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Botters en aken varen langs jubilerende 75 jarige Afsluitdijk

Makkum - Om een eerbetoon te brengen aan
de voormalige Zuiderzee vissers vertrokken
zaterdagmorgen ruim 30 oude vissers schepen
uit de haven van Den Oever. Aan boord veel
gasten die deze overtocht graag mee wilden
maken naar Makkum. De schepen gingen over
het Wad naar Kornwerderzand en werden daar
geschut naar het IJsselmeer. Toen alle schepen
door de sluis waren ging de tocht verder naar
Makkum. Om ongeveer 17.00 uur waren alle
schepen in de haven en veel belangstellenden
konden de schepen onder vol tuig aan zien
komen. Een prachtig gezicht. Vanaf de haven-
kade hadden de visvrouwen van het Harlinger
Spitsers koor de mensen op de wal al geruime tijd
vermaakt met hun liedjes. De deelnemers aan
het botter en aken evenement kregen daarna een
captainsdiner. Het weer was zodanig dat er buiten
gegeten kon worden en daarna om 21.00 uur
begon er in de op de haven geplaatste tent een
groot feest met de Makkumer Bluesbrothers.

Vele gasten die meegevaren hadden waren toen
inmiddels al met drie bussen weer terug gebracht
naar Den Oever. De schippers en bemannings-
leden van de oude schepen waren wel aanwezig
en storten zich uitbundig in het feestgedruis.
Het werd een prachtige avond met veel plezier
en toen om 01.00 uur het feest afgelopen was
ging iedereen dan ook of naar de boot of zocht
nog even een plekje waar een afzakkertje
genuttigd kon worden. Zondagmorgen na het
luiden van de klok van voorheen de visafslag
gingen de schepen weer naar buiten, richting
het monument. Hier was nog een vlootschouw.
Helaas was het zicht beperkt maar met bege-
leiding van een reddingsboot uit Den Oever
was dit geen probleem. De haven van
Makkum vol met oude schepen en de tocht
door het kanaal naar buiten was heel bijzonder
om te zien. En dankzij dit evenement is er nu
eindelijk weer een representatieve vlag op de
haven nabij de sluis gehesen. 
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Info Familieberichten
Farwol, farwol! Dêr gean myn sibben,
de seilen lûke; ik far mei.
nei Obe Postma

Nei een tiid fan siik wêzen is rêstich ferstoarn
ús leave heit, skoanheit en pake

Thijs Ozinga
* 7 febrewaris 1929 8 juny 2007

Koarnwert Makkum

Sûnt 27 febrewaris 1996 widner fan Janke Visser.

De Jouwer: Ulbe en Geke
Utert: Thys

Wytmarsum: Doetie en Siep
Nico
Marcel

Ljouwert: David en Caroline
Alwin
Elisa
Floris

It ôfskie en de beiërdiging hawwe tiisdei 12 juny
l.l. plakfûn.

Skriuwadres: Reling 27, 8502 BM De Jouwer

Us bysûndere tank giet út nei alle minsken die
yn’e tiid fan siikwêzen ta help en stipe west
hawwe, sa dat heit ta it lêst ta thús bliwe koe.

Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van 

Omke Thijs Ozinga
Wij zullen zijn opgewekte humor en belangstelling
naar ons missen.

Dirk en Dorly
Ulbe en Patty
Pier en Marinel
Abe en Jenny
Tineke
Minke en Chris
Doeke Klaas en Jolanda

Posthuma de Boer

en achterneven en -nichten.

Wij wensen Ulbe, Doetie en David en hun gezinnen
veel sterkte toe bij de verwerking van het verlies
van hun vader, schoonvader en pake. 

Makkum, 8 juni 2007

Us bysûndere, humoristyske 

omke Thijs 
is er neat mear. Wy sille him tige misse

Femke en Steven Amarins en Joep
Klasien Marten

Makkum, 8 juni 2007

Tige fetrietelijk binne wy no us sweager en omke

Thijs Ozinga
ferstoarn is

Reinskje Cnossen-Visser
Denny en Henk
Marjan en Hessel

Klaske Visser van Veen
David en Wietske
Albert en Gwen
Tineke en Steve
Wybe en Monique
Djoke en Edgar

Makkum, 8 juni 2007

Us freon

Thijs Ozinga
is net mear

Hy hat de striid ferlern, wy sille him tige misse
Wy winskje de familie sterkte

Rein en Anneke Bakker
Bram en Nel Schrader

Op vrijdag 8 juni overleed onze gewaardeerde
oud-medewerker en -collega

Thijs Ozinga
Wij herinneren hem als een sociaal en betrokken
mens.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Makkum, 11 juni 2007

Directie en Personeel
Koninklijke Tichelaar Makkum

Kerkdiensten
zondag 17 juni 
Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                                

R.K. Kerk  
9.30 uur pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede       

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

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. P. Speelman, m.m.v. Dhr. R. Leenstra en
Mevr. A. Wiersma zang, orgel mevr. A. Wiersma-Heinsma   

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

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
F. v.d. Schaaf, tandartsenpraktijk de Witte Heren
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980

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

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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 telfonische hulpdienst

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

It is spitich dat buorman

Thijs
net mear yn ‘us fermidden is.

Wy sille syn belangstelling en wille misse.
Wy winskje de famylje in soad sterkte ta.

Albert en Meta Siebren
Jan en Fokje Feddie en Geertje

Margreet, Niek en Elbrich Loek en Inge
Harry en Sandra
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 14/6 t.e.m. wo. 20/6

fles Vanille Vla, 1 liter................................................99 cent
Maaslander Jong Belegen, 500 gram

Ardenner Boterhamworst, pakje.................5 zegels extra
Dubbelfrisss, 1.5 liter................................nu per pak 69 cent
Shiwa Rijstwafels, pak à 10 stuks.........................nu 35 cent
Fresh Zakdoekjes, pak à 10 stuks..........................nu 55 cent
Fresh Douch Flacon, 300 ml.................................nu 85 cent
Tandenborstels, pak à 4 stuks................................nu 59 cent
2 pakjes Croma.....................................................nu voor 1.18

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 14 JUNI
T/M ZATERDAG 16 JUNI

VERSE KIPSCHNITZELS
4 HALEN / 3 BETALEN

RUNDERVINKEN
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 14 JUNI
T/M WOENSDAG 20 JUNI

RAUWE HAM
100 gram €€ 2.-

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 0.90

VERSE BABI PANGANG
100 gram €€ 0.90

Volop keuze barbecuevlees
daarbij gasbarbecue te huur

Familieberichten
Langs deze weg willen wij u laten weten dat alle
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze lieve mem

Margje Miedema-Keulen
ons goed gedaan heeft.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Douwe Miedema
Willem en Sjoukje

Piaam, juni 2007

Hiep hiep hoera,
wie kent dit lieve meisje

Ze ziet op 18 juni 
30 jaar

Hertlik tank foar alle oantinken en meilibben
nei it ferstjerren fan ús heit en pake 

Rienk van Dekken

Monique en Dirk Jan
Marjolein en Jaap
Roel, Sonja en Arjenne
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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  J U N I

Babi Pangang
Gefileerde Kip
met Ketjapsaus
2 st. Saté Ajam
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  . . . . . .€ 4,50

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

Volop barbecuevlees

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
Gezin Jan & Cocky Finnema vandaag terug in Friesland

Rwanda - Jan en Cocky Finnema zijn in
februari 2006 door Kerk in Actie uitgezonden
naar Rwanda waar Jan werkt bij het Centrum
voor Opleiding en Documentatie (C.F.D.) in
Kigali en les zal gaan geven aan de theologische
faculteit in Butare. En waar Cocky vrijwilligers-
werk doet voor de organisatie Mwana Ukundwa
(‘Geliefd kind’). Met Jaïr (10), Anne (8) en
Marijn (6) wonen ze in de hoofdstad Kigali,
Jan en Cocky zijn verbonden aan de classis
Brielle. In deze brief schrijft Cocky uitvoerig
over haar werk bij Mwana Ukundwa. Helaas
zal dit voor haar en voor ons de laatste keer
zijn dat we u/jullie op deze wijze op de hoogte
houden van onze belevenissen hier in Rwanda
omdat we vandaag weer terug komen naar
Nederland. Bijna anderhalf jaar hebben we
hier nu gewoond en gewerkt. Met name dat
laatste viel niet altijd mee. Daarover meer in
een deel van deze brief.

Ze gaan de auto verkopen
Zo kreeg een goede collega op Rwanda wijze
te horen dat wij binnenkort vertrekken.
Helemaal onverwacht was het niet, want ze
kende de persoonlijke moeite die ik heb op
het C.F.D.. Vanaf het allereerste begin wilde
het maar niet lukken om mijn draai daar te
vinden, hoe interessant en belangrijk het werk
ook is en hoe aardig de collega’s ook zijn. Na
lang wikken en wegen hebben we de knoop
dan toch door gehakt in goed overleg met
Kerkinactie en komt er voor ons, na bijna
anderhalf jaar, een einde aan ons wonen en
werken in Kigali. Het is voor ons allen een
tijd geweest waar we later met veel goede
herinneringen op terug kunnen kijken. Jaïr,
Anne en Marijn hadden het hier prima naar
hun zin. Ongelooflijk hoe zij in zo’n relatief

korte tijd hun weg gevonden hebben. Nu de
beslissing is genomen, zien ze er ook weer
naar uit om dicht bij de familie te wonen en
hun oude vrienden weer op te zoeken. Over
Rwanda schrijft Jaïr: ”Ik vind het ook wel een
beetje jammer dat we weg gaan want ik heb
hier heel veel vriendjes, maar ik heb veel
mazzel want ik ken al veel mensen en dan leer
ik nog meer mensen hier. In Rwanda heb ik
geleerd dat er nog een wereld bestaat, arm..”
En Anne en Marijn hebben nu ook ”verskrik-
kelijk veel sin” om terug te gaan, ondanks ook
hun moeite om weer afscheid te nemen.
Cocky heeft een prachtige en bijzondere tijd
gehad bij Mwana Ukundwa. Mooie, verdrietige,
ontroerende en bijzondere momenten heeft ze
mee gemaakt. Van heel dichtbij heeft ze gezien
hoe mensen, jongeren en ouderen, zich in-
spannen voor een betere toekomst, voor henzelf
of voor anderen. De motivatie waarmee en de
inspiratie waar vanuit dit gebeurt, heeft een
onuitwisbare indruk gemaakt. Ook ik kijk
(ondanks de teleurstelling) met een heel positief
gevoel terug op ons wonen en werken hier in
Rwanda. De energie en de wilskracht waarmee
studenten hun studie combineren met de zorg
voor hun familie, het grote doorzettingsvermogen
van collega predikanten om hun werk te doen
binnen de kerk en hun eigen gemeente, maar
bovenal de enorme kracht die geput wordt uit
het geloof om zich in te zetten voor het ver-
zoeningsproces hier in dit land. Dat maakt
diepe indruk. De persoonlijke geschiedenissen
van mensen, de wonden en de pijn nog steeds
zo vers, dertien jaar na dato, dat zullen we
nooit kunnen vergeten. En dat mag ook nooit
worden vergeten. Evenals de enorme armoede
waaronder zoveel mensen hier lijden. Daar
mogen we nooit aan wennen.

De laatste dagen tijd om af te ronden: nog
enkele colleges in Butare, afscheid nemen van de
vrienden en vriendinnen op school, afscheid
nemen van collega’s, van vrienden. Het zal
ons niet gemakkelijk vallen. Wat een mazzel
inderdaad dat we zoveel mooie mensen hebben
leren kennen. Ja, we hebben een heel andere
wereld leren kennen. Een wereld waar we ons
altijd op een bijzondere wijze mee verbonden
zullen blijven voelen. Helaas is de auto verkocht.

Tot slot
Wij willen u/jullie allemaal heel hartelijk danken
voor alle steun die u/jullie ons en de mensen
hier hebben gegeven in de afgelopen tijd, op
welke wijze dan ook. Het heeft ons heel goed
gedaan. Bedankt!

Vanaf vandaag 13 juni is ons tijdelijke (post-)
adres: Overspitting 41, 8501 PG Joure.

In verbondenheid. 
Jan, Cocky, Jaïr, Anne en Marijn.

N.B. Een deel uit deze brief wordt gepubliceerd
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden broccoli
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Mooie bossen bospeen
per bos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85

Nieuwe oogst zomer rode kool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50 

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

Fruitmix van
Elstar en Conferance                  

appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50

10 Grote eieren voor  . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 4.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

B. BOSMA
biedt te huur aan:

Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.

Tuinfrees 80 cm breed

Hogedruk reiniger 160 Bar

Trilplaat

Steenknipper

Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Uitbreiding Van Kalsbeek 
mechanisatie, constructie sierhekwerk 

Gaast - Het jaar 2007 heeft de nodige veran-
deringen meegebracht voor het bedrijf Van
Kalsbeek te Gaast (sedert 1892). Naast de werk-
zaamheden in de mechanisatie en constructie
is men begin 2000 begonnen met een nieuw
bedrijfstak; sierhekwerk uit eigen smederij.  Door
deze diversiteit weet bedrijf en particulier Van
Kalsbeek in Gaast wel te vinden, een toename
van de werkzaamheden in het constructiewerk
en sierhekwerk heeft een uitbreiding tot
gevolg. De reeds bestaande loods is geheel
verbouwd tot een productieloods. Het bedrijf kan

weer even vooruit en aan de vraag voldoen.
Gelijktijdig is er een showroom gebouwd. Hier
zijn de tuin-en parkmachines en verschillende
modellen sierhekwerk uitgestald. Elk zomer-
seizoen zijn er verschillende acties in de tuin-en
parkmachines bij Van Kalsbeek te Gaast.

Van Kalsbeek Gaast
tel. 0515-541253

www.vankalsbeek-gaast.nl.

Voor onze vestiging in Makkum zijn wij per direct op zoek naar een:

Distributiechauffeur
We vragen:
- Rijbewijs C;
- Chauffeursdiploma;
- Klantvriendelijke instelling;
- Bij voorkeur ervaring in distributietransport.

We bieden:
- Een afwisselende baan in de regio Noord-Nederland;
- Salaris conform CAO-groothandel;
- Werktijden maandag t/m vrijdag, niet buiten 07:00-17:00.

Schriftelijke reacties, voorzien van c.v. kunt u sturen aan:
Groothandel Bergsma
T.a.v. Erik Koopmans
Oliemolen 2
8754 GH  MAKKUM
of per e-mail: erik@groothandelbergsma.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via tel. 0515-231473
en vragen naar Erik Koopmans.

Bergsma B.V. is een regionale groothandel met
vestigingen in Makkum en Hoogeveen, die een
breed assortiment levert aan tabaksspeciaalzaken,
horeca, benzinestations, kantines en scholen.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Agenda
woensdag 13 juni
Makkum - Kaatsterrein ”De Seize” 13.30 uur
Schoolkaatsen Federatie jongens- meisjes parturen

vrijdag 15 juni 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, 
tel. 0515-231655

Makkum - o.b.s. ”It Iepen Stee” Fancy Fair 19.00-
21.00 uur, met diverse activiteiten

zaterdag 16 juni
Makkum - Plein 10.00 uur 
Slagerij Attema Straatkaatspartij 
voor heren en dames, leden en niet-leden

Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur
bingo 

Makkum - 11.00-15.00 uur Fancy Fair peuter-
speelzaal ”It Krobbeguod” met diverse activiteiten

Skuzum - Dorpsfeest Skuzum/Piaam, 
Feestschuur Attena a/d Veldreed, met ‘s avonds
vanaf 21.30 uur het allround orkest ”Butterfly”

zondag 17 juni
Makkum - Kaatsterrein ”De Seize” 11.00 uur
Makelaardij Kingma & Walinga, ouder/kind partij

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 augustus.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en
dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra- Poog,
Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/ www.maaikepoog.nl.

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september
expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten, tot 28 juni
werken van Michiel Galama, kunstschilder

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie
Jan Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur;
Expositie Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s;
Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels

Piaam - Restaurant Nynke Pleats tot 1 juli, openings-
tijden zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur expositie
”naar het leven getekend” 

Wons - zaterdag en zondag 16/17 juni Expo Atelier
Pur Sang. Open zondagen: 30 juni; 1, 14/15, 28/29
juli en 25/26 aug. Open van 13.00-18.00 uur. Voor
vragen en info: Antje van der Werf, Weersterweg
15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521 of
www.antjevanderwerfpursang.nl

Makkum in vroegere tijden..........

* Hier was het vroegere ”Jakle Set” hetgeen nu een heel andere aanblijk heeft...

Makkum - Makkum in het verleden, werd vaak
vleck aan zee genoemd. Makkum lag 2 uren
gaans vanaf Bolsward en Workum. In 1600 was
het nog maar een gering dorp van ± 50 huizen,
doch is later door koophandel en scheepvaart
sterk toegenomen, vooral aan de zuidkant van
de Molenvaart. In 1750 waren er ongeveer
600 huizen die samen ± 2400 inwoners telde.
Wonseradeel had toen ± 5000 inwoners. In het
midden van het dorp heeft men een ruime
botermarkt met een fraaie Waag gesticht in het
jaar 1698. Jaarlijks wordt er een openbare kermis
gehouden; op de 1e zondag na Pinksteren en
voorts alle maandagen een weekmarkt. 

Vanouds heeft Makkum 2 sluizen naar zee
gehad. 1e De zuidelijke en kleinste werd de
Achlumer of landsluis genoemd en had    haar
waterlozing uit het Makkumermeer, deze is
gedamd in 1778. 2e De Grote Zijl ligt aan de
vaart, die midden door het dorp naar zee
loopt. Deze werd wel de Oudekloosterzijl
genoemd en is in ± 1800 geheel vernieuwd en
breder gemaakt. In Makkum heeft men zich
reeds van ouds op velerlei fabrieken toegelegd,
met een bloeiende houthandel, Tichelwerk of
steenfabriek, plateel of steentjesbakkerij. Een

pottenbakkerij en vele pan- en estrik bakkerijen.
Een zoutkeet en één glasblazerij de enigste in
geheel Friesland toen. Verder nog 50 kalkovens
en hout- olie- cement- papier- en pel- molens.
De Makkumers werden alom bekend door
dappere zeelieden. Ook hebben zij dikwijls
met groot gevaar voor hun eigen leven, de
schipbreukelingen hulp geboden.

Allingawier - Vroeger en nu nog een klein dorpje
in het lage gedeelte der Grietenij, zeer wel ter
visvangst aan het Makkumermeer gelegen. Bij
Allingawier het buurtje Vierhuizen aan het
Parregastermeer. In het jaar 1454 werd door
Bolswarders. onder leiding van Jongema, met
behulp van andere Schieringers het huis van
Jakle Feddes veroverd en verwoest. Jakke
sneuvelde hierbij met nog 15 man en Jongema
maakte zich meester van zijne goederen. Naar
deze Jakle is ”Jakle Set” genoemd, tussen de
Makkumer- en Parregastermeer. Hier moest
men vroeger overgezet worden met een klein
vaartuigje als men van Bolsward naar Makkum
reisde of andersom.

Allingawier,  
Gerrit Ringnalda

* het gezin van Robert en Lokje op de
Noorderlaan in Wons is op 15 mei j.l. zoontje
Matthijs geboren. De MB fotograaf passeerde
op het juiste moment toen de ooievaar via het
raam de woning weer verliet.

www.makkumerbelboei.nl
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Zonnig S.E.S. Weekend 2007
Makkum - Zowel letterlijk als figuurlijk,
met Rinze Koornstra als voorzitter en ons
nieuwe bestuurslid Sibo Hiemstra, ging het
SES-weekend zonnig van start.

Maar liefst 17 volleybalteams streden vrijdag
1 juni om de eervolle eerste plek. De allesbe-
slissende set werd gespeeld tussen De Daltons
en Zonneschilders. Met slechts twee punten
voorsprong eisten De Daltons, welverdiend,
de eerste plek op. 
Uitslag:
1 De Daltons. 
2 Zonneschilders. 
3 Rinze United. 
4 Brekker Hooligans. 
5 Us Stek. 
6 Keet Nico. 
7 De Lachende Rollers. 
8 De Lachende Kwasten.
9 Buwalda. 
10 Het Vraagteken. 
11 Bergsma 2. 
12 Flupsss. 
13 Nij Engwier. 
14 De Saloon. 
15 De Bigjinners. 
16 De Betufte Bal. 
17 De Viagratijgers.

Aansluitend aan deze sportieve avond trad de
talentvolle Makkumer Band Synergie op. Deze
band speelde zo goed, dat het gerucht gaat dat
ze ook voor volgend jaar gecontracteerd zijn.
Ze zouden dan versterking krijgen van een
”oude rot” in het vak, Jan Scheepvaart, de
vader van twee van de bandleden....ja, ja,....
misschien wil moeders wel..............

Zaterdag 2 juni Horeca veldvoetbaltoernooi
Menig toeschouwer genoot deze zaterdag van
het prachtige weer en aantrekkelijk voetbal.
Net als vorig jaar werd er zeven tegen zeven
gespeeld en dit jaar werden de plekken voor
de finale veroverd door Alcatraz en Keet
Nico. Alcatraz kon geen vuist maken tegen
Keet Nico en verloor. Voor Keet Nico was dit
hun tweede goud op rij. Het vreugde dansje was
dan ook wel op zijn plaats. Minst gepasseerde
doelman was dit jaar Rob de Kwaadsteniet
van V.E.W. Haarlem.
Uitslag: 
1 Keet Nico. 
2 Alcatraz. 
3 V.E.W. Haarlem. 
4 Eetcafé Hommerts/ Jutrijp. 
5 De Zwaan Makkum. 
6 Jeugdsoos ”Swinx” Makkum. 
7 Dorpshuis Bynt Wons. 
8 De voetbalkantine VV Makkum. 
9 La Piccola Pizzeria. 
10 Pancratius. 
11 ‘t Dophok. 
12 Beaufort/Oase. 
13 The Dance Factory Berlikum. 
14 Café Restaurant ”De Prins”.

Door een huis, tuin en keuken ongelukje werd
de derde helft niet gespeeld onder begeleiding
van DJ K.J. (Kees Jaspers). Gelukkig was
Menco Pieters bereid zijn plekje over te
nemen. Onze dank hiervoor. DJ K.J. we
hopen dat je spoedig hersteld. ‘s Avonds werd
er tot in de late uurtjes gedanst op de muziek
van band Stairway.

Zondag 3 juni Kaatsen
Met ca. 70 kaatsliefhebbers werd er weer een
mooie lijst opgemaakt. Er werd weer fel
gestreden om de prijzen. Toen de kruitdampen
uiteindelijk waren opgetrokken kwamen het
volgende eindklassement naar voren:
Dames:
1 Geeske Hibma (koningin), Karin v/d Zwaag 

en Trijntje Tilstra. 
2 Lieke van As, Jeltje Folkersma 

en Willy van der Velde.        
3 Denise Koornstra, Hilde Lutgendorff 

en Trijntje Poepjes

Heren: 
1 Rienk Veldtman (koning), Feike Melchers 

en Sando van der Meer. 
2 Andries Smink, Geert Melchers 

en Jakke van der Kamp. 
3 Uilke Tuiner, Jacob van der Weerdt (B) 

en Jan van der Velde. 
3 Eelke Brunia, Jurjen Nagel 

en Pieter Freitema

‘s Middags om 14.00 uur vierden vele kinderden
de 60e verjaardag van Clown Japke. Dit feest
was natuurlijk helemaal compleet met zijn
vriend Clown Wiepke. Met snelle grappen,
flitsende trucs, spetterende meezingers en
veel lekkers zorgden Clowns Wiepke en
Japke voor een fantastisch kinderfeest. Onder
het genot van een hapje en drankje werd het
S.E.S.-weekend afgesloten met een optreden
van de band Love Shack.

Wij kunnen spreken van een zonnig, sportief
en vooral gezellig weekend. Dank aan iedereen
die op welke manier dan ook geholpen heeft om
dit weekend mogelijk te maken. Het is geweldig
dat er elk jaar weer zoveel mensen klaar staan.
Dank aan jullie, sporters, toeschouwers en
feestvierders. Het was weer leuk.........en zonnig.

Het S.E.S. Bestuur: Rinze, Anjo, Geert, Kees,
Sibo, Christine en Nelleke

10.000e bezoeker
waterpark Mounewetter

* Mevrouw Wiersma uit Schraard   

Witmarsum - Mevrouw Wiersma uit Schraard
was helemaal verbaasd donderdag 7 juni jl. Zij
was alweer de 10.000e bezoeker dit seizoen.
Uit handen van de bedrijfsleidster Joke van
der Vliet werd haar een prachtige handdoek
aangeboden. mevrouw Wiersma is een trouwe
zwemmer. Zij komt zeker twee keer per week
in het prachtige waterpark Mounewetter.

Ondanks dat het weer het een beetje laat
afweten weten de mensen Mounewetter wel te
vinden. Overal komen ze vandaan dit seizoen.
Zo zitten de zwemlessen ook allemaal goed
vol En elke ochtend kan er sportief aan een
doelgroep meegedaan worden. Natuurlijk alles
in lekker verwarmd water. Het personeel is
alweer druk doende met een leuk programma
in elkaar te zetten voor de woensdagmiddagen
in de vakantie en natuurlijk de jaarlijks terug-
komende zwemvierdaagse van 13 augustus
tot en met 17 augustus a.s. Het eerst op het
programma staat het nachtzwemmen op vrij-
dag 6 juli. Mounewetter is meer dan alleen
zwemmen. Kijk ook op de website:
zwembadmounewetter.com

foto: waterpark mounewetter

Op de Maritieme Academie ROC Kop van Noord
Holland te Den Helder is Hidde Koornstra
geslaagd voor het diploma SW6 (Stuurman
Werktuigkundige).
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Opening van een nieuwe praktijk voor:

Psychotherapie & Individuele Coaching
Bedrijfscultuuradvisering, te ARUM

Specialisaties: (25 jaar ervaring)
Cognitieve therapie
Gedragstherapie
Gestalttherapie
Scriptanalyse (TRANSACTIONELE ANALYSE)
Open communicatie technologie
Bedrijfscommunicatietrainingen & sociale innovatie 
programma’s

Relaties:
Individuele/relatie reactiepatroon analyse
Relatietherapie (individueel én gezamenlijk)
Echtscheidingsbegeleiding (zowel ouders als óók voor
de kinderen)

Kinderen:
Opvoedingsvragen/problemen (ADHD, PPD NOS,
DELINQUENTIE, DRUGSVERSLAVING)) 
Schoolproblematiek (PESTEN, CONCENTRATIE, SUICIDE)

Persoonlijk:
Identiteitscrisis / crisisinterventie
Individuele- (beroeps) coaching program (P.O.P)
Midlifecrisis / Burn-out vraagstukken

Bedrijven:
Bedrijfscultuur analyse
Open Communication training voor beroepsteams
(CROSS FUNCTIONAL)
Conflicten op de arbeidsvloer
Coaching van directie en bedrijfsleiders
Bedrijfssociale innovatie programma’s

Armand Gouvernante van Raders 
Psychoanalist/therapeut
(intake en consulten na telefonische afspraak)

Baarderbuorren 9  |  8822 WR ARUM  |  Telefoon 0517 - 641858  |  GSM. 06 53 4747 59  |  Email: vanradersgroup@kpn-officedsl.nl 

SPECIAAL MMENU VVAN DDE MMAAND MMEI EEN JJUNI

BROOD MET OLIJVENTAPENADE EN ARTISJOK - STRACOTTO CON PENNE 
(SUCADELAPJES MET PASTA EN EEN BIJBEHORENDE SALADE) - TIRAMISU

PRIJS € 20,-   

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Is gespecialiseerd in de aluminium cascobouw van zowel
custom built zeiljachten als opbouwen voor luxe motorjachten.

Wij zijn op zoek naar een jonge en enthousiaste 
LEERLING CASCOBOUWER/ALUMINIUM LASSER 

die opgeleid wil worden tot vakspecialist.

Ook hebben wij plaats voor een ervaren, zelfstandig werkende
ALUMINIUM LASSER

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie met C.V

Binnen 10 dagen naar:
F. Bloemsma aluminiumbouw  b.v.

Strânwei 7
8754 HA MAKKUM
Tel: 0515-232528

E-mail: info@bloemsma-aluminiumbouw.nl

HHeett RRoommmmeellhhooeekkjjee 
plein 11 Makkum

Een kkleine ggreep uuit oonze wwinkel:
Nieuwe kinderstoelen vanaf euro 25.00

Boedha beelden vanaf euro 2.50

13-delig gebakservies slechts euro 5.95

Vlieger met dubbele handvaten slechts euro 1.50

Diverse keukenspullen waaronder: 
wok, rijstkoker, pizzapan, koffiezetapparaten etc

Tevens organiseren wij een 
braderie/rommelmarkt op 23 juni 2007 te Zurich. 

Overdekte kraam 4 meter slechts euro 15.00. 
Ook stand/grondplaatsen te huur. 

Alles mag verkocht worden. 

Voor info of boekingen: Hetrommelhoekje
@home.nl of na 20.00 tel 0517-850603

U weet  het bij ons: nieuw, oud, kunst, antiek,
snuisterijen, cadeau artikelen

en ga zo maar door. 
Voor meer info tel 06-23252034. 

Graag tot ziens.

* Colinda v.d. Kooij a.s. vrijdag haar 20 jarige
jubileum viert bij notaris kantoor Wallis de 
Vries. Voor deze 20 jaar trouwe dienst kunt 
u haar feliciteren op vrijdag 15 juni op 
tel: 231346, tijdens kantooruren. 

* Er nog plaatsen gereserveerd kunnen worden,
voor het toneel in Skuzum - Piaam op 16 juni

* U dat telefonisch kunt doen 0515 - 23 27 24

* Burgemeester Piersma van Wûnseradiel vanaf
Den Oever naar makkum is meegevaren met
een botter

* Zondag verschillende Makkumers de tocht 
naar Den Oever aan boord van een van de 
oude schepen gemaakt hebben

* Een Makkumer meegedaan heeft aan de 
Schuttervaer race, hij met de bemanning 
profs binnen het gebeuren verslagen heeft

* Johan Syrier van Aquatel als tweede vrijdag
in Hindeloopen aan kwam, zij heel lang 
moest wachten voordat de rest uiteindelijk 
arriveerd...

* Snelle Jelle uit Makkum overal te vinden is, 
dan bij de Schuttevaer race en even later bij 
het botter en aken evenement

Gevonden autosleutel
Zondag op de Markt in Makkum ter hoogte
van Zilt, een autosleutel met afstand bediening.
Info: tel. 231687

Wist u dat...
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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 084-2203718

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De Boer RVS Makkum
Een betrouwbaar adres voor de garnalenbewerking, design en maatwerk

* Vanaf links, Melle de Boer en Dirk Vogelzang bij de dakgoten voor het Villapark.

Makkum - Zo nu en dan komt er weer een
nieuw bedrijf bij in Makkum. De één vertrekt
en de ander komt. In een gedeelte van de loods,
waar voorheen Transport bedrijf de Vries was,
is nu het bedrijf gevestigd van Melle de Boer
uit Gaast. 

Jaren geleden begon Melle in Gaast met zijn
bedrijf bij zijn woning. Al na enkele jaren bleek
dat dit te klein werd. Koffie dronk men in de
woonkeuken van Melle en zijn vrouw Aukje
en later in een gebouwtje naast de schuur. Er
werd wel eens gekeken naar andere werkruimte
en toen de mogelijkheid zich voor deed om een
gedeelte van het pand aan de Strânwei te kopen,
was de keus snel gemaakt. Er werd een kantoor
gemaakt en er kwam zelfs een kantine voor
het personeel. Nu wordt er met heel veel plezier
gewerkt en Melle kan vanuit zijn kantoor zijn
woning in Gaast bijna zien. 

Het belangrijkste wat de Boer RVS tot nu toe
maakte zijn garnalen verwerkers. Hierin zijn
ze echt gespecialiseerd en rondom zijn sche-
pen die een verwerker van de Boer RVS aan

dek hebben staan. Inmiddels is er ook ander
werk bijgekomen en in de jachten wereld
heeft men ook ontdekt dat de roestvrij staal
verwerking van de Boer RVS heel fraai is. Ze
werken niet alleen met roest vrij staal maar
ook aluminium wordt er verwerkt. En het is
nu ook al zo ver dat ze voor kantoor gebouwen
etc. design artikelen maken en daarbij moet
men dan denken aan railingen en afwerking
van een balie met roestvrij staal. Het bedrijf is
gespecialiseerd in draaiwerk-laswerk-polijsten-
aluminium en roestvrij staal. Op zaterdag is
het bedrijf open en het gebeurt steeds meer
dat particulieren en bedrijven op zaterdag een
klusje brengen. Niet iedereen kan goed werk
leveren op het gebied van roestvrij staal en
aluminium en Melle en zijn mannen proberen
hoogwaardig en goed materiaal te gebruiken en
hopen daarmee een goed product af te leveren. 

De Boer RVS
Strânwei 1a te Makkum

tel.  tel 0515-543650 
internet www.deboerrvs.nl

Makkum - Volleybal Vereniging Makkum
organiseert in verband met haar vijftigjarige
bestaan tijdens haar jubileumviering op 15
september 2007 een reünie. Belangstellenden
kunnen zich hiervoor opgeven tot en met 3 juli.

De reünie begint om 10.30 uur en eindigt na
koffie, gebak, borrel en een heerlijke lunch om
14.00 uur. Aansluitend kan men een volleybal-

demonstratie en -wedstrijd bijwonen. De
kosten zijn € 12,50 per persoon.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door
middel van betaling op bankrekeningnummer:
340661550 O.v.v. reünie. Mensen die graag
meer informatie willen, kunnen contact
opnemen met M. Roorda tel: 0515-232433 of
e-mailen naar tjerkenmarijke@gmail.com.

Vijftigjarig bestaan Volleybal Vereniging Makkum
houdt reünie
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VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003 € 16.750,- 
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm 2004 € 15.750,-
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14.450,-
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm 2001 € 13.650,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13.850,-
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen 2003 € 13.750,-
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 € 12.950,-
Peugeot 307SW Hdi'navtech'a/c-ecc,nav,r-cd,cruise, 10-2004 € 12.900,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003 € 11.950,-  
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm 2005 € 11.900,-
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 € 10.900,-
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm 2003 € 9.250,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002 € 7.900,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm 2002 € 6.950,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh, 10-2000 € 5.950,-
Land Rover Defender 90,2.5TD,groen,stuurbekr,trekh   1988 € 5.750,-
Citroen Xsara Break 1.6i,airco,r-cd,trekh,mistl,apk 2000 verkocht!
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwart,cpv,radio,apk,53dkm  1999 € 3.950,-
VW Polo diesel,3drs,zwart,stuurbekr,el.rmn,nette auto 1998 € 2.950,-
Opel Astra station 1.6i,zwart,stuurbekr,cpv,trekh,  1997 € 2.950,-

Airco service, reparatie, onderhoud, 
U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!     

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
Vw passat variant
2.0i,85kw,blauwmet nw.type,
airco-ecc, cruisecontr,
el.ramen, cpv+afst.bed,mistl
lm.velgen,trekhaak 
81 dkm  bj 9-2001  
€ 13.650,-

Citroen saxo 1.4 vts
'furio'blauwmetallic
centr.portiervergrel.ramen,
sport intmistl.voor,stuurbekr  
41 dkm  bj 2002 

€ 6950,-

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 
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Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 14.00 tot 18.00

zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00

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

Burgerlijke stand 
mei 2007

Geboren 
Fenna Nera, dv Dolf Siere 
& Renske C. Broeders te Kimswerd; 

Vico, zv Ferdinand de Haan 
& Inez Hegger te Tjerkwerd; 

Thomas, zv Pieter J. Tolsma
& Geertje Visser te Arum; 

Lotte Meintje Diete, dv Boudewijn J.H. Dierick 
& Renée Rusch te Makkum;

Demi, dv Jouke Epema 
& Sharon S. Kok te Arum.

Gehuwd/Geregistreed partnerschap
Dirk T. Brinksma & Bonny Strikwerda
wonende te Nijland; 

Hein A. Baart & Marianne M. Nijholt
wonende te Makkum.

Overleden
Jan Jurna te Witmarsum, 83  jaar, 
ev Stijntje C. Hettinga; 

Wiebe Stallinga te Witmarsum, 77 jaar; 

Jentje Hoeksema te Makkum, 70 jaar, 
ev Johanna S.G. Visser; 

Hein A. Baart te Makkum, 57 jaar,
ev Marianne M. Nijholt; 

Lambertus J. Jellesma te Parrega, 62 jaar, 
ev Anna M. Galama.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust
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Pittige oversteek Malediven naar Maleisie door Eeltje en Marijke Kuperus

De oversteek Malediven - Maleisie 1670 zee
mijlen was bepaald niet gemakkelijk. We ver-
trokken vanaf het eiland Thulusdoo in een
dikke onweersbui met drie Nederlandse boten,
Scharrel, Odulphus en wij. Bye Bye mooie
Malediven we hebben hier een geweldige tijd
gehad. Dikke buien de eerste dag maar we
maken een goede voortgang. ‘s Avonds zakt
de wind af en we moeten de volgende 30 uur
motoren. Scharrel meldt na een uurtje motor
problemen blijken gelukkig verstopte filters.
We hebben elke morgen om 9 uur radio contact
via de SSB radio met een nederlander die op
Chagos ligt. Hij geeft ons de weersberichten
door voor de komende dagen. Hij meldt ons
dat op 3 graden Noorder breedte veel meer wind
zit dan waar wij nu zitten op ongeveer 5 graad
snorder breedte. Dit doen we en inderdaad daar
pikken we de wind weer op we zeilen dagen
aaneen prachtig, wel geregeld dikke buien
(squaws) dus we doen niks anders dan in en
uit reven (in reven het zeil kleiner maken voor
veel wind. We schieten zo lekker op met een
gemiddelde voortgang van 6 knopen per uur.
We zien heel veel dolfijnen die de mooiste
shows weggeven en soms wel een uur mee
surfen op de golven van de Escape. We zien
zelfs twee walvissen voorbij komen die al
spuitend rakelings langs de Escape komen,
prachtig gezicht. Wat een mooie wereld. Scheep-
vaart is hier niet dus we zijn alleen op de wereld
met steeds de Scharrel een paar mijl achter
ons en Odulphus daar weer iets verder achter.

Het regent vaak en veel zodat we onze dikke
zeilpakken te voorschijn halen en dat in de
tropen niet te geloven ook hebben we elke
nacht veel onweer om ons heen. Als we 8 dagen
onderweg zijn en lekker in het ritme zitten van
3 uur slapen 3 uur wacht, valt de wind weg en
moeten we de motor starten. Deze wil niet
meer voor of achteruit, keer koppeling blijkt
stuk te zijn gelukkig komt de wind terug.
Eeltje sleutelt de hele middag wat niet mee
valt onderdeks met een ruwe zee, Leo van de
Scharrel raadt aan om een buis tussen de
schroef en de demperplaat te lassen dan kun je
toch weer koppelen. Tegen het donker worden
stopt Eeltje met deze klus hij is bekaf. Dan
ineens in een dikke bui zijn we stuurloos, we
zeilen altijd op de stuurautomaat maar die rea-
geert nergens meer op, ook het roer zelf doet
niks meer. Volgens Eeltje zijn we het roer
kwijt ik kan me dat niet voorstellen, Eeltje heeft
dit zelf gemaakt en het is super sterk en we
hebben niks geraakt. We hebben een noodroer
een soort helmstok van ijzer deze wordt geïn-
stalleerd en we krijgen de Escape weer op
koers. Door alle consternatie word ik heel
zeeziek. Het sturen gaat moeizaam maar we
komen zo de nacht door met de Scharrel vlakbij
ons voelt het wel veilig al kunnen ze verder niks
doen want de zee is veel te ruw. De volgende
ochtend krijgt Eeltje het weer voor elkaar dat

we weer met het stuurwiel kunnen sturen, al
zwalkt de Escape vreemd door het water we
beginnen nu te denken dat we niet het roer
kwijt zijn maar dat er misschien een net
omheen zit. Maar de zee is onstuimig en het
waait veel te hard om een kijkje onderwater te
nemen. We hebben ook nog een windvaan achter
de boot hangen die kan het sturen ook overne-
men maar deze is eerder deze reis los geknapt
in een grote golf en hebben we met moeite aan
dek kunnen hijsen. Eeltje gaat weer verder
met de koppeling en hij last en slijpt onderdeks
met een ruwe zee een gevaarlijke klus maar
hij krijgt de koppeling weer aan de praat. Dit
voelt al weer een stuk beter want zonder motor
ben je als de wind wegvalt een speelbal van de
stroom en golven.

We sturen om beurten 1.30 uur en rusten dan
weer 1.30 uur zo komen we weer in een ritme
al is het sturen wel heel zwaar. De Scharrel
komt zelfs gebakken vis overgooien als de zee
het even toelaat en ze steunen ons via de mari-
foon. ‘s Nachts proberen ze vlak voor ons uit
te zeilen zodat we op hun toplicht kunnen sturen.
Na 11 dagen op zee te zijn geweest komt de
kust van Sumatra in zicht, we verlaten hier de
Indische Oceaan en komen nu in de Andaman
zee wat later overgaat in de straat van Malaka.
Hier valt de wind weg en moet de motor aan
gelukkig werkt de koppeling goed, alleen
maakt de motor nu vreemde geluiden en slaat
geregeld af. Hij start gelukkig wel weer steeds
Eeltje ontlucht alles maar het probleem blijft.
In de luwte van Sumatra laten we de boten
drijven en komt Leo snorkelend kijken of er
niks aan het roer hangt alles lijkt oke onder
water. Eeltje ontdekt dat er water in het kompas
van de stuurautomaat zit, maakt dit  schoon en
voila de stuurautomaat doet het weer maar na
5 minuten zegt hij doe het zelf maar weer en
moeten we weer met het handje sturen. De
rare geluiden van de motor blijkt te worden
veroorzaakt door de schroefas generator deze
heeft ook de geest gegeven. En er blijkt lucht
in een van de diesel tanks te zitten zodat ook
de motor nu blijft door lopen. Zo motoren we
2 dagen door en als we nog 100 mijl vanaf
Maleisië zijn zien we opeens een pik zwarte
lucht aankomen dit is niet een gewone squal,
we reven gauw en krijgen windkracht negen
over ons heen. De zonnetent schuurt en vliegt
bijna de lucht in met veel moeite krijg ik hem
eraf. Ik kijk omhoog en zie dat het grootzeil in
tweeën is gescheurd, ook dat nog! Gelukkig is
het een zeil van 30 jaar oud en waren we
eigenlijk aan een nieuw zeil toe maar toch het
is een rot gezicht. Het is inderdaad geen gewone
squal want de wind blijft we zeilen met een
klein fokje op en halen de hele nacht de 8
knopen, de golven zijn heel vervelend en
komen van alle kanten. Het sturen is nu heel
zwaar we houden het een half uur vol en moeten
dan een half uur rusten op de kuipbanken

want binnen is niet te verkeren. De volgende
ochtend neemt de wind af en komt Maleisië in
zicht, prachtig groen met mooie rots partijen
en eilandjes.’s Middags 3 uur laten we het
anker vallen bij het eiland Langkawi na een
tocht van 1670 mijl  in 14 dagen waarvan 750
mijl met de handgestuurd te hebben zijn we
bekaf we rollen in bed en slapen tot de volgende
ochtend 9.30 uur wel worden we elk uur wakker
het ritme zit er dus al aardig in.

De volgende dag gaan we in de Royal
Langkawi Yacht Club liggen. We worden heel
hartelijk ontvangen door mensen die we kennen
van de Vasco da Gama rally waaraan we vorig
jaar hebben meegedaan, vele jachten van die
rally liggen weer hier. Bij de een moeten we
koffie drinken de ander neemt ons mee om de
stad te verkennen, bij de volgende gaan we eten
en borrelen ga zo maar door, een stel van deze
rally heeft hier grond gekocht en er drie Maleise
huizen op laten bouwen met zwembad en  jac-
cuzi hier krijgen we een verwen dag echt
super. Langkawi is heel modern en schoon,
we komen hier weer grote winkel centra tegen
waar je werkelijk alles kunt kopen, dat hebben
we toch wel gemist. Ook komen we hier andere
Makkumers tegen te weten Pleuni Blanksma
en Alle Jelle de Boer met dochter Fleur ze hebben
hier een café aan het water wat erg in trek is
bij de watersporters. Erg leuk om te zien hoe
zij hier wonen en werken en dan hun dochter
Fleur een echt Fries blond Makkums meisje
dat vloeiend Maleis spreekt.

Jullie lezen het we vermaken ons hier prima
maar we vergeten Makkum echt niet, 13 juni
vliegen we voor 3 maanden naar Nederland en
we kijken er erg naar uit om alle Makkumers
weer eens even te zien en lekker met iedereen
bij te praten. Dus oant sjen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

WILDE STRAATKAATSPARTIJ
OP HET PLEIN

KV Makkum organiseert 
op zaterdag 16 juni a.s.

een straatkaatspartij op het Plein te Makkum.
Aanvang 10.00 uur.

Prijzen Herenklasse aangeb.door 
Slagerij Attema.

Prijzen Damesklasse aangeb.door 
Restaurant It Posthûs.

Opgave in de kantine of
bij het secretariaat: 0515-231377.

Meer info: www.kvmakkum.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bedrijfskaatsen R.T. Projectafbouw B.V. partij
Makkum - De Kaatsvereniging Makkum
organiseert op Zaterdag 23 juni het jaarlijkse
bedrijfskaatsen op ”Keatslân De Seize” aan
de Klipperstraat te Makkum. Een groot aantal
bedrijven heeft hiervoor al schriftelijk een uit-
nodiging ontvangen. Bedrijven of Horeca-
gelegenheden die geen uitnodiging hebben
ontvangen, kunnen zich uiteraard nog hiervoor
aanmelden. De kaatsers dienen allen werkzaam

te zijn voor het bedrijf en per partuur dient 1
persoon lid van de K.V. Makkum te zijn. De
aanvangstijd is 11.00 uur. 

Opgave vóór donderdag 21 juni a.s. 20.00 uur.
bij het secretariaat van de kaatsvereniging,
Strânwei 17, Makkum, Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl  Nadere informatie treft
u aan op www.kvmakkum.nl

Ouder / kind kaatspartij
Makkum - Zondag 17 juni is er een ouder/kind
kaatspartij die gehouden wordt op ”Keatslân
De Seize”. Vorige week hebben alle jeugdleden
al een brief meegekregen met informatie over
deze partij. Jongens en Meisjes doe mee! Je
kunt je opgeven bij Antje Hiemstra van het

Jeugd-bestuur. Doe het vóór  Zaterdag 16 juni
19.00 uur. tel.Antje 06-22 812 474. Een briefje
door de brievenbus op Botterstraat 13 kan
natuurlijk ook. 
De prijzen worden aangeboden door:
Makelaardij Kingma en Walinga.

Makkum - Op een zeer warm kaatsveld ‘de
Seize’ in Makkum werd de Gebr. Hogeboom
Partij de K.N.K.B Pupillen Jongens Del A. Klasse
en Del B Klasse + Verliezersronde gekaatst.

In de A Klasse werd er in twee poule gekaatst,
in poule A werd partuur 3 Enno Kingma en
Remco Miedema winnaar met 21 punten.
Tweede in deze poule werd partuur 2 Arjan
van der Zee en Sieb Driessen met 15 punten.
In poule B werd partuur 7 Marten Bergsma en
Franke Jongboom winnaar met 21 punten.
Tweede in deze poule werd partuur 8 Christiaan
de Haan en Andries Jensma  met 19 punten.
Dit betekende dat er om de derde prijs werd
gekaatst door partuur 2 Arjan van der zee cs
tegen partuur 8 Christiaan de Haan cs dit werd
gewonnen door partuur 8 Christiaan de Haan
met 2/5 6/6.
De finale werd gekaatst door partuur 3 Enno
Kingma cs tegen partuur 7 Marten Bergsma
cs dit werd gewonnen door partuur 3 Enno
Kingma cs 5/3 2/6.

In de B klasse werd er spannend gekaatst de
halve finale ging tussen partuur 11 Jorrit Jitse

Meinsma en Geart Jan Karsten tegen partuur
2 Bouke Fopma en Evert Bruinsma, dit werd
gewonnen door partuur 11 Jorrit Jitse Meinsma
cs met 5/2 6/0 en de andere 1/2 Finale ging
tussen partuur 3 Patrick Amels en Pieter
Politiek tegen partuur 8 Nies Douwe Yntema
en Allard Nicolai dit werd gewonnen door
partuur 3 Patrick Amels cs met 5/1 6/0. Dit
betekende dat de twee derde prijzen zijn voor
partuur, 2 Bouke Fopma cs en partuur 8 Nies
Douwe Yntema. De finale ging tussen partuur
11 Jorrit Jitse Meinsma cs en partuur 3 Patrick
Amels cs dit werd gewonnen door partuur 3
Patrick Amels cs. met 3/5 2/6. 

De verliezerronde werd de 1/2 finale gekaatst
door partuur 4 Evert Telenga en Jacco Kooistra
tegen partuur 5 Mart van der Molen en Hylke
Flapper dit werd gewonnen door partuur 4
Evert Telenga cs met 5/3 6/4 en partuur 12
Emiel Wijma en Thomas Kuperus heeft een
staand nummer dit betekend dat in de finale
van de verliezerronde partuur 12 Emiel
Wijma cs tegen partuur 4 Evert Telenga cs dit
werd gewonnen door partuur 12 Emiel Wijma
cs. met 5/2 6/2.

Hogeboom kaatspartij voor pupillen jongens

Foto KV Makkum
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Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen

Wilgenteen, riet, bamboe, 
dopheide en boomschorsmatten. 

Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week: 
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!

Expositie Maaike Poog in
zorgcentrum Avondrust
Makkum - Van 30 mei tot en met 30 augustus,
exposeert Maaike Boonstra-Poog in Zorgcentrum
avondrust te Makkum. Er wordt een serie  rea-
listische olieverfschilderijen tentoongesteld, die
stuk voor stuk sfeervol en spectaculair van
kleur zijn. Maaike is autodidact en begon al
op dertienjarige leeftijd met schilderen. Door
de jaren heen ontwikkelde ze haar eigen stijl.
De onderwerpen voor haar schilderijen haalt
ze uit haar directe omgeving. De Turfmarkt,
waar ze samen met man en kinderen woont,
diende vaak als achtergrond voor menig portret.
Regelmatig ging Maaike, gewapend met haar
fototoestel, door het dorp, om onderwerpen te
verzamelen voor haar schilderijen. Dit resulteerde
in  een serie van vijftien dorps- en havengezichten
van Makkum. Behalve deze serie schilderijen,
is er ook nieuw werk van haar te zien. Dat
Maaike haar hand niet omdraait voor portretten,
blijkt uit het feit dat ze de complete Makkumer
drumband, inclusief haar beide kinderen en
zichzelf op doek heeft vastgelegd. Tevens is er
een goedgelijkend portret van haar grootvader
te bezichtigen, die aan het steenzetten is op de
Afsluitdijk. Ook de roeiers van de Twirre zijn
op doek vereeuwigd.

De expositie bevindt zich voornamelijk op de
begane grond van Zorgcentrum Avondrust en
strekt zich uit tot in de lange gang rechts naast
de lift en de open ruimte (eetzaal) ernaast. Op
de eerste verdieping hangen nog vier olieverf-
schilderijen. Bij de ingang hangt haar nieuwste
creatie, waarin ze op geraffineerde wijze
abstracte en realistische kunst met elkaar
heeft weten te combineren. De moeite waard
om te komen bezichtigen. De expositie is
dagelijks, tijdens kantooruren geopend.
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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 eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Familie kaatsen

Zurich - De kaatspartij was erg gezellig, ondanks
dat er geen heel grote deelname was. Er waren
vrij veel blessures, maar gelukkig konden de
geblesseerde kaatsers vrij gemakkelijk onderling
worden vervangen dankzij de gemoedelijke sfeer.
Met 10 parturen was het een mooie partij. Er waren
veel partijen die met 4-5 en 5-5 eindigden, kortom
een spannende familiepartij. 
De omstandigheden waren prima, het gras was
mooi kort en in de kantine waren de nodige ver-
snaperingen te verkrijgen. 

We zien uit naar de Surcher Merke over 3 weken.

Winnaarsronde: 
1 Hendrik Brandsma, Marije Brandsma 

en Theun Folkertsma.
2 Henk Nesse, Feikje Folkertsma 

en Michel Nesse. 
3 Sander Bisschop, Wendy Leistra 

en Gerrit Harm Folkertsma.

Verliezersronde: 
1 Owb Pomthong, Geartsje Steginga 

en Steven Nesse.
2 Johannes Oudendag, Jolanda Fokkema 

en Justin van Dijk.

‘Froulje mei boppeslachen´ waar mannen van dromen
Makkum - Pearkekeatsen, is dit wel een échte kaats-
partij?  Ja zeker, dit is kaatsen op topniveau! Dit is
een partij waar een minder partuur op papier voor
verassingen zorgt, en een beter partuur in de schaduw
plaatst. ‘Froulje mei boppeslachen’ waar mannen van
dromen. Hier steken vrouwen menig manspersoon
naar de kroon. Maar je doet het natuurlijk met z’n
tweeen, dus alertheid is gewenst,  want je mist toch
een derde man/vrouw. Alhoewel dit natuurlijk voor
beide partijen gelijk is, maar niet altijd zo voelt.
Denise Koornstra en Hayo Attema wonnen in de
eerste omloop met 5-1/6-0 van Janet & Herman
Nota.  In de tweede omloop namen zij het op tegen
Wiepkje Fennema en Marcus Frietema welke wonnen
met 5-3/6-4.  In de derde omloop troffen zij Sander
& Greetje Rinia wat partuur Koornstra/Attema even-
eens won met 5-1/6-2, en dit voor de fam. Rinia toch
nog een derde prijs opleverde. De finale speelden
ze tegen Maaike Terpstra en Jan Ruurd Amels. Dit
partuur had tot nog toe weinig tegenstand gehad.
(resp. 5-1, 5-0, 5-2). Na 4 omlopen te hebben gespeeld,
hoeveel energie heb je dan nog over voor een 5de
partij.  Uiteindelijk werd de finale beslist op 5-2/6-2
in het voordeel van Terpstra & Amels.

Dinie en Rommert Tjeerdema namen het in de eerste
partij op tegen Sander en Greetje Rinia. Fam.
Tjeerdema verloor dit met 5/3, 6-2.  In de tweede
omloop hadden zij weinig moeite met Ingrid Bosma

& Hendrik Koekoek, 5-1/6-0.  In de derde omloop
wonnen zij echter nipt van Trijntje Tilstra & Jurjen
Kooistra met 5-5/6-2, maar de halve finale liepen
ze zo door met 5-2/6-2 tegen Gerda Bleeker &
Harry van der Weerdt. In de finale troffen zij Andrea
Kroes en Warren van der Veen. Zij hadden al menig
”zwaar weer” achter de rug. Resp. 5-3, 5-4, 5-3.
De spierenkramp ligt om de hoek, maar het praten
gaat hun beide in de finale nog goed af.  Het werd
een zeer spannende finale, waarbij zelfs álles aan
de hang kwam. Rommert Tjeerdema kon net dat
laatste stuitje nog halen, en retourneerde de bal,
waarbij de bloemetjes een feit waren, en Andrea en
Warren de tweede prijs behaalden.
De waardebonnen en medailles voor werden aan-
geboden door Kaatsatelier J. Scheepvaart,  sponsor
hiervoor onze dank!

Uitslag Winnaarsronde:
1e prijs: Maaike Terpstra en Jan Ruurd Amels
2e prijs: Denise Koornstra en Hayo Attema
3e prijs: Greetje en Sander Rinia
3e prijs: Amarins Altena en Daniël Kleiterp

Verliezersronde:
1e prijs: Dinie en Rommert Tjeerdema
2e prijs: Andrea Kroes en Warren van der Veen
3e prijs: Sietske Jaarsma en Uilke Tuinier
3e prijs: Gerda Bleeker en Harry van der Weerdt
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Tijdelijk redactieadres:
Truus Rienstra, Kofstraat 3. 
tel. 0515-231648 fax. 0515-233545
e-mail: rienstra@makkum.nl

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

5 Jonge konijnen per stuk € 5.-, tel. 0515-576633
Kom snel op = op

Vaatwasmachine € 115.-, tel. 06-43023470

Klein model tuinafval-hakselaar, merk Al-Ko H
1100 € 50.-, tel. 0515-232434 na 18.00 uur

Garagekanteldeur incl. metalen kozijn 248x 218
cm. € 100.-; Glasplaat 213x134x1 cm. € 30.-;
Glasplaat 56,6x105,5x0,6 cm. € 10.-, tel. 06-
26028745

Kinder- wandelwagen, d.blauw/groen, z.g.a.n.; 2
Traphekjes, wit metaal; Wipstoeltje, d.blauw;
TummyTub, doorzichtig; Fietskar voor 2 kinderen
met bagageruimte, vrijwel nieuw, tel. 06-22041312
na 18.00 uur

Wegens verbouwing gezellige inbouw open haard
met hoog rendement, geheel compleet € 100.-, tel.
0515-231376

1 Pers. elektrisch verstelbaar bed van Pullmann
met lichtgrijze skai ombouw € 75.- tel. 0515-232172

2 Vaks hondenhok, 2 grote rotan fauteuils, nw. Vlizo-
trap, moderne eethoek, vitrine-hoekkast- zwart, dinky
toys en vele andere artikelen, tel. 06-23098782

Nette damesfiets merk Union € 50.-, 
tel. 0515-232434 na 18.00 uur

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlagen bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's rechtstreeks naar de drukker te
verzenden.

De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning 
met aanbouw.

In prijs verlaagd

Vraagprijs:
€€ 144.000,00 k.k.

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil



Comb. koelkast/vriezer en een Gril Bakoven samen € 50.-
, tel. 06-43023470

Jonge poesjes, ophalen vanaf 4 juni, tel. 0517-532161

4 jonge poesjes, 1 cyperse, 1 lapjes en 2 rode,
tel. 0517-531409 

Man voor schilderwerk etc., tel. 06-23744753

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

Heeft u timmerwerk, schilderwerk, tuinieren of om tegels
te leggen, bel 06-49827051

Getuigen die ter plaatse waren bij het ongeval met een
auto in Witmarsum, zaterdagmorgen 2 juni rond 5/ half 6 ‘s
morgens. Graag reageren op tel. 06-20539865 of via e-mail
fireblade_34@hotmail.com

Baantje voor een tiener als oppas of werken in de tuin,
tel. 06-43565886

Handige Vutter voor kleine klusjes (hout). 
tel. 0515-579253

Jongen/meisje plm. 15 jaar die wat wil bij verdienen, Info.
tel. 06-55512336/ do. na 16.00 uur

Handige scholier voor schilderwerkzaamheden, tel. 0515-
579253

Konijn wit (vrij groot) met zwarte vlekken, roepnaam Roos.
Wie heeft haar gevonden? tel. 0515-233001 of 06-21595167

Camel kleurige grijse kat. Blauwe ogen. Dinsdag 7 juni
weggelopen. tel. 06-29350223
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

AANGEBODEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

WEGGELOPEN

VERMIST


