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St. Martinusschool adopteert het monument van
de gebroeders van den Berg

Makkum - Al jaren is de stichting “Adopteer
een monument” actief om aan alle monumenten
van de tweede wereldoorlog, scholen te verbinden.
Zo houdt zij voor de schooljeugd de tijd ‘40 - ‘45
levend. De drie scholen van Makkum hebben
gezamenlijk het monument op Buren geadopteerd.
Ieder jaar op 4 mei leggen drie kinderen, van
elke school één, een krans bij het monument.
Ook lopen een flink aantal kinderen mee in de
stille tocht. Dit jaar kreeg de R.K. Daltonschool
St. Martinus het verzoek om adoptieschool te
worden van het monument voor de gebroeders

van den Berg bij de verzetsbrug aan het Vallaat.
Zij hebben daar positief op gereageerd. Op 18
april j.l. (bevrijdingsdag van Makkum) werd
door de groepen 6, 7 en 8 stilgestaan bij de
gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog.
Tevens werd een bloemstuk gelegd bij het
monument. Samen met een enkele oud-strijder
stonden ze even stil bij de betekenis van de
gebroeders van den Berg voor het verzet in
Makkum. Hopelijk is dit voor de schooljeugd
een start van een interesse voor een strijd die
niet vergeten mag worden.

Van Rijkswege is zaterdag 29 april aangewezen als
officiële dag voor de viering van Koninginnedag,
doch in Makkum is men al jaren gewend om op
meerdere dagen voor jong en oud allerlei activiteiten
te organiseren. Zo ook dit jaar. In eerder publicaties
heeft u hierover al kunnen lezen en in een adver-
tentie elders in deze krant ziet u het definitieve
volledige programma. Iedereen wordt verzocht

op zaterdag de vlag uit te steken, mee te doen
aan de festiviteiten en de deelnemers aan te
moedigen. Het belooft een gezellig feest-weekend
te worden, te beginnen op donderdag 27 april
met de alom bekende grote bingo-avond met
prachtige prijzen in de verwarmde feesttent. 

(Zie verder voor het totaal programma pagina 14)

Makkum viert Koninginnedag

Makkum - In verband met de festiviteiten rond
Koninginnedag verzoekt de organisatie het
publiek (bewoners) om mee te werken aan het

autovrij maken van Plein: vanaf vrijdagavond
24.00 uur. Hier wordt zaterdagochtend vroeg zand
gestort voor het Rabo-beachvolleybaltoernooi. 

Plein autovrij

MAGER
RUNDERGEHAKT

1.5 kilo elders 8.99

5.00
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Column
(Arm-) lastig
De Vereniging Eigen Huis maakt op haar
website ons deelgenoot met een tabel, waarin
een vergelijk wordt gemaakt tussen de
gemeentelijke lasten in o.a. de Provincie
Friesland. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt
en al surfend verscheen de tabel op mijn scherm.
De vele procentuele minnen van zuinige
gemeenten glommen mij tegemoet. Hier spreekt
men niet alleen van Hollandse zuinigheid,
maar van de befaamde Friese zuinigheid. Zo
snel mogelijk scrolde ik naar Wunseradiel.
Klabam, pets, bam....... klaar wakker was ik.
Beide benen op de grond. Zijn wij verdorie
van de lijst van in totaal 32 gemeenten op 4 na
de duurste. En dat over een periode van maar
liefst 3 jaar. Verbazingwekkend overigens, dat
de in deze periode regerende partijen weer de
komende 4 jaar onze lasten mogen gaan bepalen.
Dat wordt knap lastig. Leren we dan niets uit
het verleden. Wellicht  van de horeca? 

MacCum

Brand Snackbar ‘t Skil
grote rook- en 
waterschade 

Arum - Zaterdagavond omstreeks kwart voor
tien brak brand uit in Snackbar ‘t Skil  aan de
Sytzemawei. Toen de bandweer van Witmarsum
arriveerde, zijn direct daarna ook de autospuit
uit Makkum en de hoogwerker uit Bolsward
ingeseind. 

De brand ontstond waarschijnlijk in de
wasemkap van de snackbar. De motor trok de
overmatige warmte naar boven en dat veroor-
zaakte de smeulende vuurhaard  boven in  het
pand. Zowel de snackbar als het woongedeelte
er boven liepen grote rook- en waterschade
op. Zondagmorgen omstreeks 02.00 uur keerden
de spuitgasten naar de basis terug.

Kerkdiensten
Zondag 30 april  

Feestpaviljoen (bij busstation Kerkeburen/Lieuwkemastraat)
10.00 uur Oecumenische tentdienst 
voorganger ds. J. van Olffen, 
m.m.v. Harmonieorkest Hallelujah                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “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 8.00 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
D. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum. tel. 0515-542323

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

Heel verdrietig zijn wij nu ons trouwlid

Sjoekie Zantinge
is overleden.
We zullen haar stem en mening erg missen.

We wensen Feddy, Jeroen en Els veel 
sterkte in deze moeilijke dagen.

De leeskring van de C.P.B.

Met droefheid namen wij kennis van het
overlijden van

Sjoerdje
Zantinge - van der Meer

Wij wensen Feddy, Jeroen en Els veel kracht
en sterkte toe.

I.K.M. Flevosanghers

Voor altijd,
Als voor altijd de zon ondergaat
Er geen weg terug meer is
Als iemand uit je leven wordt weggerukt
Blijf je achter in een leegte
Die niet gevuld zal worden
Dan enkel door herinneringen
En die herinneringen zijn
Mijn dochter liggend op het marktplein
Het staat gegrift op mijn netvlies
Nog een jaar is de dader weer vrij
Waar leven we in wat voor maatschappij
Vier jaar kreeg ze en wij hebben levenslang
Kon ik maar zo hard schreeuwen
Dat ik haar wat aan kon doen

Lieve Debby

Iedereen denkt te weten wat ik voel,
Iedereen denkt te weten wat ik bedoel,
Iedereen denkt te weten wat goed voor mij is,
Maar niemand..... niemand weet hoezeer ik
je nog altijd mis.

drie jaar maar

nooit zal ik je vergeten
Je vriendin Gobo
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 27/4 t.e.m. wo. 3/5

beker Pap, 0.5 liter diverse soorten.......................nu 59 cent
krop Sla....................................................deze week 59 cent
Schouderham, per pakje.........................nu 5 zegels extra

Bij aankoop van 1 pot Grand Italia Saus 425 gram
een pak Penne Regate GRATIS

Top Q Cola of Sinas, 1.5 literfles.....................nu 2 voor 1.18
Top Q Toiletpapier, pak à 4 rol............................1.29  nu 0.79
Milka Tabletten, 100 gram........................1.19  nu 0.79 op=op

van de Warme Bakker
Half Krentebrood..............................................deze week 1.69

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 27 APRIL
EN VRIJDAG 28 APRIL

ORANJE CORDON BLUE VINKEN
5 HALEN / 4 BETALEN

GEM. KIPFILET
5 HALEN / 4 BETALEN

ZATERDAG 29 APRIL
zijn wij de gehele dag

GESLOTEN

MAANDAG 1 MEI
T/M ZATERDAG 6 MEI

SNIJWORST
100 gram €€ 1.10

CORNEDBEEF
100 gram €€ 0.99

RUSSISCH EI
100 gram €€ 0.62

per 100 gram 1 gratis FreshPoint

“Hoezo 153?”
Oecumenische tentdienst 30 april

Makkum - Tijdens het weekend van Koning-
innedag is er weer een oecumenische dienst in
de feesttent op het parkeerterrein in de
Lieuwkemastraat. Deze dienst wordt georgani-
seerd door de gezamenlijke kerken van Makkum,
in samenwerking met de Koninginnevereniging.
Het wordt weer een bijzondere dienst: u kunt
namelijk meteen ook kennismaken met de
nieuwe dominee van de PKN, ds. J. P. van
Olffen, die in de dienst zal voorgaan.
Muziekvereniging Hallelujah, onder leiding
van dirigente mevr. N. Jaarsma zorgt voor de
muzikale omlijsting. 

Tijdens deze dienst zal onder andere worden
gecollecteerd voor een groep jongeren, die
voor de organisatie Livingstone, naar Jeffrey’s
Bay in Zuid-Afrika gaan. Daar worden bouw-
werkzaamheden verricht aan een weeshuis.
Er worden huisjes opgeknapt en er wordt werk
voor kinderen verricht. Veel geld is hiervoor
nodig. Bij deze groep is ook Liesbeth Kadijk
afkomstig uit Makkum vertegenwoordigd. U
begrijpt dat het geld goed besteed zal worden.
Meer informatie over dit project kunt u vinden
op www.wijgaannaarzuidafrika.tk.
Na afloop van de dienst is er koffie, thee, limo-
nade. Aanvang van de tentdienst is om 10.00 uur.

Makkumse uitgekozen voor
Dodenherdenking op de Dam

Makkum - Dieuwke Boonstra van scouting
Burdine uit Makkum is uitgekozen om samen
met nog 69 scouts en 10 zeecadetten, mee te
helpen bij de Nationale Dodenherdenking op
de Dam in Amsterdam. In het weekend van
10, 11 en 12 maart is ze naar de vliegbasis in
Leeuwarden geweest voor een voorbereidings-
weekend. Er werden allemaal activiteiten
gedaan die te maken hebben met 4 en 5 mei.
Alle scouts zijn naar een toneelstuk van
Tryater geweest, dat ging over pesten. Ook
hebben ze met een aantal mensen gesproken.
Eén van die mensen was een mevrouw die in
het verzet had gezeten. Zij werd opgepakt en
naar een concentratiekamp gedeporteerd. Ze
vertelde dat ze daar tot de bevrijding had
gezeten. Daarna moest ze naar een Russisch
kamp. Ze zei dat het beter was in het Duitse
kamp, omdat ze daar tenminste nog een naam
en nationaliteit had en in het Russisch kamp
had ze niets. Niet eens een nummer. De 2e
persoon was een jonge man die naar
Afghanistan uitgezonden was. Hij vertelde dat
de vrouwen daar niet eens naar buiten mochten.
Als ze dat wel deden, werden ze vermoord. Dat
was nogal schokkend. Vorige week zaterdag,
22 april, is Dieuwke weer in Leeuwarden
geweest. Dit keer om uitleg te krijgen, wat er nu
precies gaat gebeuren op 4 mei a.s. op de Dam
in Amsterdam. U leest er later meer over.
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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  A P R I L

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Gefrituurde Kip
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

Met deze prijslijst startte de familie Bouma op 1 mei 1931. 
Nu 75 jaar later kunnen wij u echter niet meer deze prijzen bieden.

**** Maar let op onze advertenties dit jubileumjaar ****

Makkum - De Leeuwarder Courant heeft
onlangs aan alle lezers een oproep gedaan om
hun mooiste plekje in Friesland te kiezen. De
honderd mooiste plekjes zijn ondertussen in
een boek gebundeld. Het zegt veel over het
mooie dorp Makkum dat de inzendingen van
onze plaatsgenoten Greetje Poepjes en Eddie
Oppedijk uit vijfhonderd inzendingen zijn
gekozen voor plaatsing in dit boek. Greetje

heeft een mooie foto met een ontroerend
verhaal gemaakt van haar toen nog vissende
echtgenoot Piet Poepjes. Eddie Oppedijk
heeft een foto gemaakt van het natuurgebied
“Makkumer Zuidwaard” met een verhaal over
zijn persoonlijke beleving van dit gebied. Al
met al is dit een mooi stukje promotie voor de
mooie Gemeente Wûnseradiel en voor
Makkum in het bijzonder.

Makkum als mooiste plekje van Friesland 

* Eddie en Greetje tonen het boek waarin hun verhaal is opgenomen

1931 75 jaar 2006
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Ter ere van de Koningin
Mooie sappige oranje pers sinasappels
20 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Zoete blauwe pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

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

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

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  

nieuwe oogst aardappels        

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Beaut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement 

voor € 29.95 
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch 
te boeken op basis van beschikbaarheid)

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Twirre wint openingswedstrijd sloeproeiseizoen

* Twirre in gevecht met de Azorean High

IJmuiden/Makkum -In IJmuiden werd afgelopen
zaterdag voor de 16e maal de sloepenrace op
het Noordzeekanaal georganiseerd. 72 Teams
verschenen aan de start van de ruim 15 kilo-
meter lange race waaronder de Brûzer en
Twirre uit Makkum. De weergoden waren de
roeiers goed gezind en hadden gezorgd voor
een prima temperatuur en aangenaam briesje.
De Brûzer had afgelopen winter een nieuwe
handicap voor 6 in plaats van 8 roeisters
gekregen en trachtte hierdoor beter uit de verf
te komen. Dat leek aardig gelukt want het
geroeide vermogen nam in IJmuiden behoor-
lijk toe. De dames roeiden in 1’54”37 naar
een keurige 7e plaats in het algemeen klasse-
ment. Ook de Twirre was afgelopen winter
onderhanden genomen en had een nieuwe,
iets gunstigere, handicap gekregen met de
sleepproef . Te samen met de nieuwe riemen
van scheepstimmerbedrijf Roland van Malsen
kon het nu aan het materiaal niet meer liggen. 

Voor de wind in IJmuiden liep de sloep ruim
111/2 km per uur en na de keerton hoefde er
slechts weinig te worden ingeleverd. De prijs-
uitreiking was dan ook zenuwslopend want
met een tijd van 1’24”23 wisten de mannen
dat ze meededen om eremetaal. Op de derde
plaats eindigde het Sloepweesje uit Rotterdam,
de Tréwes 1 uit Aldeboarn legde beslag op de
tweede stek en met ruim 133 watt werd de
Twirre eerste in het algemeen klassement.
Dolgelukkig werd een grote bokaal ontvangst
genomen want de Twirre was nog nooit over-
all de beste geweest. De stijgende lijn die het
team vorig jaar met een overall 3e plaats in
het Nederlands kampioenschap had inzet kon
niet beter worden gecontinueerd. Ook andere
teams uit de regio behaalden prima resultaten,
de Brijbek uit Workum (NK in 2005) werd 4e
en de Orkaan uit Harlingen tekende voor de
5e plaats. Op 6 mei vindt de volgende
wedstrijd plaats in Grou.

Cornwerd - Afgelopen weekend zijn diverse
Waardruiters naar de wedstrijd in Koudum
geweest. Er werden diverse winstpunten en
prijzen behaald. Krista Koomen startte met
Wonderwoman in de B-dressuur, 190 punten, 1
winstpunt en de 5e prijs. Met Magnolia nam ze
deel in de L-1 dressuur. De 1e proef was goed
voor 194 punten, 1 winstpunt en de 1e prijs.
Met de 2e proef behaalde ze nog een winstpunt,
187 punten. Anna Nynke Hofstra deed met
Karola mee in de M-1 dressuur. Voor de 1e
proef kreeg ze 196 punten, 2 winstpunten en de
2e prijs. De 187 punten voor de 2e proef leverde
haar nog een winstpunt op. Aan het springen

deden Marijke Bonthuis en Otsje Tilstra mee.
Otsje reed met Katel een goed 2e parcours in de
klasse B, ze bleef foutloos en behalve 2 winst-
punten leverden de 47 punten voor stijl haar de
2e prijs op. Marijke Bonthuis deed met Vondel
en Utopia mee in het B springen, het resultaat
mocht er zijn. Met Vondel was ze foutloos en
voor de stijl kreeg ze 50 punten, de 2e prijs. Met
Utopia was ze ook foutloos en kreeg ze 56
punten voor de stijl, daarmee legde ze beslag
op de 1e prijs. Beide parcoursen leverden 2
winstpunten op. Met Maxima nam ze deel in
de klasse L. Ze reed een foutloos parcours in
een tijd waarmee ze de 3e prijs behaalde.

De Waardruiters
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Cornwerd - Dit jubileumfeest voor jong en oud,
met naast de demonstraties door Edward Gal en
Albert Voorn, een grote braderie, kinderspelen en
vele andere aktiviteiten zal plaatsvinden op 3 juni.
In het vorige artikel hebt u kunnen lezen hoe de
Waardruiters zijn ontstaan. Aangezien het een
gezamenlijk jubileum betreft van Waardruiters en
Boeyenkamp willen we u het verhaal omtrent het
ontstaan van de Boeyenkamp niet onthouden.

Een verhaal van Swaantsje Brink - van Dijk
Swaan is opgegroeid op boerderij “de Boeyenkamp”
van haar ouders samen met broer Johannes en zus
Gerlanda. Voor het werk op de boerderij werden
ook paarden gebruikt. Gerlanda en Johannes kregen
al snel belangstelling voor deze dieren en begonnen
met rijden, dit in tegenstelling tot Swaan. Pas toen
ze op de MAVO op een lijstje haar beroepskeuze
moest invullen en daar paardrij-instructrice opstond
bedacht ze dat dit haar wel wat leek. Haar vaders
nuchtere reactie was dat ze dan zo langzamerhand
maar eens met rijden moest beginnen en zo ging
Swaan met Jodansa van haar vader naar de manege
in Sneek. In de loop der tijd werd het uitvoeren van
het boerenbedrijf voor Ate van Dijk door rugklachten
steeds zwaarder en besloten hij en zijn vrouw,
gezien de interesse van hun dochter voor een manege
bedrijf te gaan. Er kwamen een aantal paarden bij
en ook werd er af en toe een veulentje geboren
waaronder Regent die heel veel jaren trouwe dienst
heeft bewezen, voor de kar en later als manege paard.

In 1979 werd de buitenbak geopend. Ate begon met
het geven van lessen en werd daarbij al snel geholpen
door de 16 jarige Swaan die daarnaast nog een
part-time baan had in de boekwinkel in Makkum.
Zomers bij mooi weer was er buiten een terrasje
waar men even na kon zitten en als het weer wat
minder werd zat men in de stal nog even na te praten.
In de winter zat men in de keuken/achterkamer. Er
stond een grote tafel waar iedereen maar kon aan-
schuiven en waar men op gezette tijden kon genieten
van een heerlijke pan soep. Het levert de nodige
anekdotes op; Manno wilde altijd perse op Derby
rijden, maar af en toe wilde een ander dat ook wel
eens. Sjoerd besloot tot en drastische maatregel, hij
goot de soep in de cap van Manno toen deze naar
de wc was, het resultaat laat zich raden.......... En zo
was er Arend, hij reed op Japke. Het was een vurig
beestje en als ie af en toe wat al te hard ging probeerde
hij hem te kalmeren door hem toe te spreken “ho
Japke, net te hurd Japke ...”. 
Naast de lessen werden er ook tochtjes gemaakt
met de huifkar. Om het lesgeven te optimaliseren
gingen  Ate en Swaan samen eerst naar de instruc-
teurcursus en daarna naar de commandantencursus
in Bolsward, bij Gerard van der Munt. Behalve het

theoretische deel moest Swaan ook voor de praktijk.
Voor wat betreft de dressuur was dit geen probleem
echter het springen was niet haar favoriete onder-
deel en ze besloot een 2e poging te wagen in
Gorredijk. Daar ontmoette ze tijdens de 2e cursus
Jan Brink en die heeft haar er doorheen gesleept.
Spoedig werd de Boeyenkamp ook de thuisbasis van
rijvereniging de Waardruiters. Na de instructeurs
Wim Foekema, Tino Munniksma en Jel Schuurmans
nam Swaan deze lessen al snel voor haar rekening ook
al waren er een paar rijders die zich afvroegen of  “dat
famke” dat wel aan kon. Het bleek geen probleem.

Eind jaren ‘70 werd de beslissing  genomen om het
professioneel aan te pakken. Het werd tijd voor een
binnenbak. Nadat alle aanvragen door de gemeente
Wûnseradiel waren goedgekeurd werden de ijzeren
spanten hemelvaartsdag 1981 aangevoerd. De kantine
werd grotendeels gebouwd door een ploeg vrijwil-
ligers. Najaar 1981 werd de hal geopend. Ondertussen
had Swaan haar eigen paard gekregen genaamd
Santiego, dat was  een heftig beestje die haar er
regelmatig afgooide o.a. op een wedstrijd in
Elfbergen beet ze in het zand, met de kleren en haar
gezicht onder het zand en de vegen van de tranen
reed ze toch nog de proef  waarmee ze overigens
wel de 1e prijs won. Maar goed na veel zandhappen
en frustraties kwam Nicol. Dit klikte beter en deze
mooie merrie reed ze naar de klasse Z. Ook ging ze
paarden van derden rijden o.a. Souvenir van de
Vries uit Harlingen welke ze naar M-niveau reed,
Setske van Nanne Osinga en Tetske van de fam.
Jansen. Eén van de inmiddels aanwezige pension-
paarden Faiza reed ze na een ernstige blessure met
veel geduld weer naar het L-niveau. En natuurlijk
reed ze aanvankelijk zo nu en dan ook een paard
voor vriend/echtgenoot Jan Brink. Last but not
least kwam de indrukwekkende Friese hengst
Falke van Rudie Rienstra uit Wommels naar de
manege welke ook door Swaan naar de klasse Z
werd gereden. Na verloop van tijd werd het het
gebruik van de overdekte hal steeds intensiever,
behalve de rijvereniging kwam er ook de menclub
die de woensdagavond in beslag nam en werd er
door Piet de Boer men cursus gegeven. Daarbij
werden de wachtlijsten voor de manege lessen
steeds langer en kwam de gedachte aan een 2e
overdekte rijhal naar boven. De gedachte werd
concreet, de hal werd gebouwd en in 1996 met een
fantastische feestweek geopend.

In de loop der jaren heeft Swaan diverse cursussen
gevolgd. Door drukte in het bedrijf en door het
beperkte aanbod daarin is er op een gegeven
moment een pauze in gevallen maar de behoefte
om toch weer iets op te pikken bleef bestaan. Toen
3 jaar terug de cursus voltigeren voorbij kwam

heeft ze daarop ingeschreven, het ging haar vlot af
en ze had er veel plezier in, het voltigeren kreeg
daarmee op de manege meer inhoud en uitbreiding.
Vorige jaar heeft ze de vervolgcursus gedaan en
fase 3 gaat er vast nog van komen. Daarnaast geeft
ze een aantal keren per jaar en op diverse plekken
in het land de jury opleiding van het FNRS. Op dit
moment geeft ze geen les meer aan de rijvereniging,
verandering van spijs doet eten gaat ook hier op.
Wel is ze na 12 jaar nog steeds met veel plezier
commandante van dameszadelclub Fleurop. Vorig
jaar was er voor het eerst het Talentenplan voor de
jeugdige Waardruiters waar ze nauw bij was
betrokken. Dat krijgt dit jaar deze maand weer een
vervolg, een leuke ontwikkeling.

Er zijn een aantal hoogtepunten geweest in de afge-
lopen jaren. De openingsweek die werd gehouden
bij het openen van de 2e hal. Het organiseren en
goed verlopen van zo’n grote happening is een
echte “kick” geweest. Daarnaast was het behalen
van het Open Nederlandse Kampioenschap
Dameszadelrijden met Redbad en de daarbij
behorende huldiging een heel speciale belevenis.
Wat ook geldt voor het rijden van Friese hengst
Falke naar de Z-dressuur. 

Over de dieptepunten moet ze iets langer nadenken
maar het afscheid nemen van paarden, zoals de
drachtige merrie Pyroska en pony’s die jarenlang
trouwe dienst hebben gedaan, blijft een moeilijke
aangelegenheid. Een zorgelijke tijd was ook de
MKZ crisis, waarbij het bedrijf een aantal dagen
volledig van de buitenwereld moest worden afgesloten.
Wat wel eens steekt zijn de vele regels waaraan als
manegebedrijf moet worden voldaan. Veel meer
dan de semi-bedrijven die “het erbij doen” en dus
toch goedkoper kunnen, het voelt als oneerlijke
concurrentie. Wat ze ook elke keer weer vervelend
vind is dat er als de paarden in de wei lopen er zo
nu en dan één in de sloot beland. Toekomstplannen
zijn er nog genoeg, zoals vernieuwing van de
ruiterverblijven. Verder zou het erg leuk zijn als er
ruiterpaden kwamen in de omgeving.

Wat ook leuk is om te zien zijn de ontwikkelingen
m.b.t. de klanten. Sommigen komen en blijven,
anderen gaan en komen later weer terug omdat ze
het rijden toch niet los kunnen laten. Of ze rijden
zelf niet meer maar komen met hun kinderen naar
de ponylessen. Een vaak bijzonder weerzien met
oude bekenden. Natuurlijk veranderd er het één en
ander in de loop der jaren, het drankgebruik is minder
geworden en dat is ook  goed al hoe gezellig het
soms ook kon zijn. Wat wel een aderlating is, is het
verdwijnen van de oude potkachel in de kantine.
Vele gezellige uurtjes zijn er doorgebracht rond
deze kachel, iets wat heel veel Makkumers zich
zullen herinneren evenals de namen van manege
paarden zoals Regent, Derby, Nynke, Parmanta,
Norma, Ciska, Roodkapje en nog vele anderen.
Duizenden Makkumers hebben in de loop der jaren
wel een lesje “meegepikt” op de Boeyenkamp.

De eind conclusie
kan ook volgens
Swaan zijn dat er
een mooi bloeiend
bedrijf staat waar
velen in de regio
veel plezier aan
beleven.

De Wereldtop komt naar Cornwerd
Zaterdag 3 juni Jubileumfeest met o.a. Albert Voorn en Edward Gal
resp.medaille winnaar Olympische spelen en lid van het olympisch dressuurteam  
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Restaurant It Posthûs
Plein 15  8754 ER Makkum

tel 0515-231153

3-ggangen
à lla ccarte

voor € 25,- 
(als u voor 19.00 uur aan tafel zit) 

Goedkoper kunnen we 
het niet maken, 

beter was het altijd al...

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra

Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Het is zover! Vandaag wordt de nieuwe website
van Thuishotel operationeel. Leden van
Thuishotel kunnen vanaf vandaag 24 uur per
dag aanvragen via deze website. Thuishotel is
een zelfstandig merk van Thuiszorg Zuidwest
Friesland, ontwikkeld in samenwerking met
diverse gemeenten, woningcorporaties, zorg-
instellingen en bedrijven uit de regio
Zuidwest Friesland. Alle informatie op de
nieuwe website is ontwikkeld samen met de
lokale en regionale dienstverleners die via
Thuishotel hun diensten aanbieden. Dit maakt
www.thuishotel.nl een uniek project. Vanwege
het innovatieve karakter van dit project en de
stimulans voor de leefbaarheid op het Friese
platteland die ervan uit gaat heeft dit project
subsidie gekregen vanuit het Regionaal
Innovatie Programma Fryslân Fernijt. Dit
houdt in dat er financiële steun gegeven is
vanuit de Europese Unie, het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de
Provincie Fryslân. 

Thuishotelleden kunnen heel gemakkelijk, én
met korting, gebruik maken van een grote
variëteit aan diensten, producten en cursussen.
Van een tuinman of klusjesman, zwanger-
schapscursus, kapper aan huis, boodschappen-
dienst of maaltijdservice tot korting een
speciaal arrangement bij de sauna of korting
op een abonnement van een tijdschrift. Al
deze diensten zijn vanaf nu te bestellen via
www.thuishotel.nl Leden kunnen inloggen
met het nummer van hun Thuishotelpas en
hebben daarna rechtsreeks toegang tot alle
diensten en dienstverleners. Overigens blijft
het ook mogelijk om telefonische bestellingen
te plaatsen, de website vormt een uitbreiding
van de mogelijkheden. De website is echter
wel zo gemaakt dat deze ook gemakkelijk te
gebruiken voor (oudere) mensen die weinig
ervaring met het gebruik van internet hebben.
De website wordt vanmiddag gelanceerd tijdens
een symposium over dit project; “Digitaal
Thuishotel; diensten binnen handbereik.” Het
symposium vindt plaats in Epema State in
IJsbrechtum en de volgende sprekers zullen een
bijdrage leveren: P.A. Bijman, gedeputeerde
provincie Fryslân- Digitaal Thuishotel en
Fryslân Fernijt: Gerda Witteveen, manager

Thuishotel- Het centrale loket thuis: Hilde
Gerlofs, projectleider Digitaal Thuishotel-
Realisatie van het projectplan: Ate van der
Meer, automatiseringsbedrijf Snakeware- De
innovatieve techniek achter www.thuishotel.nl:
Henk Peter Jagersma, Maaltijd Service
Friesland- Implementatie interactieve dienst-
verlening in de praktijk. Om 16:30 zal de
organisatie van het symposium de champagne
ontkurken en gaat de website online.
Thuishotel hoopt op veel gebruiksgemak voor
al haar leden!

Voor meer informatie kunt u bellen met
Gerda Witteveen, 
manager Thuishotel - 06-20471866
Hilde Gerlofs, 
Projectleider Digitaal Thuishotel - 06-52300220

Werking website
Alle 18.000 leden van Thuishotel kunnen het
nummer van hun Thuishotelpas gebruiken, in
combinatie met een tijdelijk wachtwoord, om
in te loggen op de website. Vervolgens kunnen
zij gebruik maken van alle mogelijkheden op
de website.
De stappen om een dienst te boeken zijn als
volgt: Het lid selecteert de dienst van zijn/
haar keuze. Bij de dienst staan de verschillende
aanbieders van die dienst vermeld.  Per aan-
bieder kan men de algemene informatie,
de voorwaarden en de prijs van deze dienst-
verlener bekijken. Door op aanvragen te klikken
vraagt een lid deze dienst bij de geselecteerde
dienstverlener aan. Op het aanvraagformulier
worden de specifieke wensen ingevuld. De
adresgegevens hoeven door een lid nooit
ingevuld te worden, de leden zijn immers
ingelogd en dus zijn hun gegevens bij ons
bekend. Na boeking krijgt het lid een bericht
en een e-mail met de bevestiging van de aan-
vraag. De dienstverlener krijgt de aanvraag
ook via e-mail binnen en neemt contact met
het lid op. 

Voor een demonstratie van de werkwijze kunnen
de demonstratiefilmpjes bekeken worden.
Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een
lid bijvoorbeeld zijn of haar profiel kan wijzigen
of een dienst kan boeken.

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

Lancering webproject op symposium Thuishotel
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Nederland kent tal van verworvenheden,
waarvan Koninginnedag één is. Heel het
land viert dan feest en ook wij willen van

deze feestelijkheden deel uit maken.

Om deze redenen zijn wij op 
ZATERDAG 29 APRIL
de gehele dag gesloten
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Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

www.makkumerbelboei.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Restaurant It Posthûs
Plein 15  8754 ER Makkum

tel 0515-231153

Volgens NRC-NNext
13 april 2006:

‘nummer 1 
van de 7 beste redenen 

om uit te gaan’

Daar hebben wij niets 
aan toe te voegen.

Metamorfose voor Tineke Fahner bij Kapsalon Nynke

Tineke Fahner voor..... ....en na de metamorfose

Makkum - Vorig jaar was bij Kapsalon Nynke
de mogelijkheid voor twee personen een
metamorfose te winnen. De eerste kandidaat
werd al eens stevig onder handen genomen en
nu was de tweede persoon aan de beurt. Het
was Tineke Fahner, zij kwam volkomen blanco
binnen en vond alles goed wat er ging gebeuren.
Ze ging er dus duidelijk van uit dat het geen
extreme make over zou worden. Tineke had
het haar nog nooit geverfd en meestal droeg
ze het haar, zoals we dat wel noemen, op zolder.
Nynke ging uitbundig met allerlei warme
blond kleuren aan het werk en nadat dit
gedaan was werd het haar geknipt. Tineke zag
van dit alles niets. De spiegel was met een
kleed afgedekt. Nadat Nynke haar werk
gedaan had was Annette Berends van Berends
Beauty en Body aan de beurt om van Tineke
een stralende vrouw te maken. Er werd voor
de blauwe ogen ook uitgegaan van blauwe

oog make-up en de ogen werden steeds
stralender en groter. Dit kwam door de kleuren,
maar ook omdat de eye liner niet over het hele
ooglid aan gebracht werd maar halverwege
het oog. De oneffenheden in het gezicht werden
weggewerkt en de lippen kregen kleur door
het aanbrengen van een zacht roze lipstick.
De kleuren die dit voorjaar gebruikt worden
bij make-up zijn fris en helder zo ziet men
vele kleuren roze en cyclaam maar ook de
kleur abricot komt in het mode beeld veel
voor. Het ziet er dus allemaal heel vrolijk en
natuurlijk uit. Toen Tineke uiteindelijk de
mogelijkheid kreeg om het eind resultaat te
zien, was ze heel blij met hetgeen Nynke en
Annette voor elkaar gekregen hadden. Het
haar zag er met de natuurlijke tinten mooi uit
en het half lange haar vormde zich mooi om
haar fris en natuurlijk opgemaakt gezicht. Het
eindresultaat was dus geslaagd.

Wijngaarden Textiel & Mode is het juiste adres voor:
Actuele mode Stomerij
Nachtkleding Huishoudtextiel
Kleinvak Lingerie

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum ( 0515-31602
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

Mos in uw gazon?

Te huur:
Verticuteermachines

elektro of benzine

Grote keuze nieuwe
Motormaaiers

Elektromaaiers
Zitmaaiers

merken Wolf - Castelgarden - Honda

RRuuuurrdd MMeennaaggee
Arumerweg 13

Witmarsum
Tel. 0517 - 531768

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
donderdag 27 april 

t/m woensdag 10 mei

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 9
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Zo gaat alles voorbij!
Maar wij houden een 

traditie in stand

JAARMARKT
zaterdag 29 april 

Plaats: Verkoopkas 
Tuincentrum Maggenheim

Thema: Geranium’s

Verder nog: Tientallen éénjarigen,
tuinplanten, hangplanten enz. enz.

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

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Dodenherdenking 
te Kornwerderzand
Op donderdag 4 mei 2006 vindt de jaarlijkse
dodenherdenking te Kornwerderzand weer
plaats. Bij de drie monumenten t.w. het monu-
ment voor commandant kapitein C.F.J. Boers
en eerste luitenant Q.J. Ham, het monument
voor de gevallenen in de Wonsstelling en het
monument voor de omgekomen opvarenden
van de kanonneerboot Hr. Ms. Johan Maurits
van Nassau, waar kransen zullen worden
gelegd. De herdenkingsplechtigheid begint
om 18.00 uur en wordt gehouden in samen-
werking met het Contact Oud Mariniers. Een
detachement van het 44e Pa. Inf. Bat. Reg.
Johan Willem Friso zal een erewacht vormen,
terwijl tamboer en pijpers de herdenking
muzikaal zullen begeleiden. De overdenking
zal worden uitgesproken door ds. J. Kamerling
te Franeker. Vrijheid maak je met elkaar, is
het thema voor de komende jaren rond
herdenken en vieren op 4 en 5 mei. Vrijheid en
verscheidenheid is de invalshoek die voor dit
jaar gekozen is. Vrijheid is altijd gekoppeld
aan verantwoordelijkheid. Als individu en als
burger hebben we een gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor de vrijheid om ons heen
en de vrijheid van anderen. 

Namens de Stichting Kornwerderzand bent u
van harte welkom om de dodenherdenking te
Kornwerderzand bij te wonen.

Waterpark Mounewetter
vanaf  2 mei open
Witmarsum - Dinsdag 2 mei vanaf 14.00 uur
is het zover. Op die dag begint het 34e seizoen
van Waterpark Mounewetter in Witmarsum.
Het perfecte waterpark voor groepen, gezinnen
en een ieder die van ontspanning en waterplezier
houdt. Het waterpark is ook zeer geschikt
voor leszwemmen en Aquasporten met een
aangename watertemperatuur van maar liefst
25 graden. Vanaf 2 tot en met 5 mei is het een
groot feest in het waterpark Op 2 mei om
14.30 uur stuivertje duiken voor de jeugd.
Op 3 mei vanaf 10.00 uur staat er een heel
grote glijbaan met bootjes op de zonneweide,
spectaculair voor de kinderen. Entree met
abonnement of een los zwemkaartje van € 3,30
Op 3 mei van 9.00 tot 9.30 uur is er “gratis
proefles “ meer bewegen voor ouderen”.
Tevens kan men op 3 mei tussen 9.30 en
11.30 uur kennismaken met de vele mogelijk-
heden die het zwembad te bieden heeft deze
zomer. Op 4 mei gratis proefles aquajoggen
en op 5 mei gratis proefles superfit op beide
dagen van 9.00 tot 9.30 uur.  Ook op 4 mei
van 14.00 tot 15.00 uur spelletjes voor de
jeugd vanaf 6 jaar. Een dagje Mounewetter is
altijd waterplezier voor groot en klein en ook
zeer geschikt voor verjaardagsfeestjes of
schoolreisjes. Voor verdere informatie:
www.zwembadmounewetter.com

!!Joy Nail Nagelstudio 
gaat VERHUIZEN!!

Vanwege de grote aanvraag 
met betrekking tot 

de nagelstyliste opleiding
ga ik verhuizen naar Leeuwarden 

op het adres; Zuiderplein 3.
Vanaf 1 augustus zullen de lessen 

gegeven worden vanuit Leeuwarden.

DE NAGELSTUDIO zal in Makkum
blijven en dan op het volgende adres;

Tichelwerk 12 te Makkum.

De wijzigingen zullen vanaf 
1 augustus ingaan tot die tijd 
kunt u nog terecht op Plein 11

Telefoon : 06-22 50 90 44
www.joynails.nl
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kwaliteit occasions,de beste garantie !!
Peugeot 1007 1.6i Gentry 2tronic,3drs,zilver,airco,radio-cd
Cpv.afst.bed,el.ramen,st.bekr,el.schuifdeuren,19dkm 2005 € 18.350,-
Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm 2002  € 17.900,-
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001 € 17.750,-
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 € 14.400,-
Peugeot 307XS 1.6i,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen  2002 € 12.900,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst 2002  € 12.900,-
Peugeot 307 Hdi ,5drs,grijsmet,a/c-ecc,cpv+afst.    2002 € 12.800,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003 € 12.250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 11.200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm   2002 € 10.900,-
Peugeot 406 Break Hdi,zilver,a/c,cruisecontr,mistl. 2003 € 9.900,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001  € 9.900,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004 € 8.750,-
Opel Astra 1.6gl,blauwmet,cpv+afst.bed,trekh,98dkm  1999 € 6.750,-
Opel Corsa 1.2-16v’Strada’,blauwmet,st.bekr, 93dkm  2000 € 6.250,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part  1998 € 4.250,-
Renault Megane 1.6i RT,gr.met,el.rmn,cpv,mistl,  nov-1997 € 2.450,-
Opel Astra 1.6i,5drs,stuurbekr,cpv,radio,99 dkm      1995  € 2.250,- 
Alfa 145 1.6i,3drs,rood,el.ramen,stuurbekr,nwe apk   1995  € 1.400,-   

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.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

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

BMW 320D touring
Executive,airco-ecc
Radio-cd,zilvermet
Cruisecontr,mistl.
Trekh,cpv+afst.bed
112 dkm  bj 2001
€€ 17.750,-

Peugeot 406 Break
2.0 Hdi,zilvermet
airco,cruisecontr
mistl,cpv+afst.bed
trekh,el.rmn,nw.st
178 dkm  bj 2003
€€ 9.900,-

Geen kledingverkoop
Makkum - Helaas kan onze kledingverkoop
van peuterspeelzaal It Krobbeguod op 26
april a.s. niet doorgaan dit i.v.m. te weinig
inbreng. Vandaar deze oproep nogmaals.
Heeft u nog zomerkleding schoon en netjes.
Breng ze in bij Attie, tel. 0515-232858, Titia,
tel. 0515-232644 of Silvia, tel. 0515-425507.
De helft van de opbrengst is voor u zelf en de
andere helft voor de peuterspeelzaal.

Zang- en broedvogels
in Buismans Einenkoai
Piaam
Piaam - Eendenkooien zijn oases van rust en
stilte. Ideale broedplaatsen voor vogels. In
Fryslân is er nog een aantal van deze eeuwenou-
de kooien. It Fryske Gea beheert acht daarvan.
Eén daarvan is Buismans Einekoai bij Piaam
aan de Friese IJsselmeerkust. Op zaterdag 29
april van 10.00 tot 12.00 uur is hier een excursie
met als thema zang- en broedvogels. Opgave
voor deze excursie kan tot vrijdag 28 april via
het kantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-
381448. Deelname is voor leden van It Fryske
Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-
leden betalen € 2.50 en kinderen tot 12 jaar
€ 1.- per persoon. Honden kunnen niet mee.

Buisman Einekoai
Deze eendenkooi kwam in 1963 in eigendom
van It Fryske Gea, als legaat van Hein
Buisman zelf. Toen de Zuiderzee nog niet was
afgesloten (vóór 1932), werden in deze kooi
heel veel vogels gevangen. Ook is de kooi
nog eens tijdelijk in gebruik geweest voor
ringonderzoek. De eendenkooi bij Piaam is
van het Overijsselse type, met gebogen pijpen.
Dat is niet verwonderlijk, omdat Overijsselse
kooikers deze vangvoorziening hebben
gemaakt. De kooi biedt een goede broed-
gelegenheid in de oudere bomen. Buizerd en
ransuil broeden er, in sommige jaren de
boomvalk en soms ook de wielewaal en de
buidelmees. Hoewel er geen eend meer wordt
gevangen, wordt de kooi nog wel vangklaar
gehouden. Dat is noodzakelijk voor het
behoud van het Recht van Afpaling, dat de rust
in de omgeving garandeert. Het betekent dat er
geregeld onderhoudwerk moet worden gedaan.
Dat gebeurt onder andere door vrijwilligers.

Vanavond 20.00 uur

Ledenvergadering O.V.M.

in Café De Zwaan
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Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 28 april
20.15 uur J Makkum 6 - Oeverzw. 8
21.25 uur D Makkum 4  - Staveren 1
20.15 uur J Makkum 8  - BEO 7
21.25 uur H Makkum 1  - Covos 3
20.15 uur J Makkum 9  - Punt Ut 8
21.25 uur H Makkum 2  - Covos 5

Informatief
Arkel, F.v.- Tajine(heerlijke gerechten uit de Noord-Afrikaanse stoofpot); Austen, Steven,
Steve Austin Kaaskoppen (Twintig jonge landgenoten praten over de toekomst van
Nederland) Autovisie- Jaarboek 2006; Braam, S.- Ik heb Alzheimer(het verhaal van mijn
vader); Broeke, R.v.d.-  Robbert(van zorgenkind tot medium); Lakho,Hameeda ,-  Geheim
Geweld(Persoonlijke ervaringen over kindermishandeling en de vraag om meer aandacht
voor kindermishandeling in het algemeen) Mostert, R.- Weblogs(leer snel alles wat u
moet weten); Weisbrod,Ella - Wonderen bestaan (Verhalen van mensen over wonderlijke
ervaringen in hun leven) 

Romans
Barclay, A.- De rustige kust (niets is wat het lijkt); Boomsma, J.- Ien foar de wraak (speurders-
wurk is net sûnder gefaar);Brookfield, A.- Familesonate;Brown,Dan,-De Delta deceptie
(NASA doet spectaculaire vonds op de Noordpool, dan ontdekt een analiste dat er een
luchtje aan zit. Dorrestein, R.- Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder
Roodkapje voor; French, Marilyn,-Kinderen van de liefde. (een vrouw van middelbare
leeftijd kijkt terug op haar leven als adolescent en jong volwassene in de verenigde staten
in de jaren 60 en70 Harris, J.- Schimmenspel (een duistere roman); Kellerman, F.-
Een stenen omhelzing (een wereld vol sinistere geheimen); Kinsella, S.- Hou je mond
(sommige geheimen wil je niet delen); Koopmans, A.- Fryslân boppe (humoristyske
ferhalen); Korterik, H.- Bom in de laurierstraat (de aanslag op Scholte en
Hoogendijk);Levis,Beverly,-Onrustig Hart(Een jonge Amish vrouw wil graag haar hobby
schilderen beoefenen,maar de Amish-Gemeenschap verbiedt kunstzinnige uitingen)
Long, K.- Waar dumpen we oma?(de smalle scheidslijn tussen liefde en
haat);MacCourt,Frank,- Meester(Herinneringen van de Iers-Amerikaanse schrijver
aan zijun dertig jarig leraarschep aan verschillende scholen in New York Pingeot,
M.- Verborgen dochter(haar waargebeurde levensverhaal); Wisse, C.-  Een veeboer uit
Canada;

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten

Zittingsuitslag 10 april + stand

A Paar Score Totaal St.
1 S. Attema & M. v.d. Weerdt 62,50 409,76 3
2 R. Boonstra & T. v.d Veen-Ijtsma* 53,57 389,88 6
3 K. Bruinsma & A. Koornstra 52,38 426,79 1
3 J. v. Dijk & L. Koornstra-Klok 52,38 361,90 8
5 R. Bergsma & S. v.d. Eems 48,21 399,64 4
5 J. Hutchinson & P. Hutchinson 48,21 420,83 2
7 J. Bergsma & M. v.d. Woude 45,24 390,48 5
8 B. Dijkstra & J. van Hijum 37,50 388,33 7

B Paar Score Totaal St.
1 J. Metz &  A. Tolsma * 56,55 390,12 5
2 H. van As &  J. Poog 55,95 408,93 4
2 R. Hack & A. Poepjes 55,95 370,24 7
4 S. de Boer & T. van der Berg 55,36 431,78 1
5 E. v.d. Veen & M. Tilburgs 48,81 373,57 6
6 A. Poog & Kl. v.d. Eems 46,43 416,67 2
7 K. Reitsma & A. v.d. Woude 43,45 416,31 3
8 A. v.d. Meer & M. v.d. Wal 37,50 368,45 8

C Paar Score Totaal St.
1 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra 64,88 463,81 1
2 D. Amels & W. Zijlstra 56,55 413,75 2
3 W. Dalstra & A. de Jong* 54,17 380,36 7
3 J. v.d. Meer & J. Hibma* 51,79 386,55 4
5 W. de Vries & J. Bosgraaf 49,40 381,31 6
6 H. Bonnema & D. Molleman 43,45 405,95 3
7 A. van Terwisga & H. Wierda 39,88 377,98 8
7 M. Rinia & R. Tjeerdema 39,88 383,27 5

D Paar Score Totaal St.
1 M. Zijlstra & Y. Grobbink 56,25 403,00 3
2 A. Smit & G. Teerenstra 55,00 347,70 2
2 C. Kalf & P. Teerenstra * 55,00 333,85 4
4 F. v.d. Belt & M. van Dijk-Rinia 51,25 374,75 1
5 H. Klein & A. Sieswerda 42,50 312,70 6
6 G. de Jong & T. Spoelstra 40,00 329,60 5

* = met invaller(s)  corr. voorbeh.

Bridgeclub Makkum

www.vankalsbeek-gaast .n l

sier - industrie - constructie
GAAST, ttelefoon: 00515-5541253

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant

Sport

www.makkum.nl

Makkum - Zaterdagmiddag 15 april j.l. stond
voor Makkum weer een cruciale wedstrijd op
het programma en wel tegen Nagele. Eerder
werd tegen de tegenstander uit de polder met
1-0 verloren. Zoals het programmaboekje al
aankondigde waren er deze speelronde ook
weer een aantal finales voor de ploegen die
tegen degradatie vechten. Één daarvan speelde
zich af op sportpark “de Braak”. De wedstrijd
werd vandaag weer eens afgewerkt onder toe-
ziend oog van vaste supporter “pake” Bijlsma.
De selectie van het vlaggenschip van Makkum
zou zeer goede zaken doen als de volle drie
punten in het vissersdorpje behouden konden
blijven. Bij winst zou Makkum namelijk een
goede stap doen richting rechtstreekse hand-
having in de 4e klasse. De spelers begrepen
het belang van de wedstrijd en daarom tastten zij
allen diep in de buidel en stelde de wedstrijdbal
van deze middag ter beschikking. Deze ietwat
“verwassen” ogende bal zou deze middag
veelvuldig het net laten bollen. 

Makkum begon zoals het de laatste weken
steeds aan de wedstrijden begint, fel en
opportunistisch. Deze strijdwijze zou al snel
resulteren in succes. Na vier minuten spelen
was het spits Bouke Jetze Smink die in twee
instanties de bal in de touwen wist te jagen.
Deze weelde ontlokte bij de immer optimistische
Tjeerdema de uitspraak: “zouden er op deze
manier wel voldoende scorebordjes aanwezig
zijn?” Toch liet Nagele zich niet kennen en
met name de technisch bekwame en snelle
voorhoedespeler Mickey Nijman zorgde voor
een aantal “grijze haren” momenten. In de
25ste minuut was het Mark Smit die de stand
weer gelijk wist te trekken. Smit werd de
ruimte ingestuurd door spits Robin Staars,
nadat deze drie Makkumers van zich af had
weten te schudden. Na een half uur spelen
was er een zeer mooi opgezette aanval van de
thuisclub waarbij de gehele voorhoede
betrokken was, maar oog in oog met de keeper
was het Gerard Roorda die net niet de juiste
richting aan de bal kon meegeven. Als het
inderdaad waar is dat een sporter op zijn
hoogtepunt moet stoppen, dan had good old
Rein “pypke” Miedema in de 31e minuut zijn
voetbalschoenen hoog in de wilgen moeten
hangen. De linksback van Makkum ontving
namelijk op een meter of 35 de bal en wist op
dat moment al de positie van de keeper. Met
een waar timmermansoog en met het juiste
gevoel en een fluwelen traptechniek werd het
leder gestreeld, waarna deze werkelijk wonder-
schoon achter de kansloze keeper het net
kuste. Na deze 2-1 had Makkum voor rust nog
een aantal grote kansen om de voorsprong

verder uit te breiden, maar dichter dan een bal
op de paal van Jouke de Jong wisten de
gastheren niet te komen. 

Na de rust ging Makkum verder waar het de
eerste helft was geëindigd, namelijk aanvallen.
In de 49e was het na knap kopwerk van zowel
Smink als Roorda bijna De Jong die de 3-1 op
het scorebord wist te brengen, maar zijn kopbal
ging rakelings over. In de 52e minuut was er
een vermeende handsbal van voorstopper
Piter Genee, waarna de scheidsrechter puur
op appèl de bal op stip legde. De inzet van
Nijman werd in eerste instantie nog door
Simon Adema gepareerd, maar in tweede
instantie was de Makkumer goalie kansloos
op de inzet van dezelfde Nijman. Na deze
gelijkmaker was Makkum het spoor even
bijster, wat drie minuten later zelfs in een
achterstand resulteerde. Na eigenlijk een zeer
slecht genomen vrije trap van Jacco Vessies
viel de 2-3 wel heel knullig achter de verbou-
wereerde Adema. De spelers van Makkum
begrepen dat er “een tandje bij moest” om de
zo broodnodige punten op “de Braak” te houden.
Het was de sterk spelende Bouke Jetze Smink
die uit een vrije trap van Reimo Tjeerdema de
keeper in de lucht wist te verslaan, waarna
Jouke de Jong op de doellijn het beslissende
zetje aan de bal mee kon geven. Na deze
gelijkmaker was het duidelijk dat Makkum
alleen tevreden was met de volle winst. Twee
minuten later was daar dan eindelijk de
terechte voorsprong. Man of the match Bouke
Jetze Smink ontving in het 16 metergebied de
bal vanuit een inworp. Smink controleerde de
bal behendig en behield hierbij het overzicht
en legde de bal panklaar voor de instormende
Reimo Tjeerdema. En net als vorige week was
het weer Tjeerdema die zijn ploeg op een 4-3
voorsprong wist te zetten. In de 80e minuut
werd Makkum nog verder in het zadel geholpen
door een eigen doelpunt van spits Robin
Staars, die uit een corner vakkundig zijn eigen
doelman verschalkte. 

Het slotakkoord van deze leuke en enerverende
pot voetbal was voor de beide invallers
Timo Smit en Jelle Hiemstra. Het was namelijk
Hiemstra die, na “dreigende” woorden van de
voorzitter, op aangeven van Smit de eindstand
van 6-3 op het scorebord wist te zetten.
De komende twee weken hoeft Makkum niet
te voetballen. De eerstvolgende wedstrijd is
op 6 mei de uitwedstrijd tegen Bleu Boys in
Nij Beets. 

NB: wegens ruimtegebrek vandaag het
verslag van de laatste gespeelde wedstrijd!!!

voetbal - Makkum rekent in ruime cijfers af met concurrent
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COMPETITIE KAATSVERENIGING MAKKUM BEGINT 
Kaatsvereniging Makkum laat weten dat in de week van maandag 1 mei 
de competitie voor zowel de jeugd als de Dames en Heren weer van start gaat.
> Programma: Maandag 1 mei, 18.45 uur.

Beginners, pupillen en schooljeugd.
> Programma: Woensdag 3 mei, 19.00 uur.

Heren en Dames 14 jaar en ouder.
> De Damescompetitie zal vanaf 11 mei plaatsvinden op de donderdagavond.

Voor meer informatie zie ons programmaboekje en www.kvmakkum.nl
Opgeven voor de competities is uitsluitend mogelijk middels een volledig 

ingevuld opgaveformulier, welke bij het programmaboekje is gevoegd.
Jeugd: inleveren vóór zaterdag 29 april bij Kees Tjeerdema, de Kamp 17.

Heren / Dames vóór dinsdag 2 mei bij resp. Pietsje Adema en Gerda Bleeker.

De eerste Ledenpartij van dit kaatsseizoen vindt plaats op zondag 7 mei.
Deze Oeds van Dijk Ledenpartij is voor Heren A/B en Dames, aanvang: 11.00 uur.

De Schooljeugd, pupillen en welpen beginnen om 12.00 uur. 
Opgeven bij secr. Mieke Tilburgs (0515-231377)

of in de kantine uiterlijk zat. 6 mei 20.00 uur. Jeugd tot 19.00 uur.
Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een goed en sportief kaatsseizoen toe.

Donderdag 27 april:
19.30 uur Gezins-Bingo in de feesttent

Vrijdag 28 april:
16.00 uur Playbackshow in de feesttent

Makkumer bands avond:
19.00 uur Spatader
19.45 uur Snickelodion
20.30 uur Brennivin
21.00 uur Onomatopoeia

Zaterdag 29 april:
9.00 uur Rondgang Hallelujah

10.00 uur Rabo-beachvolleybaltoernooi 
in het centrum

11.00 uur Kanonnen op de haven
10.00-12.00 uur Kinderspelen in de feesttent
22.00 uur Band Black Velvet 

in de feesttent

Zondag 30 april:
10.00 uur Oecumenische kerkdienst 

in de feesttent, 
na afloop koffiedrinken

Zondag 30 april:
11.30 uur Oranjeconcert  Hallelujah
‘s middags Paardenmarathon 

in/rond het dorp (stalterrein
manege Boeyenkamp)

13.00 uur Survivaltocht 
(start en finish feesttent)

v.a. 15.00 uur Oriënteringsrit 
voor auto’s en motoren 
(start en finish feesttent)

v.a. 15.00 uur Puzzelrit op de fiets, 
voor het hele gezin. 
(start en finish feesttent)

v.a. 17.00 uur Matinee met 
Weima en Van der Werf, 
in de feesttent

Donderdag 4 mei:
Dodenherdenking

v.a. 19.00 uur verzamelen Ds.Touwenlaan, 
stille tocht langs monument 
naar begraafplaats

Herdenkingsdienst 
in Van Doniakerk

Programma Koninginnedagviering Makkum 2006

Zoekertje
gratis geplaatst

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

of tel. 0515-231687

TE KOOP Gazelle heren sportfiets 21 versn.
I.z.g.st. € 115.-; Peugeot dames sportfiets 21
versn. i.z.g.st. € 115.-; Miele wasautomaat boven-
lader smal model prima voor klein behuisden €

65.-, tel. 06-41395821

TE KOOP z.g.a.n. Puky peuterfiets, luchtbanden
met duwstang, stuur kan vastgezet worden vr.pr. €
50.-, tel. 0515-231874 na 18.00 uur

TE KOOP Formica tafelblad wit met metalen
schragen 140 x 80, geschikt voor vele doeleinden
€ 25.-; Witte eettafel 135 x 90 € 25.-; Videokastje
wit 50 br. 40 d. € 20,-, tel. 0515-575756

TE KOOP Mickey mouse vaste huistelefoon met
druktoetsen i.z.g.s. € 35.-; Samsung SGH-x100
mobiele telefoon i.z.g.s. vidid colorscreen, down-
loadable games (Java), MMS, Wap 2.0 40 chord
polyphonic ringtones + adaptor. Hij is van oranje
en niet sim-lock vrij, dit kan je bijna overal laten
doen, € 50.-, tel. 06-18166852 of 06-51333813

TE KOOP Mooi campingbedje met matras, hoog,
modern model, kleur lichtblauw € 17.50, tel.
0515-231383

TE KOOP Herenkostuum 3 delig d. blauw mt. 58
1e kwaliteit z.g.a.n. € 40.-; Herenkostuum 2 delig
krijtstreep mt. 56 1e kwaliteit z.g.a.n. € 35.-, tel.
06-41395821

TE KOOP Keurig heren sportrijwiel merk Union
met computer, alles z.g.a.n. € 250.-, tel. 0517-
531959

TE KOOP ± 230 dakpannen + 22 nokpannen,
kleur bruin 12 jr. oud vr.pr. € 48.-; Gebruikte Wolf
motor maaier € 75.-, tel. 0517-531768

Bevestiging en intrede
predikant PKN
gemeente Makkum e.o.
Makkum - Zondagmiddag om twee uur vond
de bevestiging en intrede plaats in de “Van
Doniakerk” van ds. Jeroen P. van Olffen uit
Lekkerkerk als predikant van de Protestantse
Gemeente Makkum e.o. (PKN). De dienst
werd geleid door ds. A. R. Roodenburg uit
Parrega.

Aan de dienst werkten verder mee lector
kerkelijk werker G.H.Visser. Chr. Gemengd
Koor Makkum, die enkele liederen zongen
o.l.v. dirigent Sebastiaan Schippers. Het orgel
werd bespeeld door kerkorganist Jan F.
Sterenberg. Na de dienst  was er in het kerke-
lijk centrum “Het Anker” gelegenheid om het
gezin van Olffen een hand te geven.
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Zoekertje

BBiiee rr tt jj ee??  
Bij bbesteding vvan € 250 oof mmeer
gratis eeen 66-ppack mmet oorigineel

DDOOEEDDEELL GGLLAASS!!

DDDDOOOOEEEEDDDDEEEELLLL BBBBIIII EEEERRRR!!!!

NNuu oopp vvoooorrrraaaadd:: 11000000 mm²²
CChhiinneessee HHaarrddsstteeeenn TTeeggeellss
Uiteraard ttegen sscherpe pprijzen!

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Fietsdrager Twinny Load € 35.-, 
tel. 0515-232839 

TE KOOP Jaren 50 Miele wasmachine, werkt nog
ziet er goed uit € 40.-,; 4 Markiezen voor kleine
ramen nog nw. in plastic € 50.-, tel.06-28118693  

TE KOOP Oud grenen TV-kast met deurtjes en
klep voor audio heel mooi € 125.-;  4 Zwaar eiken
eetkamerstoelen € 15.-, tel. 06-41395821

TE KOOP Basgitaar merk ‘Hartke’ kleur zwart
rechte strakke hals, met stalen correctie pen, i.g.st.
€ 100.-, tel. 0515-231881 

TE KOOP Elfstedentochtkaarten, groep 15 en 20
€ 10.-, p.kaart, tel. 0515-231846

TE KOOP Honda scooter € 150.-, tel. 06-45372453

TE KOOP Vrieskist tafelmodel i.z.g.st. € 75.-;
Hoog model koelkast met klein vrieskastje i.z.g.st.
€ 100.-, tel. 06-41395821

TE KOOP Grote gegalvaniseerde kruiwagen
z.g.a.n. € 25.-, tel. 0517-531959

TE KOOP Mooie jongensfiets tot 15 jaar 3 versn.,
trommelremmen, Axa veiligheidsslot geheel kompleet
€ 80.-; Prima “Nijdam” step met remmen  € 25.-,
tel. 0517-532136

TE KOOP Nieuwe autoband 185R14 € 40.-;
Nieuwe autoband 145R13 € 20.-, tel. 0517-532136

TE KOOP Honda mtx loopt niet € 150.-, 
tel. 06-55532695

GRATIS AF TE HALEN Mooi conifeertje,
wegens te klein achter tuintje, tel. 0515-231769 of
06-53779626

GRATIS AF TE HALEN Stoeptegels 30 x 30, 
tel. 0515-231809, na 18.00 uur
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

200 gram hersluitbare
VVEERRGGEEEERR GGEESSNNEEDDEENN
NNOOOORRDD HHOOLLLLAANNDDSSEE
JJOONNGGEE KKAAAASS
geen 1.79 maar slechts

0.99
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Zoekertje
gratis geplaatst

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

of tel. 0515-231687

WIE heeft mijn fijn gestreepte - gekleurde Barts
sjaal gevonden? Verloren op de 1e of 2e paasdag,
tel. 0515-232105   

GEZOCHT Twee vrijwilligers/sters voor viskotter
naar Afrika, info tel. 06-2287759

GEVONDEN Op de Carl Fellingerweg, grote
Provinciale Atlas Friesland 3e editie Wolters-
Noordhoff, tel. 0515-232504

GEVONDEN Zwart/grijs dwergkonijn. 
Inl. de Kamp 12, tel. 0515-231288

MEEGENOMEN ‘per abuis’2 Honda motorsleutels
vanaf de balie. Graag terugbezorgen! Rinia fietsen,
tel. 0515-232111

VERMIST Rode kater, zonder staart, 
tel. 06-42459380

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas,
tel. 06-47024245 

AANGEBODEN Vrouw huishoudelijke hulp en
door man voor o.m. schilderen, tuinwerkzaamheden,
etc. tel. 06-41765200 

WA kin ús helpe oan in linnenrak ût ‘Beppestiid’
tel. 0515-232124




