Stee in de
februari weken (1 t/m 19 februari) met elkaar
plezierig en goed aan een project gewerkt. We
hebben dat project ‘Makkum, vroeger en nu’
genoemd. Het accent lag op: de haven (visserij
en scheepbouw), geschiedenis van Makkum, aardewerk, school.
We zijn op maandag 1 februari begonnen met:
materiaal verzamelen, kennis opdoen (lessen), het
geleerde verwerken (tekeningen, werkstukken).
In de weken daarna werden gastdocenten uitgenodigd (ouders, Makkumers) en excursies georganiseerd (schoolmuseum, visser Hans Poepjes,
jachtbouw Beeker). In de afsluitende week
hebben de leerlingen zich ingespannen om hun
materialen en werkstukken door de hele school
uitnodigend ten toon te stellen.

Op donderdag 18 februari hebben we een open
middag voor ouders en andere belangstellenden
gehouden. Heel veel ouders, grootouders en
belangstellenden zijn toen naar school gekomen
om de tentoonstelling te bekijken. Die tentoonstelling was de moeite waard: boeken en voorwerpen over Makkum vroeger en nu, maar vooral ook prachtig leerlingenwerk: groots opgezette
zeegezichten, nagebouwde boten, fotocollages,
powerpointpresentaties en videobeelden. Wie wilde
kon meedoen aan enkele ook door leerlingen
gemaakte kennisquizzen. Het was op deze middag
gezellig druk op It iepen Stee. We kregen enthousiaste reacties en dat vonden we met z’n allen
natuurlijk ook fijn. De conclusie is duidelijk:
Zulke projecten moeten we vaker doen! De foto’s
geven een indruk van de tentoonstelling over
ons project Makkum, vroeger en nu’.

Thys Wadman op “De Ark”

(eigen foto)

* Thijs Wadman leest voor uit “De Fûgelklup”
Makkum - Afgelopen woensdag 9 februari j.l.
bracht Thys Wadman een bezoek aan de groepen
4, 5 en 6 van c.b.s. “De Ark”. Thys Wadman
geeft les op een basisschool te Koudum, maar is
tevens een schrijver van fryske kinderboeken.
Zijn nieuwste boek heet: “De Fûgelklup” en is
onderdeel van Studio F, de fryske taalmethode.
Ook is dit boek onderdeel van de fryske bernejury. Thys Wadman vindt zichzelf geen schrijver,
maar vindt het heel leuk om te doen. Hij maakt

verhaaltjes over wat hij leuk vindt, over wat hij
heeft meegemaakt. Tekeningen zijn ook heel
belangrijk in een boek en hij vindt dat Natascha
Stenvert daar heel goed in is geslaagd. Het leest
daardoor veel gemakkelijker. Vervolgens leest
hij een gedeelte uit zijn boek voor en mogen de
kinderen hem van alles over het boek vragen en
vertellen over hun eigen ervaringen met vogels.
Het was een heel leerzame middag voor de
kinderen.
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Goed zaken doen
op Boot Holland
Leeuwarden – De 20e editie van de watersportbeurs Boot Holland van 12 t.e.m. 17 februari in
het WTC Expo te Leeuwarden plaatsvond, heeft
43.286 bezoekers getrokken. De organisatie van
Boot Holland kijkt terug op een zeer geslaagde
beurs. Er heerst een positieve stemming onder
de exposanten. Zij spreken over een gericht en
geïnteresseerd publiek. De exposanten hebben
dan ook veel contacten gelegd en ook is er goed
verkocht, zowel accessoires als boten. Gezien
de huidige economische omstandigheden een
opsteker voor de branche. Dat er uiteindelijk iets
minder bezoekers dan vorig jaar (47.633) de kassa
hebben gepasseerd wijt de organisatie aan de
weeromstandigheden op de zondag. De zondag,
normaal gesproken de drukste dag, had te kampen
met winterse omstandigheden met een waarschuwing voor gladde wegen en ook waren er
veel andere activiteiten zoals schaatstoernooien.

Vrouwenochtend 4 maart
Makkum – Op donderdagmorgen 4 maart is er een
vrouwenochtend in k.c. Het Anker in Makkum.
Spreekster Diny Adema geeft deze ochtend een
lezing over het thema “Leugens waarin vrouwen
geloven”. Deze ochtend is bedoeld voor alle
vrouwen, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. Om van gedachten te wisselen, van elkaar
te leren, elkaar te bemoedigen of gewoon te
luisteren. De koffie met iets lekkers staat vanaf
9.15 uur klaar en de bijeenkomst duurt van 9.30 uur
tot 11.30 uur. De toegang is gratis, er is kinderoppas en een boekentafel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: Anja van der Meer, tel. 0515-233850
anjavandermeer@hetnet.nl of Erika Jansen,
tel. 0515-231253 erikakalkman@hotmail.com
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Beste mensen,

Dit is Sonja van Wunnik. Ze komt uit Amsterdam,
woont sinds 2008 in de Bleekstraat 22, te Makkum
en vindt de mensen en het dorp geweldig. Sonja
heeft de ziekte van Huntington. Sonja kan niet
goed meer lopen, ze heeft een “dronkenmansloopje” en soms valt ze, ze ziet en hoort niet meer
zo goed, vergeet soms te kijken voor ze een weg
oversteekt, dit hoort allemaal bij haar ziekte.
Maar ze wil zo graag nog zo veel zelf doen.
Mocht u haar tegenkomen, dan is ze niet dronken
maar gewoon gelukkig in Makkum.
Vrienden van Sonja

Inleiding met geprojecteerde
beelden Zorgboerderij te Plak
Pingjum - In Dorpscafé De Hollandse Kus op
donderdag 25 februari aanstaande vanaf 20.15 uur
is er een inleiding met geprojecteerde beelden
over de zorgboerderij te Plak in Pingjum. Dit
betreft een vrij nieuwe voorziening aan de rand
van het dorp rond en in het voormalige geheel
verbouwde gereformeerde kerkje met aanpalende
ruimtes en land. De dagelijkse leiding, op deze
avond vertegenwoordigd in de personen van
Alida en Johan van de Wal, vertellen de bezoekers
over de aard en vorm van deze voorziening en
de relatie met het dorp en de omgeving. Ook
zijn ze bereid vragen hierover te beantwoorden
en met u in discussie te gaan over deze dagvoorziening voor mensen met een geestelijke beperking. Wilt u hier meer van weten en heeft u zelf
ook ideeën over een dergelijke voorziening kom
dan naar dorpscafé de Hollandse Kus op deze
interessante avond. De toegang is gratis.
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Adverteer in de Makkumer Belboei

Een goede buur is.......

Makkum - Klaagt menigeen over de niet geveegde stoepen en straten, in de Kerkeburen is dat
anders. Daar zorgt Hidzer Sietzema al maandenlang, bij nacht en ontij, bij vorst en dooi, in z’n
eentje, dat niet alleen zijn eigen straatje en dat

van de buren schoon is geveegd, maar dat ook
dorpelingen en passanten slipvrij het “kerkepad”
kunnen volgen. Een compliment waard en een
voorbeeld voor velen.
De Buur.

It Brûst yn Makkum

Makkum - Tryater strykt dizze wike tongersdei,
freed, sneon en snein del yn Maggenheim yn
Makkum mei harren teaterfestival It Brûst. De
technisi fan it selskip binne moandei begûn mei
de oanklaaiing fan it doarp. It Brûst is in festival
mei trije foarstellingen: Diplodocus Deks foar
folwoeksenen, MOOF troch Jong Tryater en Dixi
foar beukers (4+) én in râneprogramma. Op
sneon 27 febrewaris om 18.00 oere is elkenien

wolkom by de feestlike iepening fan It Brûst,
mei meiwurking fan ûnder oaren de Brûst-band
Barry Nice and the Nice Guys, dy’t assistinsje
krije fan Jan Visser en Ineke Dijkstra, de Brûst
Brothers en drumband Hallelujah. It komplete
programma stiet yn de Brûstkrante dy’t by
Maggenheim fergees te krijen is. Kaarten binne
te keap by Slagerij Brattinga of op telefoannûmer
06-12229896.

Vespervieringen in de 40-dagen-tijd
Makkum - Elke zondagavond tot en met
28 maart om 19.00 uur in de Doopsgezinde kerk
"Vermaning" in de Bleekstraat wordt er een

Vesperviering georganiseerd vanuit het Oecemene
Overleg Makkum.
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Nieuw initiatief
Makkumer Belboei:
“Lach van de week”
Makkum – De Makkumer Belboei komt met een
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”,
zal bestaan uit een mop en een advertentie die
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer Belboei
geplaatst zal worden. Om het initiatief te realiseren
doet de Makkumer Belboei een beroep op u. Bent u
de leukste thuis, of zit u elke zaterdagavond de
moppen te tappen? Aarzel dan niet om uw beste mop
op te sturen naar onze acquisiteur (adema.horeca
@worldonline.nl) Houd wel enige rekening met de
inhoud van uw mop want het zal voor publicatie
gecontroleerd worden op geschiktheid voor de krant.
Naast moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze sponsoring zal gebeuren in de vorm van een advertentie
van uw onderneming of product. De advertentie zal
naast de mop worden geplaatst in de rubriek. Er geldt:
hoe meer adverteerders, hoe hoger de advertentiewaarde zal zijn. Voor de adverteerders is het mogelijk
een korting voor de advertentie te krijgen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met onze acquisiteur, adema.horeca@worldonline.nl. (zie pagina 16)

Vogelwacht Makkum houdt
jaar en nazorgvergadering
Makkum - Vogelwacht Makkum organiseert de
komende weken haar jaarlijkse vergaderingen. Alle
leden, betrokken boeren en enthousiaste niet leden
zijn van harte welkom op de vergaderingen die
gehouden worden in de Prins te Makkum. De jaarvergadering wordt georganiseerd op woensdagavond 24 februari (vanavond!) om 20.00 uur in de
bovenzaal van de Prins te Makkum. Alle leden
hebben een agenda gekregen. Voor diegene die
geïnteresseerd zijn; deze avond wordt het wel en
wee in de wacht besproken en worden in de pauze
prachtige BFVW films vertoond. Het activiteitenprogramma voor 2010 wordt besproken met daarin
extra veel aandacht voor jeugdactiviteiten. Daarnaast wordt als altijd een verloting gehouden met
mooie prijzen. Tevens is dit dé gelegenheid om de
datum te raden van het eerste kievitsei 2010.Voor
de vinders van de eerste eieren van vorig jaar staan
mooie herinneringsbekers klaar.
De nazorgvergadering wordt gehouden op woensdagavond 10 maart 2010. Tijdens deze vergadering
worden de inventarisatieresultaten van 2009 gepresenteerd. Voor alle aanwezigen ligt een overzicht
met tabellen en grafieken klaar. Per rayon worden
de broedresultaten van de kievit, grutto, scholekster
en tureluur besproken. Boeren waar vogelwacht
Makkum de broedzorg verricht zijn van harte uitgenodigd. Tijdens deze vergadering ligt het accent
op het verbeteren van de kuikenzorg en het bespreken
van de predatiedruk. Iedere geïnteresseerde is hierbij van harte uitgenodigd.
In de pauze worden prachtige fotodia’s vertoond
van de nazorg van vorig jaar. Misschien wil jij ook
wel meedoen met de nazorg in het voorjaar. Of
bent u als boer nieuwsgierig hoe de vogelstand in
uw land er voor staat. Kom dan gerust langs in de
Prins te Makkum. Vooraf vragen? Stel ze gerust
aan het bestuur van Vogelwacht Makkum. Dat kan
het best via: jetzegenee@hotmail.com.
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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

Winterversie Septemberpop absolute ‘must’
Workum - Septemberpop heeft zich al lang een
vaste plaats verworven op de ‘uitgaanskalender’
van Workum en wijde omstreken. In het kielzog
van dit fenomeen echter is Septemberpop goes
après-ski zo langzamerhand ook al een gebeurtenis
geworden waarnaar het publiek reikhalzend uitkijkt. Zaterdagavond 27 februari is het weer zo
ver en het is dan al weer de zevende keer dat de
zo geliefde ‘winterse’ versie van Septemberpop
op de rol staat. Aan Auke Pier Buma, in het
‘dagelijks leven’ de eigenaar van swingcafé
September aan het Súd in Workum, en zijn
enthousiaste team van vrijwilligers kun je het wel
overlaten om een daverende avond te programmeren en voor deze laatste zaterdagavond van
februari – traditiegetrouw de vaste avond van
Septemberpop goes après-ski – is dat niet anders.
Alle reden dus om de heerlijk verwarmde feesttent op de Stedspôle in Workum met een bezoekje
te vereren. Het lijkt de moeite weer meer dan
waard te worden. Het Crazy DJ Team, het Feestteam, Stevie Maxx en het aanstormende talent
van De Doelleazen, de optredende artiesten, staan
hiervoor garant.
Septemberpop, en voor de après-skiversie geldt
precies hetzelfde, wordt altijd gekenmerkt door
een vast ‘format’. Als er zaken veranderd – lees:
verbeterd – moeten worden, dan doen Auke Pier
Buma en zijn medewerkers dat van harte, maar ze
gaan niet ‘veranderen om het veranderen’. Het
heeft geleid tot een fenomeen dat niet van de
kalender te branden is. Om 21.00 uur gaat op de
27e februari de tent open. Het is zaak om goed op
tijd te komen. Ten eerste geldt de oude regel ‘vol
is vol’ en ten tweede begint de muziek al vrij gauw
na het genoemde tijdstip. Dit ook met het oog op
het feit dat de avond om half twee in de vroege
zondagmorgen absoluut beëindigd moet zijn in
verband met ‘vergunningstechnische’ redenen.
Esmeralda Heugen uit Stavoren en Tjitske Zijlstra
uit Warns vormen het nieuwe fotocrewteam. Zij
zullen als alles goed gaat de leukste foto’s gaan
maken van de bezoekers. De organisatie wenst de
meiden uiteraard alle succes toe en is ook zeer
benieuwd hoe Esmeralda en Tjitske zich gaan
kleden. Dit is geen loze opmerking. Er is namelijk
een prijs voor de leukst verklede bezoeker in de
après-skitent. Wie als leukste uit de bus komt toucheert een reischeque van maar liefst 250 euro,
een prijs die wordt uitgereikt door de dj’s van het
Crazy DJ Team. De garderobe wordt gerund door
de toneelvereniging uit Ferwoude, de woonplaat
trouwens van Auke Pier Buma. Bij het ‘grote’
Septemberpop is de garderobe van en voor de
voetbalvereniging Workum, bij de winterversie
is het nu eigenlijk al een traditie dat de toneelvereniging uit Ferwoude er een ‘bûssint’ aan
overhoudt. Over geld gesproken: de toegang tot
het feest bedraagt 10 euro in de voorverkoop en

13 euro aan de tent. De voorverkoopadressen zijn
Miedema’s Lunchroom aan de Appelmarkt in
Bolsward en sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak
Van der Velde aan het Noard in Workum.
Het Feestteam, bestaande uit Stan van den
Dobbelsteen en Peter Barendregt, is uitgeroepen
tot de ‘beste feestact van Nederland’. De heren
zijn daar uiteraard zeer blij mee. “Het is zo ontzettend leuk om telkens weer feesttenten, cafés
en discotheken op hun kop te mogen zetten, maar
dat we daarmee ook nog eens deze titel in de
wacht hebben gesleept, dat heeft onze stoutste
dromen overtroffen,” zo vertellen Peter en Stan in
hun biografie. Hun nummers zijn met grote regelmaat te horen op radio en tv en verder stonden ze
onder andere in Ahoy in Rotterdam, de Arena in
Amsterdam, het Gelredome in Arnhem en op het
Museumplein in ’s lands hoofdstad. Enfin, dat
zegt meer dan genoeg. Het Crazy DJ Team heeft
zijn sporen op Septemberpop goes après-ski al
verdiend. Onder het motto ‘Kom je niet? Dan
kom ik je halen’ staat binnen de kortste keren een
hele tent op de kop. Deze twee dj’s zorgen voor
een ambiance die bijna niet te evenaren is, zo
staat te lezen in hun biografie en daar lijkt geen
woord aan te zijn gelogen. Ook Stevie Maxx kan
met veel plezier worden aangekondigd. Met de
act Summerlove toert deze zanger/entertainer de
wereld rond vanwege de hits ‘Remember’, ‘Dance
on the beach’ en ‘Summerlove pt. 2’. Stevie Maxx,
ooit begonnen als drummer maar zich al snel
bewust geworden van zijn zangkwaliteiten, staat
voor het begrip ‘uit je dak gaan’ met een zeer
gevarieerd repertoire van Nederlandstalige feestnummers tot en met een lange reeks aan andere
genres, zoals disco en dance-classics enzovoorts.
Tussen 22.00 uur en 22.20 uur staat een optreden
gepland van De Doelleazen. Deze twee Friese
dj’s zorgen voor een onvergetelijke act, zoals ook
al op Omrop Fryslân-radio – in het programma
Noardewyn – te horen is geweest. Ze coverden
onder andere ‘De mem fan Doutzen’ van
Strawelte, ‘Asto mar by my bist’ van Dy Twa,
‘Hert fan myn gefoel’ van De Kast en ‘Famke yn
‘e Peen’ van Sije en Trianka. Enfin, dat zegt meer
dan genoeg voor de liefhebbers van het genre
happy-hardcore.
Het zal – kortom – duidelijk zijn. Wie zin heeft in
een heerlijke en zorgeloze avond in deze letterlijk
en figuurlijk zo donkere wintermaanden, kan
zaterdagavond 27 februari maar één doel hebben.
Inderdaad: een reis naar de Stedspôle in Workum.
Meer informatie over de avond is trouwens te
vinden op www.septemberpop.nl. Allemaal
komen, zouden we zeggen. Het ‘krewearjen’ van
Auke Pier Buma en zijn medewerkers en bovendien de optredende artiesten zijn het meer dan
waard!
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Openbare Bibliotheek Makkum

Gymnasten uit Makkum
op koers naar finale

Bibliotheeknieuws
Historisch Informatie Punt
In een Historisch informatie punt ( HIP) vindt u informatie over de geschiedenis van uw
eigen dorp of streek. In het Hip in Makkum ligt het accent op Makkum en de gemeente
Wûnseradiel. Hoe zag uw straat of huis er vroeger uit? Is er informatie over mijn voorouders?
Met die vragen kunt u terecht bij het Historisch Informatie Pun t(HIP) in de bibliotheek. U
kunt er zoeken in digitale bestanden, maar wij helpen u ook graag bij uw zoektocht. Het
hele jaar door zijn er tentoonstellingen rond een bepaald thema, die u kunt bezichtigen.
Aanwinsten Romans
Buxbaum, J.- Na jou (na de dood van haar vriendin zorgt zij voor haar petekind); Ewing,
B.- Verf van rode rozen (zij ontvangen een select gezelschap uit de kunstwereld); Keegan,
.- Zwemmen (zij zet het Mankell, H.- De Daisy Sisters (zij gaan in de zomer van 1941 op
fietsvakantie); Peinkoffer, M.- De broederschap van de Runen (een Schotse sekte, een
schrijver en een eeuwenoud geheim); Small, B.- De grens van passie; Staalesen, G.- Het
uur van de wolf (Varg Veum thriller); Terpstra, A.- Nachtvlucht (een tragisch familiedrama);
Informatief
Al-Baz, R.- Getekend voor het leven (uit jaloezie verwoeste mijn man mijn gezicht en carrière); Barnden, B.- Patronen en motieven haken; Clifton, C.- Compleet wonen (wonen,
werken en buitenleven); Gaal, A.v.- Succes (adviezen voor een financieel onbezorgd
leven); Heuvel, D.v.d.- De hel van ’63 (ontbering, wilskracht en liefde); Papadopoulos, L.Waarom vrouwen graag praten en mannen niet luisteren; Peek, B.- Wilde honing (zij wordt
pleegmoeder van een kleine hoingdas); Smit, A.- Handboek naaitechnieken (kleding
maken, stofferen en handwerken);

* Rob Bosch en Hylke de Jong (rechts)
Beetsterzwaag/Makkum - Rob Bosch en Hylke
de Jong van gymnastiekvereniging DES Makkum
hebben vorige zaterdag voor een week in Beetsterzwaag een grote stap gezet richting plaatsing voor
de finale van het district Groningen, Drenthe en
Friesland. Rob Bosch pakte in Beetsterzwaag de
eerste plaats bij de jeugd (14 en 15 jaar) niveau 13.
Zijn teamgenoot Hylke de Jong werd tweede bij
de instap (8 en 9 jaar) niveau 14. Daarmee liggen
de beide jeugdturners op koers richting de
district finale. Wie uiteindelijk meegaat naar de
finale moet nog blijken, daarvoor zullen ze op
de tweede plaatsingswedstrijd op 27 maart in
Lemmer aan de bak moeten.

4e Regio- Badminton
Jeugdtoernooi te Makkum
Makkum - Op zaterdag 13 februari j.l. werd er
weer een badminton toernooi georganiseerd door
de gezamenlijke clubs uit de regio. De jeugdleden,
in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar, kwamen
uit Bolsward, Workum, Parrega, Lemmer, IJlst,
St.Anna, Franeker, Harlingen en Makkum. Voor
de organisatie was dit de eerste keer in het verbouwde M.F.C. en het was in het begin wel even
wennen met het aansluiten van de apparatuur en
waar men langs moest naar de kantine. Over één
punt was men het allemaal eens dat het ontzettend koud was in de speelhal! (In de kantine was
het prima). Dus de leiding en tellers moesten
elkaar zo nu en dan even afwisselen om in de
kantine weer een beetje op temperatuur te komen.
Het mooie aantal van de 87 jeugddeelnemers
hadden hier geen last van, want die konden hun
lekker warm slaan met de 4 wedstrijden die
iederéén moest spelen. Even over 12 uur ging
men van start met de eerste wedstrijden en om
ongeveer 16.45 uur kon men de prijzen uitreiken
aan de prijswinnaars. Makkum was deze keer de
grootste winnaar met in totaal 6 prijzen! In de
A-poule (jongste groep) had Jens P. Wiersma
een 2e prijsen Renzo Hendriks de 3e prijs. In de
C-poule won Liesbeth Cnossen de 1e prijs en
Femke Heeres de 2e prijs. In de E-poule behaalde
René v.d. Land een 2e prijs en Jelle Smit in de
G-poule (oudste groep) de 3e prijs. Ons 5e en
laatste jeugdtoernooi van dit seizoen wordt
gehouden op zat. 27 maart in de Waddenhal te
Harlingen. We hopen dat er dan ook weer zoveel
Makkumer spelers aan mee doen.
De Jeugdleiding.
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Federatiewedstrijd zaalkaatsen
Makkum - De federatie Wûnseradiel-BolswardWorkum organiseerde zaterdag 6 februari j.l. in de
sporthal te Makkum een zaalkaatswedstrijd voor
alle leden van de aangesloten verenigingen. Er was
een prima deelname met 51 kaatsers en kaatsters.
Vorig jaar waren er 31 jeugdkaatsers en moest de
wedstrijd voor de senioren worden afgelast wegens
te weinig deelname. Om 10.00 uur kon de jeugd
starten en om ca. 17.20 uur viel bij de senioren na
de nodige spannende partijen de laatste slag. Wedstrijdleider Johan Weerstra reikte om 13.30 uur de
prijzen (standaards) bij de jeugd uit en aan het einde
van de kaatsdag de vleesprijzen aan de ouderen.

verliezersronde:
1. Jurre Rinia (Makkum),
Willem van Abbema (Schettens)
en Rinze Bouke Reitsma (Pingjum)

Bij de welpen waren er vijf tweetallen. Het partuur
van Menno Galema kwam na sterk kaatsen van
Menno met goede steun van Lysbeth in de kransen.
Dennis Strikwerda en Jelien de Jong werden geklopt
op 5-1 6-0 en Albert Feenstra met Boukje Bosma op
de stand 5-3 6-4. In de finale kon het partuur van
Ype van der Logt geen bedreiging vormen (5-2 6-0).
In de finale van de verliezersronde versloeg het
partuur van Lars Onrust, dat in de eerste omloop
van Ype van der Logt c.s. had verloren op 5-5 6-4,
het partuur van Dennis Strikwerda op 5-4 6-0.

Uitslag:
1. René Boschma (Zurich)
en Julian Faber (Bolsward)

Uitslag:
1. Menno Galema (Tjerkwerd)
en Lysbeth Sterkenburgh (Schraard)
2. Ype van der Logt (Makkum)
en Iris van der Werf (Exmorra)
verliezersronde:
1. Lars Onrust (Makkum)
en Nynke Kuiper (Allingawier)
Bij de pupillen stonden er zes drietallen op de lijst.
Het partuur van Klaas Bosma kon zich na twee partijen in de kransen laten zetten. Na een zege op Jurre
Rinia c.s. op 5-2 6-6 en een staand nummer werd in
de finale gemakkelijk gewonnen van Simen Bootsma
c.s. (5-1 6-6). Simen c.s. kwamen in de finale na
overwinningen op Jouke Vlasbloem c.s. (5-3 6-6)
en Reinder van Abbema c.s. (5-0 6-6), die in de
eerste omloop wonnen van Tom Algera c.s. op de
stand 5-4 6-6. In de halve finale van de verliezersronde klopten Tom Algera c.s. het partuur van
Jouke Vlasbloem op 5-2 6-2. In de finale wonnen
Jurre Rinia c.s. na spannende strijd van het partuur
van Tom Algera op de stand 5-4 6-0.
Uitslag:
1. Klaas Bosma (Makkum),
Bauke Jan Feenstra (Wons)
en Sjoerd Ynze Sterkenburgh (Schraard)
2. Simen Bootsma (Makkum),
Anton Buwalda (Schettens)
en Anna Jantsje Bosma (Makkum)

De schooljeugd was met slechts drie tweetallen
matig vertegenwoordigd. Hier werd echter wel zeer
spannend gekaatst. René en Julian versloegen Jochem
Strikwerda en Hidde Folkertsma op de stand 5-3 6-6
en daarna wonnen ook Christiaan Draijer en Dietmer
Yntema van dat partuur (5-4 6-2). Na een bloedstollende finale zegevierden René Bochma c.s over
het partuur van Christiaan op de stand 5-5 6-4.

Bij de gecombineerde categorie heren, dames,
jongens en meisjes stonden er negen tweetallen op
de lijst. De parturen van Douwe van der Zee en
Auke Geert Ybema kwamen elkaar in de finale
tegen. Na een gelijkopgaande strijd kwamen Douwe
c.s. op de stand 5-4 6-6 in de kransen. De parturen
die ze in de eerste omloop versloegen kwamen in
de finale van de verliezersronde. Het partuur van
Douwe klopte Pieter Politiek c.s. op 5-3 6-6 en in
de tweede omloop Cor Politiek en Ytsje Reitsma
(5-1 6-2) en Auke Geert c.s. versloegen op de valreep Jan Steigenga c.s. op de stand 5-5 6-4 en hadden daarna een staand nummer. In de halve finale
hadden Douwe c.s. een staand nummer en won het
partuur van Auke Geert na opnieuw een spannende
partij van Gosse Reitsma en Josien Leijenaar (5-5
6-4), die in de tweede omloop het partuur van Klaas
Anne Terluin en Thomaske Reitsma versloegen
(5-1 6-4). In de halve finale van de verliezersronde
wonnen Pieter Politiek c.s. van het partuur van
Johannes Monsma en Reiny Haijtema (5-3 6-4),
die in de eerste omloop verloren van Klaas Anne
Terluin c.s. op 5-3 6-0. Het partuur van Jan
Steigenga klopte Johan Tilstra en Yde Stegenga
(5-2 6-2), die de eerste partij verloren van Cor
Politiek c.s. (5-3 6-4). De finale van de verliezersronde werd een boeiend slot van een geslaagde
kaatsdag met “alles aan de hang”. Op die stand
plaatste Jan Steigenga een zitbal.
Uitslag:
1. Douwe van der Zee (Exmorra)
en Johan Bruinsma (Bolsward)
2. Auke Geert Ybema (Ferwoude)
en Nienke Leijenaar (Wons)

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONL IJ KE SERVICE

verliezersronde:
1. Jan Steigenga (Exmorra)
en Antje Tilstra (Zwolle)
2. Pieter Politiek (Wons)
en Geartsje Stegenga (Zurich)

Terug van we g g e we e s t!
Tel ef oni sch cont act zo n d e r k e u ze me n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 27 februari
QVC 1
Makkum 2
Makkum 3
Makkum 4
Franeker C2
Mulier C2

- Makkum 1
`
- Heerenveense Boys 3
- Oeverzwaluwen 3
- Mulier 3
- Makkum C1
- Makkum C2

14.30 uur
12.30 uur
12.45 uur
14.30 uur
10.30 uur
11.00 uur

Damnieuws
O.K.K. Makkum
Makkum – Dinsdag was de damvereniging uit
Wyckel bij ons op bezoek. Het eerste uur ging
het gelijk op. Maar daarna werd duidelijk dat de
Makkumer dammers toch sterker waren, veel
sterker zelfs. Het werd een schitterende overwinning voor de thuisclub.

TE KOOP

Van der Weijstrjitte 25
EXMORRA
Ruime tussenwoning
met 4 slaapkamers,
berging en tuin
op het zuiden.
Vraagprijs:
 155.000,00 k.k.

Uitslagen:
B. Tilstra
S. Tilstra
G. Zijlstra
A. van Schaick
G. Mensonides
A. Wiersma
C. Kooistra

- K. Terpstra
- A. Schilstra
- R. Haringsma
- S. Wildschut
- P. Haringsma
- M. Bangma
- E. Dooper

2-0
2-0
2-0
2-0
1-1
2-0
2-0
——
13-1

OKK staat nu in de kopgroep en enkele spelers
dromen al van een kampioenschap.

Colofon
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;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij 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 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
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
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Gazelle meisjesfiets oranje met geel vanaf ± 5 jaar;
Goede PDA telefoon merk Nokia met car-kit,
tel. 0515-573095
Seniorenbed 90x200 met lattenbodem en matras
 200,-. tel. 06-22658601
Batavus Heren race fiets, frame maat 57 cm  15.tel. 0517-532215
GEVONDEN

Vrijdagmorgen 12 februari, hebben de kleuters
van “It Iepen Stee”, tijdens een wandeling door
het dorp een geldbiljet gevonden. Voor informatie
daarover kunt u contact opnemen met onze school.
GEZOCHT

Een goed tehuis voor onze lieve bonte shetlander.
Hij heet Bounty en is bijna 3 jaar, tel. 0517-532024
VERMIST

Zwarte kater ±8 mnd oud, omgeving Sotterumerdijk, Johannes Weerstra, Cornwerd,
tel. 06-23612100

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
* Fryslân * Team Iselmarkust

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

