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Koninginnedagviering Makkum met feest voor
jong en ouderen

Makkum - De Koninginnedagviering was
landelijk op zaterdag 29 april, in Makkum
werd zins-bingo in de dit in hoofdzaak
gevierd op zondag 30 april. Het begon om
10.00 uur met een oecumenisch kerkdienst in de
feesttent, waar de pas naar Makkum gekomen
PKN predikant ds. Jeroen van Olffen voorging.
Aan deze dienst werd medewerking verleend
door de plaatselijke harmonie Hallelujah o.l.v.
dirigent Nynke Jaarsma. Na de kerkdienst
volgde het Oranjeconcert verzorgd door
Hallelujah. ‘s Middags was er de survivaltocht
waaraan 21 ploegen deelnamen, zeven meer
dan vorig jaar. In en rond het dorp kon het
publiek de paardenmarathon volgen. Ook
voor de puzzelrit op de fiets bestond een flinke
belangstelling, ditzelfde gold voor de oriënte-
ringsrit voor auto’s. De festiviteiten werden in
het feestpaviljoen afgesloten met een matinee
met Weima en Van der Werf.

De feestelijkheden waren eigenlijk donderdag-
avond al van start gegaan met een gezins-
bingo. Vrijdagmiddag was er de altijd weer
succesvolle playbackshow voor de jeugd. En
vrijdagavond traden een drietal Makkumer
bands op. Zaterdag begon het met een muzikale
rondgang van lyrakorps, drumband en harmonie-
orkest.  Later op de morgen volgden kinder-
spelen in de feesttent, en werden ‘kanoschoten’
op de haven afgevuurd. Het Rabo- beachvolley-
baltoernooi was ook weer een grote trekpleister.
De zaterdagavond stroomden de jongeren de
feesttent binnen voor hun avond met de band
Black Velvet.

De organisatie heeft er alles aangedaan om
een zo aantrekkelijk mogelijk programma
samen te stellen en daarin zijn ze ook nu weer
geslaagd. Bedankt Koninginnevereniging en
buurtverenigingen. 

Het feest rond Koninginnedag in Makkum is
heel goed geslaagd. Aan elk onderdeel had de
betreffende commissie veel aandacht besteed.
Als het weer dan mee werkt, de deelnemers
enthousiast meedoen, en het publiek daar ook

van geniet dan kan het niet meer stuk.  Bedankt
voor ieders  bijdrage aan deze geweldige sfeer.

Klaas Groeneveld, 
voorzitter Koninginevereniging Makkum

Geweldig feest!

MAGERE
VARKENSLAPPEN
kilo elders 6.99

3.99
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten

Geheel onverwachts is onze lieve, lieve Cel overleden. Ze was een heel bijzonder mens en
we zijn dankbaar voor alles wat ze ons heeft gegeven. We zullen haar zo ontzettend missen.

Marcelle Ernestine Durksz

Cella
Kaapstad, 10 augustus 1966                                                Makkum, 28 april 2006

Makkum: Aart Cornelissen, Anne, Kasper

Wassenaar: Feijo en Aag Durksz-van Hees

Wassenaar: Jet en Robert Willemsen-Durksz
Michiel, Mark, Philip, Christiaan

Colwall (GB): Feya en Ben Recordon-Durksz
Peter John, Menno, Bruno, Lucas

Haarlem: Anniek en Arend-Jan Meinders-Durksz
Matthijs, Carien

Krommesloot 15
8754 GD Makkum

We nemen afscheid van Cella op donderdag 4 mei om 14.15 uur in de Van Doniakerk aan de
Kerkeburen te Makkum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Vanaf 13.45 uur is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren in bovengenoemde kerk.

Na afloop van de begrafenis komen we bij elkaar in restaurant ‘De Nynke Pleats’ te Piaam.

Cella,

Je gaf ons zoveel.
We kunnen het niet meer met elkaar delen.
Voor deze leemte is tijd nodig.
Aart, Anne, Kasper en naasten, veel sterkte om
Cella een goede plaats te geven.

Fogel, Pim, Rein en Yde

Verslagen en bedroefd nemen wij afscheid van
onze lieve

Cella Durksz
echtgenote van Aart Cornelissen moeder van
Anne en Kasper.

Kaapstad 10-08-1966       Makkum 28-04-2006

Zwolle : Leo en Janny Cornelissen
Sibculo: Tanja en Ronald
Zwolle : Timo

Cella, rust zacht

Vrijdag overleed onze lieve vriendin

Cella Durksz
Wij hadden graag nog veel langer van je 
vriendschap willen genieten.

Wij wensen Aart, Anne en Kasper veel sterkte.

Makkum: Anjo en Joke
Sanne
Marrit

Boudewijn en Renée
Doortje
Frits

Geschrokken en verdrietig zijn wij door het
onverwachte overlijden van

Cella Durksz
moeder van onze (mede) leerlingen Anne en
Kasper en vrouw van ons MR-lid Aart. Haar
betrokkenheid bij onze school zullen we missen.

Kinderen, ouders, 
juffen en meesters, OR en MR
o.b.s. “ It Iepen Stee”

Wij wensen Aart, Anne, Kasper en verdere familie
heel veel sterkte toe.

Makkum, 28 april 2006

Ynstee fan kaarten

Noch gjin trije wiken nei ús mem en beppe hat
no ek, yn’e âldens fan fjouwerensantich jier, ús
leave heit en pake 

Rein Oostenveld
samar dizze wrâld ferlitten.

Soms sjitte wurden tekoart.

Chris en Piebe
Hester, Ursula, Nyk, Jesse

Syb en Carin
Ydwer, Marte, Rein, Sinne, Doutsen

Marja en Harold
Gerrit, Rein, Haakon, Anne-Silje

Paul

Petra en Yeb
Sytse, Bente, Marius

De kremaasjeplechtigheid hat op tiisdei twa maaie
plakfûn.

Skriuwadres: Fam. Oostenveld, 
Middenstraat 20-22,
8754 CT Makkum.

Nei in koart siikbêd is fan ús hinnegien myn broer,
sweager en ús omke

Rein Oostenveld
G. Bakker-Oostenveld 
H.E. Bakker

A.Halma-Oostenveld
K. Halma 

en omkesizzers

Kerkdiensten
donderdag 4 mei

“Van Doniakerk” 20.00 uur Dodenherdenking, 
korte herdenkingsdienst pastor G. Visser 
m.m.v. kerkkoor St. Martinus Parochie

zondag 7 mei       
Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA/Jeugdkerk

Piaam 11.00 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger                   

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur zr. C.J.M. Borgers

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum.
tel. 0515-231770

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

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. 4/5 t.e.m. wo. 10/5

Bloemkool.......................................................per stuk nu 1.59
Leverkaas....................................per pakje 5 zegels extra
Kip Saté Salade, 150 gram................................................1.19
Pickwick Vruchten Thee, 10x4 gram...........................nu 0.79
(citroen, sinaasappel of aardbei)

Appelsientje Appelsap, literpak................................1.09  0.59
Top Q Jam, pot 450 gram..............................................nu 0.79
Top Q Beschuit, 100 gram............................................nu 0.49
Sirikit Kattenbakvulling, 5 kilo.....................................nu 1.19
Friesengold Sprits, 400 gram................................nu 99 cent

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

RUNDER VERSE WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 4 MEI
T/M ZATERDAG 6 MEI

BIEFLAPPEN
500 gram €€ 5.25

KOMKOMMERSALADE
100 gram €€ 1.00

HAMBURGERS
5 HALEN / 4 BETALEN

BRATTINGA’S ROLLETJES
iets lekkers

100 gram €€ 1.50

MAANDAG 8 MEI
T/M ZATERDAG 13 MEI

BOTERHAMWORST
100 gram €€ 1.00

ROUWE HAM
€€ 2.00

Nooit meer samen toeren...
Nooit meer boot kiekje...
Nooit meer blauwe bootjes...
Nooit meer......  Jan, Pa, Opa

Na een kort ziekbed hebben we toch nog
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze vader en opa

Jan Christoffel de Does
* 29-08-1945 25-04-2006

West-Terschelling Harlingen

Witmarsum: Alie de Does-Hoekstra

Tzum: Frans de Does
Chantal Roedema

Kayleigh
Jennifer

Schraard: Aukje de Boer-de Does
Bob de Boer

Gerwin
Daniëlle
Nicole
Stefan

De crematieplechtigheid heeft maandag j.l.
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
A.de Does-Hoekstra
Ald Rij 25, 8748 BB Witmarsum.

Na een oneerlijke strijd is rustig heengegaan

Jan de Does
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Cees en Fré Kater 

Hennie en Jolanda Vrooman
Angela, Sharona

Familieberichten

Hierbij wil ik iedereen die aan mij gedacht
heeft in welke vorm ook, tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst
ook namens Foekje, hartelijk bedanken.

Jasper de Vries
Makkum, mei 2006

Dit leave, lytse famke 
wurd freed alwer 50 jier

Is in protte foar in oar yn it spier.
Wy lokwinskje har lâns dizze wei

En hoopje dat it freed wurd, 
in hiele moaie dei



K.O. voor tweelingbroers  
uit Makkum en Koudum 
Makkum/Sneek - De 81- jarige tweelingbroers
Foppe en Rienk Pel uit Makkum en Koudum hebben
afgelopen vrijdag beiden een lintje gekregen. De
Makkumer Foppe Pel kreeg zijn onderscheiding in
de openbare bibliotheek van Makkum opgespeld
door burgemeester Theunis Piersma van Wûnserdiel.
Zijn broer verblijft in het ziekenhuis te Sneek, waar
hij herstellende is van meerdere operaties. Beiden
hebben de onderscheiding gekregen als lid in Orde
van Oranje-Nassau. 

Foppe Pel is sinds 1988 zeer actief binnen de
Stichting Vluchtelingenwerk Wûnseradiel. Daar-
naast is hij in verschillende functies in de periode
1957 tot 2000 zeer actief geweest op kerkelijk
gebied. Verder heeft hij in de periode 1996 tot eind
2004 deel uitgemaakt van het bestuur van de biblio-
theek Wûnseradiel. De heer Pel heeft zich vele
jaren ingezet voor vluchte-lingen in de gemeente
Wûnseradiel. Als oud-onderwijzer geeft hij
Nederlandse les en helpt hij hen bij het maken van
huiswerk. Daarnaast begeleidt hij vluchtelingen bij
de andere zaken of problemen die ze tegenkomen.
Hij investeert veel tijd in de vluchtelingen en wordt
daardoor door hen zeer gerespecteerd. De heer Pel
is al sinds 1957 actief als vrijwilliger binnen de
Gereformeerde Kerk te Makkum. Hij begon als
secretaris van de Commissie van Beheer en in de
zestiger jaren werd hij voorzitter van de bouw-
commissie voor de nieuwe kerk. Vierentwintig jaar
heeft hij de ledenadministratie van de kerk verzorgd.
Verder was hij vijftien jaar een zeer gewaardeerd
lid van het Provinciaal College van de classis
Franeker. Ook is de heer Pel nog vele jaren actief
geweest als ouderling en was hij voorzitter van de
Samen op Weg commissie Makkum in de periode
1985 tot 1992. De heer Pel staat binnen de gemeen-
te W¤0nserdiel bekend als iemand die zich op een
zeer positieve manier inzet voor zijn medemensen.
Of ze nu uit Wûnseradiel komen of als vluchteling
hier een plek zoeken. Bovendien is hij al bijna vijftig
jaar actief als vrijwilliger. Daarmee vervult hij
zeker een voorbeeldrol binnen de lokale samenleving.
Als lid van het bibliotheekbestuur is de heer Pel
nadrukkelijk betrokken geweest bij het proces van
clustering van bibliotheken in de Friese Zuidwest-
hoek. Elders in de krant meer over Koninklijke
onderscheidingen in ons lezersgebied.

K.O. Fedde Postma (71) Parrega 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Parrega - Fedde Postma is sinds 1950 tot heden
actief als vaste organist van de Nederlands
Hervormde kerk van Parrega. Reeds vijfenvijftig
jaar bespeelt de heer Postma het orgel van de
Hervormde kerk in Parrega. Vele jaren langs was
hij elke zondag hier enkele uren actief. Een prestatie
die respect verdient vanwege de lange duur. 

Bovendien was de heer Postma daarnaast zes dagen
in de week werkzaam in zijn kruidenierswinkel
waardoor hij maar weinig vrije tijd had. De heer
Postma is tevens in de periode 1958 - 1983 organist
geweest van de Nederlands Hervormde kerk in
Hieslum.  Een belangrijke reden dat Fedde Postma
minder tijd voor het orgelspelen heeft is dat hij
sinds vier jaar veel tijd besteedt aan de zorg voor
het gezin van zijn destijds overleden dochter.
Verder heeft hij sinds 1999 de zorg voor een hulp-
behoevende tante. De onderscheiding is de heer
Postma opgespeld in de huiskamer door burgemeester
Theunis Piersma van Wûnseradiel.

Simon Gerrit Tromp uit Makkum 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Makkum -  Simon Tromp is sinds 1986 zeer actief
betrokken bij de scoutinggroep Burdine uit
Makkum. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de
oprichting van de zanggroep Forte. De heer Tromp
heeft in 1986 de scoutinggroep Burdine opgericht.
Sinds die tijd is hij de sturende kracht binnen deze
organisatie. Hij is actief in verschillende functies,
als bestuurslid, als hopman maar ook als EHBO-er.
Hij is de voortrekker en motor bij veel van de
activiteiten die de scoutinggroep organiseert.
Simon Tromp is overigens ook op regionaal niveau
actief, onder andere bij de organisatie van het
Friese zomerkamp in 1995. Simon Tromp was
verder actief betrokken bij het realiseren van het
nieuwe clubgebouw in 1989. In de periode 1974 tot
1989 was de heer Tromp betrokken bij de oprich-
ting en het bestuur van de zanggroep Forte te
Makkum. Tromp is met een list naar het gemeentehuis
gehaald, hij verbleef namelijk met de scouting-
groep voor een evenement i.v.m. koninginnedag in
Bovenkarspel. Tromp kreeg de versierselen opgespeld
door de eerste burger van Wûnserdiel, burgemeester
Theunis Piersma.
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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 E I

Tjap Tjoy (vegetarisch)

Daging Roedjak
Babi Pangang
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.nieuwbouwinmakkum.nl
Koninklijke onderscheidingen 2006



Koninklijke onderscheiding 
voor Tjebbe Eduard Witteveen

Makkum - Meestal moeten mensen wanneer ze een
onderscheiding krijgen met allerlei smoesjes naar
een vergadering of zo gelokt worden. Voor Tjebbe
Witteveen was dit niet nodig. Omdat de lintjes door
de burgemeester voor 12 uur uitgereikt moeten
worden en dit bij Tjebbe niet mogelijk was, ging een
delegatie van de gemeente in het nette pak heel vroeg
in de ochtend de stal aan de Engwierderlaan in. Daar
was Tjebbe aan het werk en zij vertelden hem dat hij

Koninklijk onderscheiden zou worden. Tjebbe werd
door paard en wagen ‘s avonds naar Ons Gebouw in
Makkum gereden en daar kreeg hij onder grote
belangstelling de versierselen behorend tot lid in de
Orde van Oranje Nassau opgespeld. Tjebbe werd
onderscheiden omdat hij ruim dertig jaar actief
secretaris van de landbouw organisatie ABTB, later
opgegaan in FLTO en vervolgens NLTO. Daarnaast
vervult hij al langere tijd bestuurlijke functies op
kerkelijk terrein. Hij is een bindende kracht geweest
in de fusie van meerdere landbouw organisaties
binnen de regio Wûnseradiel- Bolsward. Vanaf 1997
is hij betrokken geweest bij de oprichting van het
ganzen gedooggebied. Hij was betrokken bij het
oprichten van een werkgroep en vervolgens
benoemd tot secretaris van de ganzen vereniging
Kuststripe. Verder is Tjebbe sinds 1997 lid van het
algemeen bestuur van de melk controle Nijland.
Sinds 1999 maakt hij deel uit van de werkgroep Kerk
en Landbouw. Dit alles heeft er voor gezorgd dat
deze man die graag secretaris is omdat hij dan niet
zoveel hoeft te zeggen, de koninklijke onderscheiding
door burgemeester Piersma opgespeld kreeg.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Bananen
1 kilo voor maar ..................................................€ 1.00

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

Mooie Hollandse bloemkool
1 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

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

A
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et
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ev
en
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ders

moet

www.leugenbolle.nl

Vervolg Koninklijke onderscheidingen 2006

Witmarsum - De gemeenteraad van Wûnseradiel
heeft in meerderheid weer geld beschikbaar
gesteld voor de noodopvang van asielzoekers
in Witmarsum. Het CDA is nog steeds van
mening dat het niet juist is dat de gemeente
elke drie, maanden weer geld beschikbaar
stelt. Zij zijn van mening dat dit een taak van
het rijk is en niet van de gemeente. Het lijkt er
op dat de gemeente eindelijk iets terug kan
krijgen van het geld wat uit de gemeentekas
naar de noodopvang aan de andere kant van

de straat gegaan is. Het Somalisch gezin die
een tijdelijke vergunning gekregen heeft en
met zes personen drie jaar door de mensen
van de noodopvang en de gemeente in
Witmarsum van financiële middelen is voorzien
zou nu over die drie jaar een vergoeding moeten
krijgen van 9 euro per dag per persoon. Dit is
dan ongeveer 60.000 euro en de gemeente
gaat met de noodopvang overleggen wat er
met dit geld gaat gebeuren als het inderdaad
vrij komt.

Gemeente claimt geld opvang

Woningen Plan Noord voor hele gemeente
Witmarsum - De woningen die in het plan
Noord in Makkum gepland waren zullen voor
de gehele gemeente Wûnseradiel beschikbaar
komen. Nu Plan Noord niet door gaat,worden
deze veertig woningen daar niet gebouwd.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat ieder dorp wat

een of twee woningen wil gaan bouwen daarmee
gelijk van start kan gaan. Er zal door de gemeente
goed gekeken worden welke projecten en waar
die zullen gaan komen. Het college van
Wûnseradiel zal haar best doen deze veertig
woningen voor 2010 gerealiseerd te krijgen.

Makkum - Café Romano pakt dit seizoen
groots uit met vijf vrolijke vrijdagavonden. Op
vijf verschillende vrijdagen wordt er opgetreden
door vijf verschillende (feest-) artiesten die
ieder afzonderlijk in staat zijn het publiek een
grandioze avond te bezorgen. Dit alles onder
de noemer Romano’s vrolijke vrijdagavond. 

Noteer vast de volgende data in de agenda: 
12 mei: John Meijer; 
09 juni: Feestzanger Jan Joost; 
07 juli: Just Alex; 
11 augustus : Mark; 
08 september: Zangeres Nienke. 
Volgende week meer info over John Meijer.

Romano’s vrolijke vrijdagavond

Makkum - De zesjarige Hendrikus redt drie
jarig jongetje uit sloot. De drie jarige zou iets
uit de sloot vissen en kukelde er toen in. De
zesjarige Hendrikus Kamstra zag dit gebeuren
en bedacht zich geen moment en haalde de

driejarige op de walkant. Hendrikus is zelf de
zwemkunst niet machtig. Dus een grote pluim
voor deze kleine held. Gelukkig is dus alles
goed afgelopen.

Hendrikus redt buurtgenootje



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 3 mei 2006

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

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

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....

Familieberichten

Wat ooievaar?
Niks ooievaar!

Gewoon, je weet wel
En toen was ik er!

Erg blij zijn we met de geboorte
van onze dochter

Indy
Geboren op 28-04-2006 ze weegt 

3030 gram en is 50 cm lang

De trotse ouders zijn:
Marco Nysink en Fenny van Dijke

De Hofstee 98 
7462 WD Rijssen

Dinsdag 9 mei is het
55 jaar geleden dat

Kees Hemstra
en

Gatske Hemstra- Vollema

in het huwelijk traden.

Gefeliciteerd!

Tjeerd

Janke Wijtske en Jan
Egbert Jan

Makkum, mei 2006

Op 12 mei staat op de Kerkeburen
Sara voor de deur te gluren

Je ziet het niet aan haar,
maar Antje wordt dan 50 jaar

Wilt u haar feliciteren
dan kunt u tot 3 uur bij ons afmeren

Daarna moet zij met de kinderen mee
Naar de andere kant van de Zuiderzee 



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 3 mei 2006

Kaatsver. Makkum opent het seizoen met de 

Oeds van Dijk ledenpartij
Zondag 7 mei a.s. zal deze 

ledenkaatspartij plaatsvinden.                

Er kan gekaatst worden in de volgende categorieën:
Heren A / B, Dames, Schooljeugd en Pupillen. 
De kransen worden aangeboden door: Bosma

Hoveniersbedrijf.

Aanvang: 11.00 uur voor Dames en Heren.
Aanvang: 12.00 uur (!) voor de Schooljeugd en Pupillen

Opgeven voor de partij 
kan t/m zaterdag 6 mei in de kantine 

of bij secr. Mieke Tilburgs, Tel: 0515-231377.

De loting is zaterdag om 19.00 uur (Jeugd) 
en om 20.00 uur

(Dames en Heren) in de kantine 
van de kaatsvereniging.

Meer weten ?  kijk op  www.kvmakkum.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

Gezocht
woonruimte in Makkum, 

liefst per direct voor 1 persoon.
tel- 06 - 1323 00 67

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Playbackshow weer een succes op Koninginnedag
viering

Makkum - Voor de kinderen was de start van
de Koninginnedag viering vrijdagmiddag met
een playbackshow. Het was lekker druk in de
tent en het was er warm. De jonge dames en
jonge heren die niet zo veel kleding droegen
omdat dit niet bij de act hoorde kregen het
niet koud. Er was weer een grote opkomst en
het was verdeeld in twee groepen.Bij de jongste
groep waren de deelnemers tot en met tien jaar
bij de ouderen was het tot twaalf jaar. In totaal
deden er 23 groepen of eenlingen mee. De
deskundige jury bestond uit Ymkje Hellinga,
Esther Kluft en Andre Abma. Er waren echte
kinderliedjes, maar er werd ook ‘grof geweld’
gebruikt. Opvallend is dat ieder jaar weer een
aantal deelnemers op het podium staan die er
ook bij vorige shows al eens stonden. Maar
komen er ook steeds weer nieuwelingen bij en
het blijft een succes. De kleding, make-up en
de shows mochten er zijn. De invloed van een
clip op DVD of TV was ook wel herkenbaar.
Als je het vergelijkt met de eerste jaren is nu

alles heel professioneel wat de jeugd op het
toneel laat zien. Bij de jongsten gingen de
prijzen naar Ilse-Maaike, Mirte, Amy en
Willemijn. Deze dames waren voor even de
Spicegirls. De tweede prijs was voor Yldou
Mulder die in haar eentje Jennefer Lopez op
het toneel zette. Er waren twee die de derde
prijs kregen en dat waren Anne en Marit die
samen als echte Ernie uit Sesamstraat hun
voorstelling maakten. Marte won in haar eentje
voor de vertolking van Tess ook nog een
derde prijs.  Bij de ouderen voerden de mannen
de boventoon en werden Rik en Daniel als
Marco Borsato en Ali B eerste. Tweede werden
twee jongedames en wel Joeke en Kira die
samen als John Travolta en Olivia Newton
John een stukje filmhistorie lieten zien. Als
derde was er een prijs voor Jasper en
Gerbrand en Friends als wel heel jonge
Blues Brothers. Het was weer een feest om al
het enthousiasme te zien en volgend jaar
maar weer.

Dodenherdenking “Vrijheid maak je met elkaar”
Makkum - Onder dit motto worden traditie-
getrouw op de dag van de dodenherdenking
overal in Nederland de slachtoffers van de
tweede wereldoorlog en oorlogen en conflicten
nadien herdacht. Veel slachtoffers vielen in de
strijd om de vrijheid die wij nu met elkaar
kunnen beleven. Ieder op zijn eigen wijze in
verscheidenheid en gelijkwaardigheid, met
respect voor elkaar. Ook in Makkum zal dit vol-
gens traditie weer plaatsvinden. Op donderdag
4 mei vertrekt de stoet om 19.15 uur, vooraf-
gegaan door drumband en harmonieorkest
“Hallelujah”, vanaf de Ds.L. Touwenlaan naar
het monument op de Buren. Daar worden
door enkele organisaties en familie bloemen
en kransen gelegd. Vervolgens gaat de stille
tocht naar het kerkhof bij de Van Doniakerk.
Langs de route staan leden van scoutinggroep
Burdine met fakkels. Op het kerkhof worden

bloemen en kransen gelegd bij de graven van
geallieerden, verzetsmensen en andere burger-
slachtoffers, onder andere ook door leerlingen
van de basisscholen. Ondertussen speelt
Hallelujah  passende muziek. Om 20.00 uur
wordt 2 minuten stilte gehouden. Daarna wordt
een korte herdenkingsdienst gehouden in de
Van Doniakerk. Voorganger is pastor G.H. Visser.
De organist is de heer J.F. Sterenberg. Het kerk-
koor van de “Sint Martinus Parochie uit Makkum
verleent hieraan een bijdrage. Het comité
Dodenherdenking nodigt u allen uit stil te staan
bij onze vrijheid en nodigt u uit deel te nemen
aan deze stille tocht en herdenkingsbijeenkomst.
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang kan de vlag
halfstok worden gehangen. Voorafgaand aan de
herdenking in Makkum is om 18.00 uur een
stijlvolle herdenking in Kornwerderzand,
alwaar u eveneens welkom bent. 
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Agenda
donderdag 4 mei
Makkum - Dodenherdenking  
vertrek om 19.00 uur vanaf de ds.L.Touwenlaan,
zie verder persbericht.

zondag 7 mei
Makkum - ‘Keatslân de Seize’ 11.00 uur 
Oeds van Dijk ledenpartij Hetren A/B en dames
12.00 uur Schooljeugd en pupillen

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 6 mei wordt het oud
papier weer opgehaald. De start is ‘s morgens
om 9.00 uur. Het verzoek is om tijdig uw
overtollig papier,  goed verpakt of gebundeld,
aan de weg te zetten. Wilt u alvast zelf het
papier brengen, de ophaalcontainers staan
vrijdag in de Klipperstraat, ter hoogte van het
tenniscomplex en het kaatsveld. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Leden Muziekvereniging “Hallelujah” 
en Mannenkoor “De Flevosanghers”.

Driehonderd zeven en veertig
euro voor Livingstone
Makkum - De collecte tijdens de oecumenisch
tentdienst was bestemd voor de organisatie
Livingstone, daar worden bouwwerkzaamheden
verricht aan een weeshuis. Veel geld is hiervoor
nodig. Bij deze groep is ook Liesbeth Kadijk
uit Makkum vertegenwoordigd. Liesbeth is
uiteraard heel blij mee dit bedrag en het zal
goed besteed worden. Een tweede collecte
voor het Oecumene Overleg Makkum bracht
243,91 euro op.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 mei 2006

3 gangen keuzemenu maand mei
Voorgerechten

Aspergesoep

of

Salade met gerookte Rib-roast

of

Tomatensoep

Hoofdgerechten

Gebakken zalm met asperges
begeleid met roomsaus

of

Kippoulet Zurichstyle
met Rösti

of

Gegrilde biefstuk met pepersaus

Nagerechten

Asperge-ijs

of

Frisse fruitsalade

of

Coup Malaga

€ 18,50

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 6 mei

senioren
Blue Boys 1 - Makkum 1 14.30 uur
Oeverzw. 2   - Makkum 2 13.30 uur
Makkum 3     - Oeverzw. 3 13.00 uur

jeugd
Makkum A1   - St. Annap. A1 15.00 uur
Balk B1      - Makkum B1           12.00
uur
Makkum C1   - JVC Nylan C1 11.30 uur
Makkum MC1  - JVB MC2 12.00 uur
Makkum D1     - Nicator D1 10.15 uur
Makkum D2  - Dronrijp D3 9.00 uur
Makkum E1   - Heeg E1   10.00 uur
Blauw Wit’34 E4 - Makkum E2  13.00 uur
Makkum E3     - Joure SC E8  9.00 uur
TTBC F1      - Makkum F1 9.00 uur
Dronrijp F3   - Makkum F2   10.15 uur
Makkum F3   - Blauw W.’34 F10 9.00 uur

Zing mee 
Makkum - “Samen in de naam van Jezus hef-
fen wij een loflied aan”. Samen bekende
geestelijke liederen zingen, op d.v. zondag-
avond 7 mei, in de grote zaal van
“Avondrust”, begeleid op orgel door dhr. G.
Couperus. De toegang is vrij. Aanvang 19.30
uur. Iedereen is van harte welkom.

Voor mee info: A. Otter, tel. 0515-542126 
of D. Tamminga, tel. 0515-231618
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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

Sport

Makkum - Dinsdag 26 april ‘06 op voetbalparkeerplaats
verzamelden alleen ouders met auto’s die in het bezit
waren van een navigatie systeem, want wie weet waar
Augustinusga ligt. Rond de klok van 5 uur ‘s middags
vertrok Makkum D2 met 6 auto’s en 14 spelers, richting
Augustinusga. Voor de mensen die het niet weten;
Augustinusga ligt op de grens van Friesland en
Groningen, vlakbij Surhuisterveen. Makkum D2 heeft
zich via poule wedstrijden, Mulier, Woudsend, HJSC
en in de 2e ronde tegen TTBC weten te plaatsen voor
de kwart finales tegen Augustinusga. Makkum D2
staat aan kop in de competitie met 18 punten uit 6
wedstrijden, 36 doelpunten voor en 0 tegen. Onze
jongens van Makkum D2 waren vol zelfvertrouwen
vertrokken om deze klus te klaren. Bij Joure was er
file vorming, waardoor Makkum te laat arriveerde. Na
een korte intensieve warming-up kon de wedstrijd om
7 uur beginnen.

Makkum begon nerveus en voorzichtig, want er was
geen analyse gemaakt van Augustinusga, dus afwachten
hoe Augustinusga voetbalt, met 2 of 3 spitsen. (de leider
van Makkum D2 had geen kans gehad om een analyse
te maken van Augustinusga, hij krijgt hiervoor ook
geen reiskosten vergoeding en beeldmateriaal wou
studiosport niet afgeven). Na 10 minuten kreeg Makkum
enkele mogelijkheden, het was Evert die een paar keer
met zijn acties over de linkerflank kon uitbreken en
Vilmar die met snelheid voor het doel kon komen,
maar helaas geen enkele kans trof doel. Makkum had
het moeilijk op het middenveld, de aansluiting van de
achterhoede was niet voldoende zodat Jelle, Eise en
Justin op het middenveld heel veel loop werk moesten
verrichten. Het middenveld van Augustinusga had in
de eerste helft de touwtjes aardig in handen waardoor
zij druk uitoefenen op de achterhoede van Makkum.
Maar onderleiding van Jan-Meile als laatste man en
voorstopper Jurjen en op back positie, Ian (rechts) en
Rein (links) stond de achterhoed goed georganiseerd
waardoor Sander (keeper) nauwelijks in de problemen
is geweest. Het wedstrijd tempo lag hoog, het deinde
op en neer, dan was het weer Augustinusga die sterk
aan de bal was en dan was het weer Makkum. De
linies van Makkum lagen te ver uit elkaar om goed
georganiseerd aan te vallen. 

In de rust, werden puntjes op de i gezet, taakverdeling
en de manier van spelen werd met de spelers door-
genomen, met de linies dichter op elkaar, dus goed
aansluiten dan was het niet onmogelijk om te winnen.
Met een dropje van Brian gingen onze jongens het
veld weer op. Alle mee gereisde ouders en supporters
hadden een kopje koffie genuttigd en waren het allemaal
eens dat het nog niet was gedaan en waren ook niet
overtuigd dat Makkum zou winnen. Makkum is heer
en meester in hun competitie maar Augustinusga is
een tegenstander van een ander kaliber, fysiek steviger
en mentaal harder zoals dat in die hoek betaamt.
(wâldpieken). Makkum begon sterk in de tweede
helft, met goed combinatie spel kon Makkum steeds
meer druk zetten, maar echte kansen bleven uit.
Makkum kreeg meer vat op de wedstrijd, technisch
beter en meer snelheid. Maar een sterk keepende keeper
van Augustinusga, pakte alle hoge ballen vanaf zijkant.
(enkele ouders waren in de veronderstelling dat hij
gehuurd was van sc Heerenveen, en dat hij zich voor
de wedstrijd had geschoren). De spelers raakte
vermoeid, meer foutieve passes en het was hangen en
wurgen om het eind signaal te halen, met nog steeds
de brilstand op het scorebord. Toen het eindsignaal
dan eindelijk klonk waren de spelers leeg gespeeld en
supporters op van de spanning. Het werd penalty

schieten! Rustig riep de trainer de spelers bijéén en
complimenteerde de spelers voor hun inzet en maakte
de namen bekend die een penalty gaat nemen. De
spanning was om te snijden, het ‘oranje’ syndroom en
namen zoals Frank de Boer en Seedorf  kwam bij
iedere meegereisde ouder ter sprake. De eerste penalty
werd genomen door Jan- Meile, die feilloos in de hoek
raak schoot, de tweede door Mendel, ook die was raak.
Augustina scoorde ook 2 maal waardoor de stand 2
gelijk stond. Evert zijn inzet werd door de keeper van
Augustinusga gepareerd, maar die teleurstelling duurde
niet lang omdat Sander penalty van Augustinusga
tegen hield, nog steeds gelijk. De 4e penalty werd
door Vilmar raak geschoten en door Augustinusga
gemist, 3 - 2 in het voordeel van Makkum. De laatste
penalty werd door Jelle genomen en gemist. De druk
lag erg hoog bij de laatste speler van Augustinusga,
zou hij missen was Makkum door. Het was doodstil
toen de scheidsrechter op zijn fluitje blies, de aanloop
kwam, (Sander stond a-la Dudek in de goal) en de
bal...ging naast. Makkum was beduusd, Sander juichte
als eerste en het duurde even totdat het bij iedereen
doordrong en toen.... Het was feest, pogingen om de
trainer en leider op de schouders te nemen was te
zwaar voor de jongens, maar iedereen van Makkum
was uitzinnig.

De leider van Makkum(zoals een 11tal leider betaamt)
houdt zich direct bezig met de volgende tegenstander
en belde rechtstreeks naar de andere kwart finale;
Baflo en Wagenborgse Boys. Toen de leider de telefoon
ophing keek hij naar boven en vertelde met een grote
zucht dat de volgende tegenstander Wagenborg wordt.
Iedereen vraagt zich af: “waar ligt Wagenborg”.
Wagenborger boys is een plaatsje onder Delfzijl, 130
kilometer. 13 mei halve finale Wagenborger boys-
Makkum. Mocht Makkum D2 winnen dan komen zij
in de finale die gespeeld wordt op 10 juni op de
KNVB jeugdvoetbaldag bij vv Heerenveen. Het zou
een unicum zijn, want op die KNVB jeugdvoetbaldag
spelen Evert, Rein, Vilmar en Mendel finale 4 tegen 4.
Zij hebben in Harlingen het regiotoernooi 4 tegen 4
gewonnen. 

Wat een sensationele avond, iedereen was laat thuis.
Augustinusga nam het zeer sportief op en feliciteerden
ons met de overwinning. Ook de arbitrage was niets
op aan te merken, grensrechter Lieuwe bedankt.
Opmerkelijk was dat enkele vaders na afloop bij de
McDonalds zijn gesignaleerd waarvan hun zoons in
de auto moesten blijven, we noemen geen namen. De
leider gaat de komende tijd oriënterende zaken doen
in de buurt van Wagenborg, waarschijnlijk gaan de
spelers voor een paar dagen in trainingskamp/spelers-
hotel, je zult natuurlijk eerst aan de omgeving en
emperatuur daar wennen (‘t scheelt een paar graden
met hier, ‘t ligt noordelijker). 

Sander, Ian, Jan-Meile, Jurjen, Rein, Egbert-Jan, Cor,
Mendel, Jelle, Evert, Vilmar, Brian, Eise en Justin
gefeliciteerd met jullie overwinning en het behalen van
de halve finale. En in deze vorm zal het kampioenschap
ook niet meer lang op jullie wachten, dan kan er
weer een kampioensteam op een boerenwagen door
het dorp!!!!!

Een vergeten voetballiedje:
Eén is de keeper
Twee zijn de backs
3 zijn de halfs van links en van rechts
4 staan er voorwaarts en die spelen te saam
Daar komen schutters van Makkum weer aan 

voetbal - Beker avontuur voor Makkum D2 duurt maar voort!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MMAAKKKKUUMM

ArtoGraphArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk 

voor o.a.

Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra

Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
Bedrijfspresentaties
Naamborden/Gevelletters
Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
Industriële toepassingen
Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum ( 0515-31602

Makkum - Sommigen een beetje zenuwachtig,
maar vol overgave en enthousiasme hebben
de jeugd gymnasten van de gemeente
Wûnseradiel zaterdag 22 april jl.meegedaan
aan het jaarlijkse Wûnseradiel Toernooi in
sporthal Maggenheim te Makkum. In twee
wedstrijdrondes en op verschillende niveaus
werden oefeningen op de vloer, brug, balk,

sprong, ringen en rekstok gehouden. Club-
kampioen werden Mounia Bouasrar van
Parrega met 37,5 pnt. en Remke Bijma van DES
uit Makkum  40,9 pnt. Zij gingen beide met een
wisselbeker naar huis. Door de vele hulpen en
juryleden is deze wedstrijd vlot verlopen en kan
de organisatie terug zien op een geslaagde
wedstrijddag. Volgende week de uitslagen.

Gymnasten Mounia en Remke clubkampioen
Wûnseradiel toernooi 

Zoals gebruikelijk hebben ook dit jaar de
kanonnen weer over de haven gebulderd op
Koninginnedag. De gebroeders Jan en Tjeerd
Lutgendorff, zeer vredelievend, hebben het er
deze keer zonder brandblaren afgebracht en voor

iedereen is het altijd weer een fraai spektakel. Als
de sluis dan ook nog open staat, zodat mensen
niet door kunnen lopen of rijden, is de publieke
belangstelling zeer groot en vooral passanten
van elders weten niet wat ze meemaken.
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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 div. opt 04-2001 139210 9.250.00

Peugeot 206   1.4 XT Zilver.met div. op03-2000 83595 7.950.00 

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3 03-2001 160876 6.750.00

Volkswagen Polo     1.4I 60 kat Blauw 04-1998 174310 3.750.00  

BMW  3161    Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00

Volkswagen Golf      1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 2.750.00

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 2.250.00

Suzuki   Samurai  1.3 4x4 Kat. Bl.Met 08-1988 42126 1.600.00

Zing mee...
samen zingen in de grote zaal

van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 7 mei

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

Zoekertje
gratis geplaatst

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

of tel. 0515-231687

TE KOOP 2 pers. Katoenen tent groen/beige met
voorportaaltje € 20.-,; HP photosmart printer 7260
+ install cd en boekje, print goed € 15.-, 
tel. 06-21403801

TE KOOP Fiets Elfstedentochtkaart groep 20, 
tel. 0515-231846

TE KOOP Elektrische fiets Yahama, paar keer
gebruikt, nw. pr. € 1800.-, nu € 700.-, 
tel. 0515-233134

TE KOOP 20 stuks houten aardappel bakken van
15 kilo inhoud, in zijn geheel of gedeelten à € 1.50
per stuk, tel. 0517-531959

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 Prachtige antieke Franse kachel, zwart
met beeldhouwwerk, elektrische sfeervlammetjes
ingebouwd, iets moois € 400.-, tel. 0517-532221

TE KOOP Bobike fietszitje voor voorop compleet
met scherm en 2 bevestigingssets € 30.-; Puky
driewieler, geel, met en zonder vrijloop te gebruiken
met duwstang € 25.-; Tricot Slen, lange wikkeldoek
voor het dragen van baby’s, blauw, zg.a.n. € 20.-,
tel. 0515-231116

TERECHT de kat zonder staart is terecht,
alleen bij de oproep stond niet het juiste tele-
foonnummer. Wie de kat mist kan kontakt
opnemen met Workumerdijk 7.
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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

zak à 6 stuks
WWIITTTTEE ZZAACCHHTTEE

BBRROOOODDJJEESS
geen 0.89 maar slechts

0.39
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55

8861 CK HARLINGEN
gsm: 06-14666779

Showroom: It Gruthôf 5i

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Ronde tafel + 4 stoelen € 75.-, 
tel. 0517-531478

TE KOOP 21/2 zits bank blauw € 95.-, 
tel. 0515-576216

TE KOOP Zeilboot jeugd Optimist compleet, 
tel. 06-13101060

TE KOOP Elfstedentochtkaarten, veel, groep 8, 
€ 10.-, p.kaart, tel. 0515-232755 

TE KOOP Keurige complete wringer, z.g.a.n. 
€ 25.-, tel. 0517-531959

TE KOOP Diverse soorten krielkippen, 
tel. 0517-641275

GEVONDEN Dameshorloge merk Rothin 
op rondweg Makkum, tel. 0515-231739

AANGEBODEN Vrouw zoekt werk voor diverse
werkzaamheden, o.a. naaiwerk, strijken, 
tel. 06-13101060

GETUIGEN gezocht die op de morgen van 27 april
op de Aakweg in Makkum iemand tegen een groene
BMW 525td met kenteken JL-LB-42 hebben zien
aanrijden. Wil degene die wat heeft gezien of het
per ongeluk zelf heeft gedaan zich melden op de
Aakweg 3 of bellen op 06-42227869 




