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Achter de schermen is druk gewerkt aan nieuwe
bakkerij Kluft

Makkum -  Na een jaar van breken en bouwen
mag het resultaat er zijn, een geheel vernieuwde
bakkerij Kluft.  De totale vloeroppervlakte is
met 160 m² uitgebreid. En dat heeft men niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Vorige week
was dit al middels en advertentie in de MB
aangegeven. Zo was er een kleurplaatwedstrijd
voor de jeugd, ze mochten Sesamstraatjes
maken en bakken en proeven. En na een
bezoekje aan de bakkerij gingen veel kinderen
geschminkt  de straat weer op. Ook veel klanten
en belangstellenden kwamen een kijkje
nemen en hun gelukwensen aanbieden, veelal
vergezeld gaande met het aanbieden van een
attentie. De gehele dag werd tekst en uitleg
gegeven aan de belangstellenden  over de
werkwijze in de vernieuwde bakkerij. Er
bestond ook veel interesse, voor de super
moderne ovens en machines. Opvallend is
ook de grote koel- c.q. vriesruimte waar over
Bakkerij Kluft beschikt, Alle apparatuur in de
bakkerij wordt computer bestuurd. Is het in de
bakkerij behoorlijk op temperatuur, daarente-
gen  is het in de opmaak afdeling van het
gebak koel. Wie de winkel binnenkomt die
vraagt zich af wat is hier dan veranderd. Niks

toch, inderdaad de winkel is niet verbouwd.
We hebben onze tuin volgebouwd zegt Ferry
Kluft.

De familie Kluft zich gelukkig dat zoon Eric
(20) zijn keus ook is gevallen op het bakkers-
vak, hij de cursus op de bakkersvakschool en
in het bedrijf runt hij de gebaksafdeling.
Dochter Esther werkt in de winkel, evenals haar
moeder Akkie en winkelbediende de Boer. In
de bakkerij werken Ferry Kluft, zoon Eric en
een bakker. 

De aanloop periode met de broodmachines
heeft zijn nodige problemen gekend zegt
Ferry, maar deze kinderziekten zijn nu gelukkig
voorbij, je werd er echt niet vrolijk van. Nu de
verbouwing gerealiseerd is kunnen ons toeleggen
op uitbreiding van het assortiment van meer-
granen brood en gebak. 

Echte Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum

tel. 0515- 231407
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Info Familieberichten
Beetje bij beetje heb je ons verlaten,

We konden niet zo goed meer met je praten,
Je was op een gegeven moment zo teer,
De man van vroeger was je niet meer.

Nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen we: ”Dank je voor wat je hebt gedaan”.

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten
nemen van mijn lieve levensgezel, mijn lieve
vader, schoonvader en onze vriend

Jan Sjoert Vijfschaft
* 13 maart 1933 28 februari 2006

Groningen Makkum

Weduwnaar van Martha Mulder 6 mei 1986.

Makkum: Koosje van Baden-de Jong

Amsterdam: Jürgen Alexander Vijfschaft
Aad Doorduijn

Makkum: Haico van Baden

Idsegahuizum: Kees van Baden
Krista Koomen

Correspondentieadres: Kofstraat 37
8754 AR Makkum

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 3 maart j.l.
plaatsgevonden in het crematorium te Goutum.

Onze dank gaat uit naar dokter Steenhuizen en
de dames van de thuiszorg.

We denken aan je terug in de stralende zon
Hoe het was toen je alles nog kon
Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht niet te bedaren

Toch nog plotseling is overleden onze buurman

Jan
Ondanks alles heb je intens genoten van alles wat
je lief was.

We wensen Koosje en de kinderen veel sterkte toe.

Mattie, kinderen en kleinkinderen.  

Makkum, 28 februari 2006

Komt tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt

en Ik zal u rust geven.
Matt. 11:28

Fertrietlik om har hinnegean, mar tankber dat har
fierder lijen besparre bleaun is, dogge wy tynge
fan it ferstjerren fan myn libbenskameraat en ús
soarchsume mem en beppe

Rinske Reen
* Snits, Snits,

25 oktober 1937 2 maart 2006

sûnt 1 maart 1979 widdo fan Jan Dupon.

Makkum: Eelke Reinsma

Steenwijk: Siepie en Gerrie

Mûnein: Geartsje en Wiebe

Damwâld: Klaas Jan en Tineke

Steenwijk: Froukje en Dirk

Makkum: René en Yvonne

en bernsbern

Skriuwadres: 
G. Dupon, Dr. Kijlstrawei 30, 9063 JC Mûnein

Het ôfskied fan Rinske en de beïerdiging hat
tiisdei 7 maart l.l. plakfûn  te Oentsjerk.

“Van het concert des levens
krijgt niemand een program”

Na het overlijden van mijn allerliefste schat,
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma,

Johanna Lukkien - Elgersma
Hanneke

hebben wij ontzettend veel blijken van medeleven
mogen ontvangen.

Alhoewel de leegte blijft, heeft die overweldigende
belangstelling, in de vorm van kaarten, telefoontjes
en uw aanwezigheid bij de crematie, mij, de
kinderen en de kleinkinderen een goed gevoel
gegeven.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Piet
John en Annie

Mark en Niels
Klaas en Petra

Esther en Marleen
Peter en Anita

Manon en Esmee

Harkstede, maart 2006.

Voor de vele blijken van meeleven, voor en
tijdens mijn verblijf in UMCG en bij mijn
thuiskomst, wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken.

Bauke van Dijk

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
de kaarten, bloemen en attenties die ik tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en verpleeghuis 
Bloemkamp mocht ontvangen.

Vanaf 2 maart is mijn nieuwe adres:
P. Tijmstra - van der Eems
Avondrust, kamer 5
Kerkeburen 66,  8754 EB  Makkum.

Kerkdiensten
woensdag 8 maart
Kerkelijk Centrum “Het Anker” 
19.30 uur mevr. L. Brandwijk-de Vries uit Dronrijp, 
Biddag voor gewas en arbeid

zondag 12 maart     
“Van Doniakerk” 9.30 uur ds. A. Althuis uit Workum     

R.K. Kerk 9.30 uur                      

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel          

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur pastor G. Visser, Oec. Vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. 
tel. 0515-231494
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.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels. 
tel. 0515-332418

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 9/3 t.e.m. wo. 15/3

Vanille Yoghurt, literpak...............................................nu 0.99
Belegen Kaas, 500 gram............................................voor 3.49
Gebraden Gehakt, pakje.........................nu 5 zegels extra
Enkhuizer Jodekoeken, bus 325 gram..........................nu 0.99
Maggie Aardappelpuree, 270 gram...............................nu 0.99
WC Eend Active Blue, 720 ml.....................................nu 1.25

Komkommers......................deze week 99 cent per stuk
Freedom Fruit Perssinaasappels, net van 2 kilo.................1.99

Mini Baby Bel Kaasjes, net à 6 stuks...........................nu 1.99

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 9 MAART
T/M ZATERDAG 11 MAART

HOLLANDSE BIEFSTUK
100 gram €€ 1.50
+ gratis FreshPoint

SPEKLAPPEN
100 gram €€ 0.65
+ gratis FreshPoint

VRUCHTENSALADE
100 gram €€ 1.05

+ FreshPoint

MAANDAG 13 MAART
T/M ZATERDAG 18 MAART

SALAMI
100 gram €€ 1.25

+ FreshPoint

GEBRADEN FRICANDEAU
100 gram €€ 1.40

+ FreshPoint

Familieberichten

Onze Mem en Beppe wordt vandaag 55 jaar
U gelooft het niet?

Met gerede twijfel als U haar zo ziet
Aan haar uiterlijk kun je het niet zien

Geen spat verandert sinds een jaar of tien
Maar het is onomstotelijk waar

We kennen haar al heel wat jaar
Ze is goed gehumeurd en met pit

Een dame waar heel wat leven in zit
Een Mem en Beppe vol plezier en avontuur

En dat blijft wat ons betreft nog van lange duur

Een hele fijne verjaardag toegewenst!

Van je kinderen en kleinkinderen

oud van lichaam
jong van geest

hij gedraagt zich soms
nog steeds als een beest
50 jaar van Harte

Tom, Harmina, Kim en Noa
Antoine, Alie en Duncan

Gerwin, Fenny, Jeffrey en Karen  
Ulbe, Jenny, Thomas, José en Arja  

4 maart      12 ½ jaar getrouwd

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

A F H A A L M E N U
v o o r  M A A R T

Baby Pangang
Koe Lu Kai
Saté
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.leugenbolle.nl

Zilveren Jubileum en Taxikeurmerk
voor Taxicentrale van der Bles BV

Makkum - Taxicentrale van der Bles heeft
zondag 5 maart jl. haar zilveren jubileum
gevierd samen met de medewerkers en familie
die er mede voor gezorgd hebben dat het
bedrijf al 25 jaar bestaat. Het taxibedrijf ging
28 februari 1981 van start met 1 taxi vanuit
het woonhuis van Leo en Riet van der Bles.
Het bedrijf werd in rap tempo groter en daarom
werd in 1989 besloten een loods te bouwen
aan de Sudersee-wei 11 te Makkum. Tevens
kwamen er twee taxi-vestigingen bij in
Bolsward en Workum. Thans bevindt het
bedrijf zich nog aan de Suderseewei 11 en kunt
u er terecht voor een breed scala aan  vervoer,
auto-, busje- en aanhangwagenverhuur, quick-

service, wasserette, en een Tamoil tankstation
met shop. Momenteel is de taxibranche volop
in beweging. De eisen worden steeds hoger
gesteld. Zo werd per 1 januari 2006 het taxi-
chauffeurs diploma verplicht. Al bij de eerste
aankondiging hiervan heeft Van der Bles hier-
op ingespeeld, met als resultaat dat de chauf-
feurs van Van der Bles ruimschoots op tijd
gekwalificeerd waren. Om zich verder te onder-
scheiden in de taxibranche heeft Taxicentrale
van der Bles als één van de eerste bedrijven van
Friesland het taxikeurmerk (www.tx-keur.nl)
gehaald. Onlangs werd het certificaat uitge-
reikt aan de huidige eigenaren René en Ineke
van der Bles.

Makkum - In de voorjaarsvakantie hield KV
Makkum in sporthal Maggenheim weer hun
traditonele zaalkaatspartij voor de jeugd. Er
waren weinig kinderen die zich hadden
opgegeven, maar na wat jeugd te hebben
opgebeld kon de partij toch doorgaan. Er
waren 5 parturen van 2 spelers, daarom werd er
gekozen voor poule kaatsen, zodat de kinderen
vier keer konden kaatsen en toch een leuke
middag hadden. De parturen waren wel aardig
gelijk aan elkaar, alleen 1 partuur klaas Pier
Folkertsma en Sybe jan Koopmans waren wat
te licht ingedeeld.
Veder waren er enkel hele spannende partijen
bij, zo het partuur van Evert Bruinsma en
Nijnke de Jong (enigste meisje,maar ze stond
haar mannetje) tegen het partuur van Aise
Gielstra en Tom Algera eindigde in de stand 5/5,
6/6 wat Evert cs. Uiteindelijk wist te winnen.

Ook het partuur van Tjitte Folkertsma en
Rene van der Land speelden heel sterk, maar
het partuur van Jelle Attema en Age Poog
(heeft zijn eerste bal boven geslagen, ga zo
maar door) waren oppermachtig , ze hebben
niet een partij verloren.
De twee prijzen ( mooie bekers) konden om
half zes worden uitgereikt.

De uitslag was als volgt.
1. Jelle Attema 

en Age Poog, 28 punten;
2. Tjitte Folkertsma 

en Rene van der Land, 23 punten;
3. Evert Bruinsma 

en Nijnke de Jong, 22 punten;
4. Aise Gielstra en Tom Algera, 16 punten;
5. Klaas Pier Folkertsma 

en Sybe Jan Koopmans, 2 punten.

Zaalkaatspartij Jeugd K.V. Makkum



Speedjacht in loods Gebr.van Enkhuizen

Makkum - Afgelopen vrijdag verhuisde het
geschilderde casco van een 23 meter lang speed-
jacht naar de loods van de Gebr. van Enkhuizen.
Het jacht wordt gebouwd voor een Nederlandse
opdrachtgever en zal gaan varen in de wateren
rond Monaco. Het jacht is een antwoord op de
vele Italiaanse speedjachten die daar rondvaren
maar zal met de Hollandse vakmanschap
worden gebouwd waarbij zeer veel aandacht
wordt besteed aan de styling.Om het jacht zo
snel mogelijk te kunnen laten varen is het
gewicht van groot belang, twee motoren van
elk 1100 pk zullen voor de aandrijving zorgen.
Voor de Gebr. van Enkhuizen is dit een speciaal

project. Normaliter werken zij aan de klassiek
afgewerkte zeiljachten zoals de Noordkaper-
lijn en er is momenteel een Trully Classic (24
meter) in aanbouw.

De in aanbouw zijnde Trully Classic is een
zeiljacht ontworpen door Hoek Design. Een
uniek “Stranwei-project” die met samenwerking
van vier bedrijven tot stand is gekomen.
Bloemsma Aluminium Bouw bouwde het casco,
Jachtschildersbedrijf E. van der Bles schilderde
het jacht, Jachtwerf Sudsee zorgt voor een zeer
fraaie betimmering en Gebr. van Enkhuizen
verzorgt de technische installatie. Naast de al
eerder geïntroduceerde “Noorderkotter” hopen
de Gebr .van Enkhuizen binnenkort ook hun
nieuwe jachten ook op de markt te brengen:
de “ Noorder Classic” een zeiljachten-lijn van
55 tot ca. 70 voet, de “Noordwaardsleper” is een
ontwerp van een motorjacht met een knipoog
naar het model van een sleepboot (lengte
13.50- 15 meter) en een “Noordertrawler” een
motorjacht met een knipoog naar de visserij.
De modellen zijn te bekijken op de website van
de Gebr. van Enkhuizen: www.noordkaper.com.
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JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden soepgroente
1 zakje voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 2 zakje voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Mooie grote bossen Bospeen
2 bossen voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie goudgele Turbana bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Grote zoete handsinasappels
10 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Sappige Doyene de Commies handperen
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 3 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Bolsward - In de eerste week van februari
zijn de provinciale junior vakkanjer kampioen-
schappen gehouden in Heerenveen. Deze
vakkanjer kampioenschappen zijn jaarlijkse
beroepenwedstrijden voor vmbo-leerlingen.
Leerlingen vertonen staaltjes van hun kunnen
en op deze manier wordt er op een positieve
manier aandacht besteed aan de sector
Techniek op het VMBO. Leerlingen van de
afdelingen ‘metaal’ en ‘elektrotechniek’ van
VMBO-scholen uit de gehele provincie hebben
in Heerenveen gestreden om het provinciale
kampioenschap. Het Marne College werd

vertegenwoordigd door Henno van der Werf,
Pieter Bekema, Sigfrid van der Veen en
Reinold Koning.  Deze kanjers wonnen alle-
maal een prijs; Reinold werd derde en Sigfrid
tweede bij het vak lassen en Pieter en Henno
werden respectievelijk tweede en eerste(!) bij
het vak metaaltechniek. Voor Henno betekent
dit dat hij begin maart tijdens de technoshow
in Utrecht aan de landelijke finalewedstrijden
mee gaat doen. Leraren van het Marne
College waren uiteraard heel erg trots op hun
‘vakkanjers’. Meer informatie is te vinden op
www.vakkanjers.nl

Succes voor VMBO-ers Marne College

* De vakkanjers van het Marne College: v.l.n.r Reinold, Pieter, Henno en Sigfrid.
Foto: Marne College 
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Agenda
zaterdag 11 maart
Gaast - Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur com-
petitie klaverjassen 

Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur 
Buurtver. “Terra Nova”  Gezinsbingo 

zondag 12 maart
Piaam - 14.00 uur Wandeling en excursie naar
vogelhut/eendenkooi/vogelmuseum, o.l.v. gidsen
van het Fryske Gea. Na afloop snert eten in
restaurant de Nynke Pleats. Opgave  t.e.m.
do. 9 maart bij Pietsy van Dijk, tel. 231312 -
06-10464090 of Fokje Lutgendorff, tel. 231621

Parrega - 15.30 uur  in de kerk concert door Chr.
gemengd koor Hallelujah uit Parrega/Hieslum
en Doaropssang Ta Gods Eare uit Ferwoude, e.a.
medewerkenden, gratis toegang.

woensdag 15 maart
Makkum - Strandhotel “De Vigilante”  14.00-
16.00 uur PCOB afsluiting seizoen met bowlen
en bingo

* U nog kunt bellen voor een toegangskaart 
voor de Doarspkrite  voorstellingen van 
vrijdag en zaterdag 10- en 11 maart

* Bel vanavond of morgenavond met 
06-53837651. 
De foarstelling is “Gewoan te gek”!!

* Plaatselijk Belang Makkum, ook uw belang,
u op  donderdag 30 maart a.s. in hotel De 
Prins welkom bent op de jaarvergadering

* De jaarvergadering wordt opgeluisterd door 
het optreden van selskip Krekt wat Oars uit 
Makkum

* dit selskip bestaat uit 9 personen met muzikale
begeleiding van de accordeon 

* Er een wijziging is gekomen in de weekend-
diensten van de huisartsen, u leest dit in de 
kolom Info

* afgelopen week de laatste raadsvergadering 
was van deze raad, na de verkiezingen er 
vele nieuwe gezichten achter de tafel plaats 
gaan nemen.

* opvallend was hoe snel de laatste 
vergaderingen verliepen, dit waarschijnlijk 
een gevolg is van het vertrek van de raad en 
men geen verstrekkende gevolgen voor de 
opvolgers meer op tafel legt.

* de moeilijke punten na de verkiezing vast 
wel weer gaan komen, het dan wel eens 
weer lange en soms slaapverwekkende 
vergaderingen kunnen worden.

Wist u dat...

In bytsje gek is net sa gek

Makkum - It docht wol bliken dat it grutte
toanielpublyk graach ris wat oars op it toaniel
sjen wol dan de wênstige kluchten. De Krite
fan Makkum harket dêrnei en foldocht al in
oantal jierren oan dy winsk. Mei it stik
“Gewoan te gek” fan de skriuwer Ton Davids
hat de Krite dizze kear wol in hiel bysûndere
toanielútfiering delsetten. De toanielstikken
fan Davids binne ornaris pretinsjeleas mar yn
‘e regel krekt wat oars as dat we wend binne.
It is faaks eigentiids toaniel mei ferpakte
humoristyske sênes weryn de ferhûddûkte
minske as oerwinner út ‘e striid komt. En
dizze kear is dat seker net oars. Fjouwer eks-
psychiatryske pasjinten wenje yn ien hûs en
besykje mei begelieding fan in sosjoterapeute
harren plakje yn de maatskippij werom te
finen. De fraachstelling is hoe’t de oerheid en
de omkriten hjirop reagearret. De fjouwer hús-
genoaten Lisette, Femmy, Bram en Isar binne
der lykwols fan oertsjûge dat se it allegearre
wol allinne kinne. Sy ha gjin help mear
nedich. Alle fjouwer hawwe hja harren
eigenaardichheden, dêr’t se yn de “gewoane”
maatskippy neffens de “gewoane” minsken
mei op ‘e kofje komme sille. Femmie
(Gertrud Tuinier) is obsedearre troch selsmoard
en har hoekje fan de keamer is ynrjochte mei
wat luguber ark. Oan de oare kant fan de keamer
stiet Lisette (Marjan Heida) har kuolkast
wer’t se har graach yn werom lûkt. Sy is in
eksintryk persoan en wol keunstner wurde.
Bram is somtiden wat “depry” en makket him
soargen oer de planten yn syn grientetún en
Isar (Minne Zwaagstra) is de man mei in
spjalten persoanlikheid. Hy hat in skerpe
tonge en drukt mei klam syn stimpel op it ferrin
fan it stik. As de wethâlder fan de gemeente
komt te sjen wêr as it jild oan bestege wurdt
binne de rapen gear. Zus Boonstra set in sterk
persoanlikheid del fan in lebyske wethâlder
dy’t omheechfallen is op de maatskiplike ledder.
De fjouwer húsgenoaten soargje foar in fer-
rassende oplossing wêr’t se de seal mei plat
krije. De sosjotherapeute (Ankie Volkersma)
sjocht it betiden hielendal net mear sitte en
reagearret op situaasjes as hie se sels in slach
mei de moalpûde hân. Mar se wol baas bliuwe
en as de need oan ‘e man komt struid se mei
pillen. Har drankswierrichheden sille har yn
de rin fan it stik opbrekke. De buorlju komme
der ek noch by. Buorfrou Ans (Atje Roorda)

hat de broek aardich oan en docht oars net as
har man (Johannes Terpstra) de grûn yntraapje.
De opset fan it stik is dúdlik. It publyk krijt in
spegel foarholden. Wa is der no einliks gek.
Binne dat de fjouwer eks-psychiatryske
pasjinten of binne dat de minsken om harren
hinne dy’t yn de saneamde “gewoane” wrâld
libje. It stik sit grôtfol synyske en komyske
sênes mar der skûllet in djippe mankelike
ûndertoan yn dy’t jin oan it tinken. It publyk
sil sûndermis wolris efter de earen jûke ha en
ôffreegje: “Hea, soe ik ek sa nuver reagearje
as der fjouwer sokken njonken my wenje?”.
Yn elts gefal ha de fjouwer bewenners harren
doel berikt. Se ha skerp oanjûn dat in bytsje
gek net sa gek is en dat de “gewoane” wrâld
betiden noch folle gekker is.

Oankommende freed- en sneontejûn wurdt it
stik nochris spile yn de boppeseal fan de Prins.
en hja wenje yn Huize van Speykstaat. De sosjo-
terapeute, Toos, moat har helpe harren plakje yn
‘e “normale” maatskippij wer te finen. Spite-
gernôch docht Toos taak te goed har bêst Lisette
wol keunstneres wurde en sit in grut part fan ‘e
dei yn in kuolkast. Femmie bliuwt obsedearre
troch selsmoard. Isar is in synikus mei in skerpe
tonge en Bram rekket regelmjittich yn in “dip”,
om’t syn biologyske tún de meast nuvere en
ûnwerkenbere grienten opsmyt. De bewenners
lykje noch net echt op “normale” minsken.
De wet-hâlder dy’t ferantwurdlik is fuor de
subsydzje fan Huize van Speykstraat komt dus
mar in kear it spul troch it gat te sjen, it liket der
op dat de jildkraan tichtdraaid wurdt en de
bewenners wer werom nei de ynrjochting moatte.

Toos jout dúdlike ynstruksjes hoe’t de bewenners
har gedrage moatte as de wethâlder komt, mar
dizze bemuoisucht falt by harren ferkeard. Se
beslute om sels Toos as de wethâlder dúdlik te
meitsjen dat se harsels poerbêst rêde kinne.
Op eigen “gekke” wize besoargje sy harren
gasten in tige bysûndere jûn. Dêr krije se
ünferwachte help by fan harren nije buorlju;
de buorman blykt in “talintfol”gûchelder te
wêzen en de buorfrou besiket op dizze jûn wat
plestijk bakjes oan ‘e man te bringen. Tige
betûft bliuwe de eksgekken de baas en regelje
harren saakjes mei lef en in bytsje bedroch. Al
mei al: ütdaagjend toaniel mei moderne téma’s
en in sûn poarsje humor.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 9.750.00

Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 66KW Comfortline

5-drs Bl. Met.    04-2001 134625 9.250.00

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel

div. opt LPG G 3 03-2001 159043 7.250.00

Volkswagen Polo    1.4I 60 kat Blauw 04-1998 173273  4.250.00  

BMW 3161    Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00

Volkswagen Golf     1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 3.250.00

Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Suziki Swift     1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995 73066 2.450.00

Peugeot  106 I       1.1 accent Groen met  08-1994 98123 2.250.00

Peugeot    106 I       1.0 XN Rood       10-1993 133667 1.950.00

BMW       316I        Grijs Met.        01-1990 234051 1.450.00

Audi    80          1.8 66KW inj.zwart 05-1991 320123 950.00

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina, Alie en Tanje

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Concert van twee koren
in kerk 
Parrega - Zondagmiddag 12 maart is er om
15.30 uur in de kerk te Parrega en concert
waaraan twee koren deelnemen. U kunt
luisteren naar het Chr. gemengd koor
Hallelujah  uit Paeerga/Hieslum o.l.v. Balt de
Vries en naar Doarpssdang Ta Gods Eare uit
Ferwoude o.l.v. Cobie Hofman. Het is een
gevarieerd programma waar verder aan mee-
werken Cobie Tilstra, piano; Inkje Bakker,
sopraan; Joon Douma. Hoorn en Balt de Vries
op orgel. De koren treden zowel afzonderlijk
dan wel gezamenlijk op. De toegang is gratis.

Omroep Bolsward ook
in Wûnseradiel
Witmarsum - Als een van de laatste besluiten
van de  raad van Wûnseradiel is voor radio
Bolsward een subsidie vastgesteld voor
komend jaar. De radio zal ook in gemeente
Wûnseradiel te volgen zijn en hiervoor wilden
de mensen van de radio ook wel graag een
financiële bijdrage om de uitzendingen goed
te verzorgen. De stichting krijgt voor 2007,
2600 euro en 600 euro voor de aanschaf van
een reportofoon. Met dit apparaat kunnen de
raadsvergaderingen opgenomen worden. Daarna
wordt het op de computer verwerkt en uitge-
zonden, zodat iedereen de beslissingen van de
raad kan volgen. Voor enkele raadsleden is de
naam radio Bolsward nog een klein probleempje.
Men vindt dat nu de uitzendingen ook buiten
Bolsward gevolgd kunnen worden de naam ook
veranderd moet worden. De Stichting omroep
Bolsward viert binnenkort een jubileum en tot
die tijd zal de naam ongewijzigd blijven. 

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Meld je nu aan en krijg je RIJBEWIJS GRATIS
NU OOK RIJLES VOOR E achter B (aanhangwagenrijbewijs)

De eerste 5 aanmeldingen voor E achter B ontvangen een leuke verrassing
Mogelijkheid voor examengarantie. Vraag naar de voorwaarden

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van rijangst en rijexamenangst
Ook voor een geslaagde spoedopleiding

De bij de BOVAG aangesloten rijschool maakt het VERSCHIL!!!

Doniastraat 28 8754 EK MAKKUM Tel.: 0515-232302 e-mail: info@berttamboer.nl www.berttamboer.nl

V
B
T

Leerlingen geven les op
het Marne College
Bolsward - Sinds twee jaar bestaat de mogelijk-
heid om op het Marne College tweetalig
onderwijs (TTO) te volgen. De betreffende
klassen krijgen de helft van de vakken in het
Engels en volgen theaterworkshops met
Engelse acteurs. Op de voorlichtingsavond
over TTO van afgelopen woensdag gaven
leerlingen uit de TTO-klassen les aan de
bezoekende kinderen en hun ouders. In overleg
met hun docente Esther Jorritsma hadden de leer-
lingen een afwisselende les met verschillende
werkvormen voorbereid. Enthousiast gingen
de ‘jonge leraren’ aan de slag met de kinderen
uit groep 8 van de basisschool.

Colin Kruishaar uit 1 TTO vertelt:”Na de
powerpointpresentatie over TTO in het algemeen
heb ik samen met twee klasgenoten lesgegeven
in geschiedenis (History), wiskunde (Maths) en
aardrijkskunde (Geography). Vanzelfsprekend
was de voertaal voornamelijk Engels. Ik vond
het erg leuk om te doen.” Mocht u (en
uiteraard uw kind ook) belangstelling hebben
voor TTO dan is er op maandag 13 maart a.s.
om 19.30 uur een tweede en tevens laatste
voorlichtingsavond op het Marne College te
Bolsward, Gysbert Japicxlaan 23.

Portret Tjalling en
Berber van den Berg 
In de serie Generaties een dubbelportret van
de “turnprofessor” Tjalling van den Berg en
zijn dochter Berber. Tjalling is leraar aan het
CIOS in Heerenveen en schreef een aantal
boeken voor het gymnastiekonderwijs. Hij
kan gezien worden als de drijvende kracht
achter de Friese turnsuccessen van de laatste
jaren. Van den Berg is ook nauw betrokken bij
de inrichting van Sportstad Heerenveen. Hier
komen verschillende sporten, opleidingen,
medische en recreatieve voorzieningen bij
elkaar op één plek bij het Abe Lenstra-
stadion. Voor het turnen komt er een aparte
hal. Dit moet het belangrijkste turncentrum
van Nederland worden. Berber is 18 jaar en
heeft als turnster al vele nationale en interna-
tionale titels op haar naam staan. Door een
enkelblessure heeft ze een terugslag gehad.
Haar uiteindelijke doel is kwalificatie voor de
Olympische Spelen in 2008 in Peking.

Omrop Fryslân TV, zondag 12 maart, 
13.30 uur Nederland 1, 
Omrop Fryslân TV, 18.00-18.30 uur, 
nogmaals te zien de hele avond en nacht een-
maal per uur. 
Herhaling: zaterdag 18 maart  om 11.30 uur
Nederland 1.
De uitzending is zoals gebruikelijk vanaf
maandag 13 maart 2006 ook te bekijken via
www.omropfryslan.nl 

Tot ziens  op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

voor als het ECHT lekker moet zijn

Superstunt!
Friese kaasweek

Jong Belegen 500 gram € 2,50

Extra Belegen 500 gram € 3,00

Oude Kaas (zwart) 500 gram € 3,50

Tuinkruidenkaas 500 gram € 3,50

Fenegriek 500 gram € 3,50

op=op

Spaar nu ook voor gratis kaas!!!
Aanbiedingen lopen van donderdag 9/3 t/m zaterdag 11/3

Tegels                Delicatessen
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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

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MMAAKKKKUUMM

Wij gaan verhuizen!!!

Daarom is de praktijk 
van dokter B.J.H. Dierick gesloten 

van 20 maart t/m 24 maart.
Waarneming voor praktijk en apotheek: 

Dokter B. Steenhuizen, Klipperstraat 13A.
Vanaf 27 maart is ons nieuwe adres:

Brouwerssteeg 7.

Voor nadere informatie kunt u ook kijken op:
www.dierick.nl

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Actiedagen Zonwering Industrie Makkum

Makkum – De winterperiode behoort bijna
weer tot het verleden. Het voorjaar staat weer
voor de deur dan wordt het tijd om zich op te
maken voor de zomer. In het voor- en najaar
is een terrasverwarming natuurlijk altijd welkom.
Maar er zijn tal van zonweringen c.q rolluiken,
of luxaflex, balkonschermen noem maar op. Wil
men zonwering met of zonder een elektrische
bediening. Dit alles was afgelopen vrijdag en
zaterdag te zien en te vinden zien bij

Zonwering Industrie Makkum. Het waren
twee dagen met demonstraties van de nieuwste
modellen, leuke attenties voor de bezoekers
en ook nog eens hoge kortingen, wanneer er
zaken werden gedaan tijdens de actiedagen.

Zonwering Industrie Makkum
Houtmolen 6 Makkum a/d rondweg

tel. 0515 23 21 15

De verbrede vaste brug met wisselstrook t.b.v.
het vrachtverkeer kruist de reeds 18 jaar geleden
gesloten sluis. Het drukke scheepvaartverkeer
wordt geleidt via de oude achtertuinen van
Avondrust, waar de bejaarde gemeenteambtenaar
uitkijkt op de immens grote sluisdeur, waar hij
ooit zijn goedkeuring over heeft uitgesproken.
Zijn grootste vertier is, als het skûtsje van
Makkum wordt geschut. Zeker; Makkum
heeft inmiddels stadsrechten gekregen.

De zoon van de oude Hoekstra, die nog heeft
paard gereden op de Boeyenkamp, zit achter-
overgeleund in zijn stoel en dut verder, net als
80 % van alle andere Makkummers. In de
afgelopen 61/2 jaar hebben ze allemaal zich
uitgesproken tegen het uitbreidingsplan Super
Noord, waarbij de Boeyenkamp en Sotterum
zullen worden overschaduwd door de goed-
gekeurde bouwlocatie van een vijftal loodsen
van 32 meter hoogte. Overigens liggen de plan-
nen, uitgedacht door de projectontwikkelaars,
groot landbezitters (waaronder de heer Door
de Bocht) en gemeente reeds klaar om in 2059
het waterterrein door te trekken naar de
Afsluitdijk, om daar de doorbraak naar het
wad te realiseren. De MER is op zichzelf niet
tegen, maar heeft wel haar bedenkingen.

Jumbo Kooistra heeft  het uit 2005 stammende
pand platgegooid en is met de bouw van een
Grandosupermarché gestart. De havenactiviteiten,
welke om dit overdekte winkelcentrum worden
aangepast zijn ook doorontwikkeld. Zo zullen
de eigenaren van de schepen met een maximale
hoogte van 18 meter overdekt hun bood-
schappen kunnen inladen. 

De gemeente heeft besloten, om het kortgeleden
aangelegde fietspad nabij Ferwoude onder de
snelweg Bolsward / Workum door te trekken
vanwege de dagelijkse incidenten. 

Bij Makkum in Zee klagen de bewoners en
bezoekers weer over natte sokken. De inmiddels
opgeworpen dijk zal met spoed verder worden
opgetrokken tot niveau +80, zoals geadviseerd
door de IJsselmeervereniging. Het plan, om een
dijk met een tussenbrug van 35 meter hoogte
vanaf strand door te trekken naar Breezand-
eiland wordt voorlopig in de ijskast gezet.

Het idee om rond het gemeentehuis enkele
giga windmolens op te trekken om het tekort
op de begroting te slechten is op weerstand
gestuit. Hierin wordt particulier initiatief meer
toegejuicht. Een vlaagje belastingverhoging ligt
meer in de lijn van de beleidsmakers.

Op de kade bij Leugenbolle staat een bejaarde
man zijn Makkum te overzien. Hij wil eigen-
lijk z’n kop in de klei steken en niet willen
nadenken over zijn deel van alle Euro’s
belastinggeld die aan dit alles is besteed. Zou
hij in 2005 zich betrokken hebben gevoeld bij
het milieu en landschapsinrichting, dan zou
Makkum er wellicht nu geheel anders uit heb-
ben gezien. Zijn Makkum? Of zijn “jeugd-
Makkum”. Hij staart en denkt. Dy goed ald
tiid! Met schrik werd hij wakker. Wat een
slechte droom! En nog wel een natte.
Opgelucht haalde hij adem. Makkum, blijft
wakker.

MacCum

column - Verslag Alarmbaken Makkum 2053
Met terugblik naar begin deze eeuw
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Witmarsum - Het was in 1965 dat een ingrij-
pende gebeurtenis in Witmarsum de woon-
gemeenschap en het verenigingsleven diep
raakte en wel het overhevelen van de bedrijfs-
activiteiten van de  zuivelfabriek in het dorp
naar Workum.De sluiting van de fabriek had
ingrijpende gevolgen voor vele gezinnen en
zeker ook voor de middenstand, kerken, scholen
en het verenigingsleven. Ruim 40 jaar geleden
beschikte men nog niet over de vele middelen
van vervoer zoals dat nu voorhanden is en dus
verhuisden vele gezinnen van Witmarsum
naar Workum. De gevolgen waren zoals gezegd
groot voor het sociale leven in ons dorp. Er
waren  in Witmarsum destijds twee muziek-
verenigingen, te weten het christelijke muziek-
korps Oranje en het algemene korps Frisia.
Doordat deze verenigingen de nodige leden
zagen vertrekken, konden beiden de bezetting
niet op peil houden en restte niets anders dan de
muziekbeoefening te beëindigen. Een initiatief
in het dorp om de korpsen te laten fuseren riep
aanvankelijk de nodige weerstand op, maar
gelukkig kalmeerden de gemoederen en zege-
vierde het gezond verstand.Gelukkig maar,
want wat is een dorp zonder muziekkorps. Uit
dit muzikale verstandshuwelijk werd in 1966 -
hoe toepasselijk - Nij Libben geboren. 

Deze “muziekbaby” viert dit jaar al weer haar
veertigste verjaardag en daar het leven bij
veertig begint,althans zo wil men ons in de
volksmond graag doen geloven,kunnen we
nog wat verwachten van deze jubilaris. Voor
nu dus het jubileum, wat op zaterdag 18 maart
groots zal worden gevierd. Speciaal voor dit
jubileum heeft het korps een compositie-
opdracht verstrekt aan de heer Rob Goorhuis.
Het stuk, getiteld “Edge between Field and
Meadows” (tusken bou en greiden). Deze
compositie van Rob Goorhuis gaat over drie
mannen, die afkomstig zijn uit Witmarsum, te
weten Gysbert Japicx, Menno Simons en Pim
Mulier. Het zijn heel verschillende figuren,
hoewel er in hun karakters ook wel overeen-
komsten zijn. Alle drie de heren hebben zich
tot op grote hoogte ontwikkeld, zelfs interna-
tionaal, en zijn een symbool geworden voor
de door hen verwezenlijkte  idealen.

Witmarsum kan trots zijn op haar muziek-
vereniging. Het is een korps is dat goede
muzikale prestaties levert en daardoor op
gezette tijden op de radio is te beluisteren en
onlangs nog uitgenodigd werd samen met een
drietal andere verenigingen een galaconcert te
verzorgen in Heerenveen. 

Het 40-jarig bestaan van muziekvereniging Nij Libben
Witmarsum

Foto: Nij Libbe

Je krijgt eerder reuma
dan rimpels
Rond de 35 begint het vaak al. Boven de 60
raakt het bijna iedereen: artrose, de meest
voorkomende vorm van reuma. De pijn en
beperkingen kunnen je leven letterlijk verzieken.
Genezing is er nog niet. We geven steeds
meer uit aan dure cosmetica en ingrepen om
mooi te blijven. Wat hebben we ervoor over
om te kunnen blijven bewegen? Het
Reumafonds collecteert van 12 t/m 18 maart.

Meer dan 650.000 Nederlanders hebben artrose,
de meest voorkomende vorm van reuma. Rond
de 35 begint artrose vaak al, meestal nog zonder
klachten. Pas laat openbaart de ziekte zich en
dan is het al te laat. Genezing is er nog niet.
Het aantal artrosepatiënten zal met de vergrijzing
snel oplopen. Artrose is daarom het belang-
rijkste aandachtspunt van het Reumafonds
tijdens de collecteweek van 12 t/m 18 maart.

Nog 100 andere soorten
Niet alleen artrose vormt een bedreiging. Er
zijn nog meer dan 100 andere vormen van
reuma, waarvan de meeste ook nog niet te
genezen zijn. Ziektes waarop iedereen kans
loopt, vaak ouderen, maar ook jongeren.
Grote kans zelfs, want één op de tien mensen
in Nederland heeft een vorm van reuma. Dat
is ruim anderhalf miljoen mensen.

Onbegrijpelijk
Onbegrijpelijk, dat we zo bezig zijn met een
rimpel, een buikje of wat minder haar. Terwijl
niemand zich druk lijkt te maken over zijn
toekomstige ‘bewegingsvrijheid’. Het Reuma-
fonds zet zich in voor het behoud van beweging
voor reumapatiënten van nu én van de
toekomst door veel geld te investeren in
wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar
de oorzaken van reuma, naar betere behandel-
methoden en medicijnen.

Reumafonds
Het Reumafonds zamelt geld in voor de reuma-
bestrijding en de zorg voor mensen met
reuma. Het fonds besteedt zijn inkomsten aan
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,
individuele financiële hulp, patiëntencontact
en aangepaste vakanties. De jaarlijkse collecte
bedraagt ongeveer een kwart van de inkomsten.

Cornwerd - In Koudum werd afgelopen weekend
een dressuurwedstrijd voor pony’s verreden.
Vijf Waardruiters deden mee en alle vijf
behaalden ze een winstpunt. In de B-dressuur
behaalde Emmy Dijkstra met Marlin 158 punten,
Paulien Wielsma met Starlight behaalde even-
eens 158 punten, Marieke Lombaard met
Umay M behaalde 159 punten en Lysanne
Wielsma met Geroy behaalde 169 punten
waarmee ze de 2e prijs won. In de L-1 dressuur
deed Hinke Politiek mee. Haar proef werd
beloond met 163 punten. Marijke Bonthuis en

Susanna Koornstra gingen naar de spring-
wedstrijd in Blokker. Met Us Maxima reed
Marijke in het B-springen een foutloos 1e par-
cours, het was goed voor de 5e prijs. Ook het
2e parcours werd foutloos afgelegd, dit leverde
haar de 4e prijs op. Met Uverna, ook in het
B-springen, viel in het 1e parcours 1 balkje,
het 2e parcours was foutloos. Susanna
Koornstra deed mee in de klasse L. Ze reed
een foutloos parcours en legde vervolgens
ook de barrage foutloos af. Ze behaalde hier-
mee de 4e prijs. 

De Waardruiters

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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Cornwerd - Het beloofd  een bijzonder jaar te
worden . Rijvereniging de Waardruiters bestaat 50
jaar en Manege Boeyenkamp 25 jaar. Aangezien de
Boeyenkamp al jarenlang de thuishaven is van de
Waardruiters en beiden dit jaar een jubileum vieren
is besloten de handen ineen te slaan en samen een
prachtig feest te organiseren. Dit paardenspektakel
zal plaatsvinden op 3 juni met o.a. Edward Gal en
Albert Voorn. Een feest voor jong en oud, meet een
grote braderie, kinderspelen en vele andere aktiviteiten.
Maar eerst verhalen over hoe het allemaal begon in
1956, op de Waard in Makkum.

Een verhaal van Willem Genee 
één van de oprichters: 
Op woensdag 18 januari 2006 rijden we gedrieën
via een zeer rustige landweg naar de mooie boerderij
van Willem Genee en zijn vrouw. We worden hartelijk
ontvangen. Doel van ons gesprek is iets meer te
weten te komen over het ontstaan en de eerste jaren
van Waardruiters. Na eerst allerlei (Makkumse)
wetenswaardigheden komen enkele oude foto’s op
tafel en daarmee het gesprek op de Waardruiters.
Het ontstaan van de naam is eenvoudig, er werd
gereden op de Waard. Het lag voor de hand dat de
paardenvereniging dus de naam Waardruiters mee-
kreeg. Er werd een bestuur samengesteld waarbij
Willem de functie van penningmeester invulde, hij
heeft dit jarenlang gedaan. Hij heeft daar goede
herinneringen aan. De vergaderingen vonden plaats
in de Prins en verliepen altijd erg gezellig. Samen
met Jarig op de Hoek bezocht hij trouw de Kring-
vergaderingen in Sneek, ook dit waren plezierige
uitjes. De vereniging kende een ledental van zo
rond de 15 ruiters. De mannen waren in die tijd
ruim in de meerderheid. Slechts 2 of 3 vrouwen
waren van de partij. Ponyleden waren er niet. 

Op de foto zijn 9 leden zien. Het is nog niet zo een-
voudig om te bepalen wie er op de foto staan. Sommige
van hen worden herkent, van anderen is het niet
helemaal duidelijk. Het is ook wel erg lang geleden.
Zoals gezegd werd er gereden op de Waard. Dit
was zandgrond dus een paar borden in de grond en
de baan was gelegd. Door veel leden werd gereden
op de paarden die thuis werden gebruikt in het
werk. Ook Willem reed aanvankelijk op het paard
wat thuis voor het werk werd gebruikt. Later kwam
Nico, een bijzonder paard waar Willem veel plezier

mee heeft gehad. Er werd dressuur gereden en er
waren enkele hindernissen gefabriceerd zodat er
ook een sprongetje gemaakt kon worden. En
natuurlijk werd er ook vaak even door het dichtbije
water gebanjerd. Af en toe was er een paard dat het
water kennelijk wel aangenaam vond en ging liggen.
Alles kleddernat ..... maar plezier dat ze hadden. Na
verloop van tijd moest er natuurlijk een instructeur
komen, er moest ook wat geleerd worden.
Instructeurs waren:  Hiltje Wiarda, die ook les gaf
in Sneek, Jan Wiarda, Stoffel Boersma en van de
het Federatiecentrum de heer Willemsen. Elke
zaterdagmiddag om half 2 werd er les gegeven op
het terrein waar later Amels is verrezen. Men
kwam te paard, ook vanuit de omliggende dorpen,
o.a. Exmorra. Verzuimt werd er nagenoeg nooit,
iedereen kwam, weer of geen weer. Even nazitten
daar wisten ze toen ook wel raad mee. Soms tot de
volgende morgen. Dat werd uit de kroeg dus eerst
melken en dan naar bed. Toen er voldoende geleerd
was, was de volgende stap het meedoen aan wed-
strijden (Woudsend, Workum, Sneek, Bolsward).
Was het verder weg dan ging men met de vracht-
wagen. Was het in de buurt dan ging men er te
paard heen. Een wagen ging mee voor het materiaal
en wat nodig was voor de verzorging van het paard.
Want ja, je was natuurlijk een hele dag onderweg.
Voor zichzelf zorgden ze ook goed, in Bolsward,
waar de wedstrijd werd gehouden op de oude
ijsbaan (waar nu het zwembad is) gingen ze tussen
de rubrieken door even naar de Wijnberg voor het
versterken van de inwendige mens, ook een borreltje
ging er wel in. Zodanig zelfs dat men bij het opstijgen
te paard er aan de andere kant weer af rolde.
Daarnaast moesten de dames op de terugweg naar
Makkum wel erg vaak de onderwal in om het over-
tollige vocht weer kwijt te raken, waarbij hun

paarden niet altijd even braaf bleven staan wach-
ten, die wilden natuurlijk wel een keer naar huis,
geef ze ongelijk. 

Wat Willem zich ook nog goed kan herinneren is
dat ze een keer met een achttal hebben meegedaan
aan de Friese Kampioenschappen te Veenklooster.
Het resultaat kon hij zich niet meer goed herinne-
ren, maar ach, dat was natuurlijk ook niet het
belangrijkste. En last but not least een concours in
Groningen. Het was de bedoeling gewoon dezelfde

dag nog huiswaarts te keren. Er was alleen wat
tegenslag, het begon te sneeuwen en wel  zodanig
dat men niet naar huis kon. Althans dat was het
excuus dat ze gebruikten om de nacht eens in een
Groninger kroeg door te kunnen brengen. Behalve
spring- en dressuurwedstrijden werden ook nog
andere activiteiten ondernomen. Zoals de cross te
Norg. Ook aan ringrijden werd meegedaan, zowel
voor de kar als onder het zadel. Veelzijdig was men 
wel. In velerlei opzichten. 

De tijd van 1959 tot 1962 was ook best wel een bij-
zondere. Er stond in die tijd een pastoor in
Makkum die gek was van paarden en die zeer
regelmatig op zaterdagmiddag een oogje in het zeil
kwam houden en die zich, getuige de foto er ook
wel eens op heeft gewaagd.  

Op een gegeven moment valt de hechte club echter
toch langzamerhand uit elkaar. Sommigen trouwen
en verlaten het dorp. Trekkers komen in de plaats
van paarden en bovendien was het terrein waarop
gereden werd  niet langer beschikbaar i.v.m. de
scheepshelling die daar werd aangelegd. 

In 1979 ontstond er echter nieuw enthousiasme en
werd de Waardruiters nieuw leven ingeblazen. Willem
is nog lang blijven rijden, heeft het ook nog even
geprobeerd bij manege Boeyenkamp. Dit  was echter
niet zijn wijze van rijden. Vrijheid blijheid. Hij
heeft nog een mooie 2 jaren gehad. Hij had het zelf
echter erg druk op de boerderij en kreeg ook wat
problemen met zijn gezondheid. Zijn vrouw, die
ook reed, vond het beestje voor haar zelf wat te
machtig, waarna besloten werd het dier niet te houden.
Een paard kost veel tijd, daar moet je elke dag mee
in de weer. Hij heeft echter  heel goede herinneringen
aan zijn tijd bij  de Waardruiters, we zien het aan
zijn grijns van oor tot oor.  Zijn rijbroek (inmiddels
museumstuk), laarzen en  zadel zijn nog steeds in
zijn bezit. Het gesprek eindigt met zijn woorden:
“Het was een gouden tijd, de beste van m’n leven”.

De Wereldtop komt naar Cornwerd Boeyenkamp Waardruiters
zaterdag 3 juni Jubileumfeest met o.a. Albert Voorn medaille winnaar Olympische spelen en  Edward Gal  ruiter bij Anky van Grunsven

Van links naar rechts: 1..., 2. Piet Greydanus, 3. Siepy de Witte, 4.  Appie Hoekstra, 5. Hinke Reitsma -
Postma, 6. Jan Reitsma, 7. Willem Genee 8. ......., 9. Jelle Jan Attema.
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Top occasions met de beste garantie
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.rmn
Mistl.voor,cpv+af.st.bed,grijsmet,radio-cd, 37 dkm  2003  € 16400,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm   2002 € 14400,-
Audi A4 1.8-20v,ambition,AUTOMAAT,blauwmet,airco-ecc,cruisecontr.
cpv+afst.bed,el.rmn,mistl.voor,lm velgen,57dkm  okt-2000 € 13900,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003 € 13400,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen  2002  € 13650,-
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco 2001 € 13250,-
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm 2001  € 12900,-
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen  2002  € 12900,-
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd 2002 € 11900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 11200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002 € 10900,-
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 2001  € 7900,-
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh 1999  € 5400,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,stuurbekr,cpv,trekh 1998  € 4250,-
Suzuki Wagon R+,5drs,groenmet,dakrail,keurige auto. 1998  € 3900,-
Mits.Carisma 1.6 gl,zilver,lm.velgen,st.bekr,trekh 1997 € 3800,-

Ingeruild komt binnen;
Peugeot 307 Break Hdi,blauwmet,airco    dec-2002
Ford Ka 1.3i,zwart,stuurbekr,16 dkm        2004
Opel Agila 1.2-16v Elegance,blauwmet,46 dkm 2001
Ford Ka 1.3i,zilver,stuurbekr,radio-cd     1998

Let op! Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

Makkum - De Vereniging tot Behoud van Natuur
en Landschap Wûnseradiel heeft afgelopen
vrijdag feest gevierd op de zeedijk ten noorden
van Makkum. Makkum Noord is definitief
van de baan en voor de mensen die zich hevig
verzet hebben tegen de plannen reden om een
feestje te vieren en Plan Noord af te blazen en
te verbranden. Op de zeedijk ter hoogte van
Avondrust waren de vlaggen uitgestoken en de
vuurkorven moesten er voor zorgen dat het
publiek het niet al te koud kreeg. Louis

Altenburg voorzitter van de club met de lange
naam dook in de historie en vertelde iets over
het ontstaan van de zeedijken en alles wat erbij
hoort. Daarna werd door twee personen uit
Diever op een hoorn, waarmee men gewoonlijk
de midwinterblazerij houdt, het plan afgeblazen
en hierna kon het dossier verbrand worden in
een van de vuurkorven. Reden voor de mensen
die lang en hard gestreden hebben om hierna
het glas te heffen en de campagne van de over-
winning door de keel te gieten.

Makkum Noord afgeblazen op midwinterhoorns Voetbalprogramma
VV Makkum 
zaterdag 11 maart    

Senioren
Makkum 1 - Berlikum SC 1 15.00 uur
Makkum 2 - Blauw Wit’34 3 13.15 uur
Rood Geel 3 - Makkum 3 14.30 uur

Junioren
AVC A1   - Makkum A1 12.15 uur
Makkum B1 - BergBCVComb B1 11.30 uur
Leeuw. Zw.C1 - Makkum C1 10.15 uur
Minnertsga MC1- Makkum MC1 10.00 uur
Pupillen
Makkum D1 - WZS D1 10.15 uur
Makkum D2 - Franeker SC D4 9.00 uur
Makkum E1 - ONS Sneek E2 10.00 uur
Nieuwesch. E2 - Makkum E2 11.00 uur
Makkum E3 - Olde V.’54 E8M 9.00 uur
FVC F1  - Makkum F1 9.00 uur
Sparta’59 F2 - Makkum F2 9.30 uur
Makkum F3 - S’goutum’70 F3 9.00 uur

‘s Avonds vanaf 19.30 uur Vrijwilligersavond
met overheerlijke hapjes en dergelijke. 
Voor iedereen die zich, op welk terrein dan ook,
vrijwillig inzet voor de voetbalvereniging.

Dus: heb je (af en toe) kantine dienst, ben je leider/
trainer, heb je een bestuursfunctie, ben je
scheidsrechter, zet je je in voor de braakbode,
hou je je bezig met een website
KOM DAN LANGS OP 11 MAART

NeVoBo-competitie
vrijdag 10 maart 
20.15 uur D Hanzestad 3 - Hielpen 1
21.25 uur H Makkum 1 - Wisky 1
20.15 uur J Makkum 8    - Stânfries 7
21.25 uur D Hanzestad 8 - ANO 1
20.15 uur J Makkum 6    - Covos 1
21.25 uur D Set Up 2    - NOK 3

Sporthal KNVB-competitie
dinsdag 14 maart    
20.00 uur D Ny Engwier 2 - De Herauten 2
21.00 uur D Ny Engwier 1 - Heerenveen 2

Sporthal

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Sla nu uw 
laatste uitverkoop slag bij 

Joynails Nagelstudio & Opleidingen
Stunt 3-daagse

8 / 9 & 10 maart

Alle sieraden,tassen, nagellakken etc.
met 50% korting

Goedkoper kan haast niet!

Openingstijden:
Woensdag 09.00 tot 11.45
Donderdag 09.00 tot 14.45
Vrijdag 09.00 tot 11.30

(uitverkoop geldt  niet op 
groothandel artikelen en behandelingen)

‘t is koud
er kan nog wel een blokje bij!

Henk B.
50 jaar

zaterdag 11 maart

‘t Vishok

Lytse Jan Arjen
Age Sjoerd
Mark Rinke
Marco Douwe
Lykele Albert
Wim Bas
e.a.

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

Vrijstaand wonen in  Witmarsum op loopafstand
van basis scholen/zwembad/sport/bos/vaarwater.
Z-vormige woonkamer/dichte eetkeuken/ wc
met fonteintje/ 4-slaapkamers/ badkamer met
douche-bad-2e-toilet-wastafel/1-slaapkamer met
vaste wastafel/ verwarmde  vliering in gebruik als
slaap-studeerkamer/ bijkeuken met spoelbak-
werkblad/ verwarmde garage metloop-deur. 
Tel: 0517-532136

TE KOOP
5e Zittingsuitslag + stand competitie 
Bridge Club Makkum
A lijn

Paar Cor. Score Totaal Stand
1 K. Bruinsma & A. Koornstra 58,33 209,54 2
2 R. Bergsma & S. v.d. Eems 56,55 212,74 1
3 B. Dijkstra & J. van Hijum 55,95 208,33 4
4 R. Boonstra & T. v.d Veen-IJtsma 51,19 189,29 7
5 S. Attema & M. v.d. Weerdt 49,40 190,48 6
6 J. v. Dijk & L. Koornstra-Klok 45,83 176,19 8
7 J. Bergsma & M. v.d. Woude 44,64 202,98 5
8 J. Hutchinson & P. Hutchinson 38,10 209,54 3

B lijn
Paar Cor. Score Totaal Stand

1 A. Poog & Kl. v.d. Eems 61,31 206,55 3
2 H. van As & J. Poog 55,95 216,67 1
3 A. v.d. Meer & M. v.d. Wal * 54,76 192,26 6
4 K. Reitsma & A. v.d. Woude 52,98 212,74 2
5 A. Tolsma & P. Bergsma * 47,02 200,00 5
6 S. de Boer & T. van der Berg 46,43 203,57 4
7 E. v.d. Veen & M. Tilburgs * 41,67 178,93 7
8 R. Hack & A. Poepjes 39,88 175,00 8

C lijn
Paar Cor. Score Totaal Stand

1 M. Rinia & E. Tjeerdema 55,95 210,65 2
2 A. van Terwisga & H. Wierda 53,57 183,69 8
2 H. Bonnema & D. Molleman 53,57 208,33 3
4 W. de Vries & J. Bosgraaf 52,38 184,88 7
4 D. Amels & W. Zijlstra 52,38 220,30 1
6 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra 47,62 200,71 4
6 W. Dalstra & A. de Jong 47,62 186,67 6
8 J. v.d. Meer & J. Hibma * 36,90 190,71 5

D lijn
Paar Cor. Score Totaal Stand

1 A. Smit & G. Teerenstra 57,50 218,50 1
2 C. Kalf & P. Teerenstra 53,75 201,35 3
3 G. de Jong & T. Spoelstra * 50,00 194,60 4
3 M. Zijlstra & Y. Grobbink * 50,00 185,20 6
5 F. v.d. Belt & M. van Dijk-Rinia 45,00 208,00 2
6 H. Klein & A. Sieswerda 43,75 193,95 5

Makkum - De dames van Makkum 1 hadden
een thuiswedstrijd tegen de Draai uit Sneek.
Deze staan bovenaan en Makkum staat vierde
plaats. De dames hadden 2 weken geen wedstrijd
gespeeld, dus we moesten zij er hard tegen aan.
In de basis begon Rommy Lutgendorff, Vollie
Oostenveld, Hilde Lutgendorff, Francis Koornstra,
Marrit van Dijk en Eva Lantinga. Op de bank
zaten Elly Smink en coach Jan Lutgendorff.
Helaas is trainer/coach Frank Monfils nog
steeds ziek. 

De eerste set was spannend en het liep gelijk op,
de dames gaven alles en vochten voor elke punt,
maar helaas verloren ze die met 21-25.

De tweede set werd Elly er ingezet voor
Rommy. Makkum was goed aan het verdedigen,
maar er werden zo nu en dan wel wat teveel
opslagfouten gemaakt en ook de tikballetjes van
Sneek wisten de dames van Makkum niet altijd te
pakken en ook werd deze set verloren met 20-25. 

In de derde set gaf Makkum Sneek al een hele
grote voorsprong in het begin, maar door de time
out van Jan werden de dames weer even goed
wakker geschud en kwamen steeds dichterbij. De
pass ging goed, waardoor Marrit mooie set ups kon
geven en de aanvalsters het konden afmaken. Maar
helaas ook deze set verloren de dames met 19-25.

In de laatste set werd Rommy er weer ingezet voor
Elly. De dames wilden Sneek niet naar huis laten
gaan met 5 punten en werd er dus hard geknokt
voor elke bal. Sneek begon zelf minder goed te
spelen, Makkum ging niet met hun spelletje mee.
De Makkumer dames waren nu extra gemotiveerd
om de laatste set nog te pakken. Makkum scoorde
veel bij het smashen en ook bij de geplaatste ballen
van Makkum kon het team van Sneek niet tegen op.
Deze set werd dan ook gewonnen met 25-16. 

Helaas een 3-1 verlies, maar gelukkig wisten de
dames nog wel een puntje te pakken van de
nummer één in de competitie! 

Verlies voor Makkumer volleybaldames
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Koninginneverening Makkum

Jaarvergadering
9 maart 2006

19.30 uur Ons Gebouw

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687

TE KOOP Commodore-64 computer + bij-
behorende monitor, prijsje, tel. 0515-231940

TE KOOP Rechter Kaatswand € 60.-,
bordeaux rood + certificaat tot ± 14 jaar,
tel. 0517-579215

TE KOOP Quinny kinderwagen 2 in 1 met
regenhoes, voetenzak, parasol etc.; 1 Grenen
kinderstoel merk Tiamo; Maxi Cosi;
Babybadje met standaard + toebehoren. En
nog veel meer kinderkleding o.a. Esprit,
Knuffels, pr.n.o.t.k., tel. 06-46607041

TE KOOP Packard Bell monitor, scherp en
helder beeld, koopje, tel. 0515-231940

TE KOOP Draadloze telefoon merk Dect
digitaal compl. vr.pr. € 35.-; tel. 06-30871457

TE KOOP Konijnen, Vlaamse reuzen, onge-
veer 5 mnd. Oud, tel. 0517-579503

TE KOOP Thermopane voorzetdeur 2.00 x
0.90 m. Houdt kou buiten en warmte binnen!
Links- en/of rechtsdraaiend, tel. 0515-231940

TE KOOP Box met lage bodem 40 jaar oud
€ 15.-; 2 Pers. Katoenen tent groen/beige met
voorportaal € 15.-; HP photosmart 7200 printer
1,5 jaar met install ed + boekje + fotocartridge
€ 25.-, tel. 06-24103801

TE KOOP Puch maxi origineel gereviseerd
blok alles is netjes. Kleur zilver/blauw/grijs
verz. € 100.- per jaar. Leuke brommer voor
beginner. vr.pr. € 250.-, tel. 06-45372453 
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Zoekertje Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

1981 - 2006  al 25 jaar vervoer op maat
Van der Bles biedt u een breed scala aan vervoer o.a.:

Ziekenvervoer - WVG-vervoer - Bles Pas-vervoer - Schoolcontract-vervoer -
Zakelijk vervoer - Chauffeursdiensten - Groepsvervoer (o.a. 36 persoonsbus) -

Rouw-en Trouw vervoer - Straattaxi

Voor meer informatie: Suderseewei 11 te Makkum
Telefoon: 0515- 23 22 22 of www.taxivanderbles.nl

T
*
X

V D BLES TAXICENTRALE

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

TE KOOP Box € 5.-, tel. 0517-532699

TE KOOP Spelcomputer voor de jonge
kinderen. Erg leuke spelletjes, leerzaam, anti-
agressief € 15.-, tel. 0515-231940

TE KOOP Antieke boerekast tweedelig;
Eethoek ronde tafel + 4 stoelen pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-232264

GEVRAAGD Plaats voor een jeugdkeet
(lftijd. 13/14 j.) Heeft u een redelijk erf en zou u
het goed vinden dat er een keet (3m. br./ 8m
lang) zou komen te staan? Netjes te onderhouden
en/of tegen vergoeding. Geen vandalisme
of rommel etc. Neem contact op met
tel. 0515-231603 of 06-47818012

GEVRAAGD Wie wil 1 x per week de praktijk
voor fysiotherapie schoonmaken?
tel. 0515-231928

GEVRAAGD Echtpaar is per direct op zoek
naar woonruimte, liefst in Makkum, 
tel. 06-13479964

GEVRAAGD Biljart, geen tafelmodel, 
tel. 0515-579312

GEZOCHT Platenspeler/Pickup, 
tel. 0515-232442


