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Groeiend Inprotech verhuist van Bolsward naar Makkum
Van 800 naar 4.000 vierkante meter werkplaats en kantoor

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
* De huidige lokatie in Bolsward op bedrijventerrein De Marne
Bolsward/Makkum - Technisch bedrijf
Inprotech groeit op bedrijventerrein De Marne
in Bolsward uit zijn jas en verhuist daarom
naar het nabij gelegen Makkum. Van een bedrijfsruimte van 800 vierkante meter (werkplaats
en kantoor) groeit het bedrijf naar 4.000 vierkante meter. Ook het aantal werknemers groeit,
zoals te zien op de website www.inprotech.nl
is er dringend behoefte aan extra technisch
personeel. Het pand in Makkum - van waaruit
voorheen bouwbedrijf Draisma (inmiddels opgegaan in Dijkstra Draisma) werkte - wordt de
komende maanden aangepast aan de wensen van
Inprotech. Het is de bedoeling dat de verhuizing
in oktober volledig gerealiseerd is.
Het Friese bedrijf is innovatief en heeft kwaliteit
hoog in het vaandel en dat wordt gewaardeerd.
”Zo hebben wij sinds kort een eigen camerasysteem om ons eigen laswerk te controleren”,
zegt directeur Cees Jaspers. Mede daardoor is
het klantenbestand nog steeds groeiende. ”De
eisen voor de voedingsindustrie - waarin wij
veel klanten hebben - worden steeds strenger met
als gevolg toenemende inwendige inspecties van
lasverbindingen in leidingsystemen. Dergelijke
inspecties zijn in de farmaceutische industrie
normaal en gelden nu ook steeds meer voor de

voedingsindustrie. Pre-controle van je laswerk
voorkomt naderhand afkeur door een externe
keuringsinstantie, dubbel werk kost tijd en geld
en daar zit niemand op te wachten”, aldus
Cees Jaspers.
Inprotech BV is in het jaar 2001 ontstaan en
voert projecten uit in binnen- en buitenland, met
opdrachtgevers van het nabijgelegen Workum
(Friesland Foods) tot Singapore, Hongarije en
Rusland (kijk op www.inprotech.nl voor een
uitgebreid overzicht). Het bedrijf installeert en/of
verhuist wereldwijd hoofdzakelijk roestvast
stalen leidingsystemen en productieprocessen.
De vakmensen richten zich voornamelijk op
de montage van indampers, drogers en proces
installaties met bijbehorende leidingsystemen
en beschikken over een rijke ervaring in het
aanleggen van leidingsystemen voor sanitaire
installaties en andere hoogwaardige productiesystemen. Er kan hierbij gebruik worden
gemaakt van de nieuwste en de meest geavanceerde technieken, waaronder orbitaal (= geautomatiseerd) lassen. De opdrachtgevers komen
voornamelijk uit de voedingsmiddelen- en
zuivelindustrie, de farmaceutische industrie
en de licht chemische industrie.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Sinds jaar en dag
een begrip

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 1 juli
Van Doniakerk
9.30 uur ds. Taco Smit, Delft
R.K. Kerk
9.30 uur viering te Witmarsum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep
Recreatie Holle Poarte in de Piramide
9.30 uur ds. J. v. Olffen, m.m.v. ”Woldingha” koor Wons
o.l.v. dhr. M. Rijpma, orgel mevr. K. Reitsma-Zijlstra

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
O. Hoekstra, ds.L.Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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

Familieberichten
Uit Canada ontvingen wij bericht dat
overleden is onze Zuster, Schoonzuster
en Tante

Foekje Reinsma
* 9 november 1920
12 juli 2007
Makkum
Vancouver
Sinds april 1995
weduwe van Sietse Blanksma
Moeder van Joan - Jap
Kenneth - Abe
en Cathie
Vertrokken naar Canada 1948
Namens de familie
Rein en Anny Reinsma
Boegspriet 84
8605 DL Sneek

Iedereen Bedankt,
voor alle gelukswensen, steun,
bloemen, kaarten en kado’s.
Het is geweldig!!!!
Jan, Durkje en kinderen.

29-06-1972

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

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

vrijdag 29 juni
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 30 juni
Makkum - Kaatsland ”De Seize” 11.00 uur
Schilder/Klussenbedrijf Smink partij,
Federatiewedstrijd heren vrije formatie,
2 klassen A/B met verliezersronde
Makkum - De Holle Poarte in de Piramide
20.00 uur bingo

zondag 1 juli
Makkum - Kaatsland ”De Seize” 11.00 uur
Koornstra netten familie kaatspartij,
minimaal 1 dame per partuur

Exposities
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum.
Expositie” 75 Jaar Afsluitdijk”. De gevolgen
voor Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand
en Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde
beelden. Open ma-vr. 10.00-17.00 uur. Za.
10.00-15.00 uur.
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.

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

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

Makkum - Repetitielokaal De Stopera 19.00 uur
inloopavond en concertavond jeugdorkest
Hallelujah in het kader van de ledenwerfactie.
Toegang vrij.

Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

donderdag 28 juni

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

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Agenda

Wieger en Boukje
van der Veen-Hoekstra
Us heit en mem
binne 35 jier troud!
Fan herte lokwinske
troch de bern

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,
openingtijden zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur
expositie ”naar het leven getekend”
Wons - zaterdag en zondag 30 juni Expo Atelier
Pur Sang. Open zondagen: 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
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Wist u dat...
* de opgave voor de reünie van de Volleybal
Vereniging verlengd is tot 30 juli
* u alle advertenties en publicaties kunt
beschouwen als uitnodiging, daar het
onmogelijk is om iedereen persoonlijk
uit te nodigen
* u kunt aanmelden d.m.v. € 12.50 over te
maken op banknr. 340661550 o.v.v. reünie
v.v. Makkum, met je naam en adres

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Zaterdag 16 juni j.l. Batavus jongensfiets kleur
blauw. Waarschijnlijk in sloot bij Bar Dancing
Frisia te Schraard. Gaarne terug brengen bij
de fam. De Boer, Weersterweg 4 te Wons.

GEMARINEERDE KIPFILET

4 HALEN / 3 BETALEN
HOUTHAKKERS

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS

NIEUW
GEROOKTE VARKENSHAAS

500 gram

Gestolen tijdens
Dorpsfeest Wons

DONDERDAG 28 JUNI
T/M ZATERDAG 30 JUNI

€ 2.50

RUNDER
500 gram

100 gram

€ 1.80

€ 2.75
DONDERDAG 28 JUNI
T/M WOENSDAG 4 JULI

WOENSDAG GEHAKT DAG
BOEREN CERVELAAT
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

100 gram

€ 1.20

RUNDER ROOKVLEES
RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.99

JAVAANSE KIPSALADE
100 gram

Zomeravondmarkten

€ 1.29

Makkum - Volgende week woensdagavond
is weer eerste de zomeravondmarkt in het
centrum van Makkum, en vervolgens op 11
en 18 juli en 1,8, 15 en 22 augustus. Elke
woensdagavond van 19.00-21.00 uur. De jaarmarkt is op 26 juli van 's morgens 11.00 uur
tot 's middags 18.00 uur. Volgende week (4 juli)
is er tevens kinderrommelmarkt, dus zet je
'koopwaar' alvast maar klaar!
telefoon 0515-231488 of 232547

Heamiel Wielerronde
van Bolsward
Bolsward - Tijdens de Heamieldagen te
Bolsward, wordt op donderdagavond 28 juni
de Heamiel Wielerronde gehouden. De wedstrijd
wordt georganiseerd door het heamielcomité
in samenwerking met de WV Snits. De wedstrijd
is voor A, B, Veteranen en Niet-Licentie houders.
Afstand: 60 minuten + 5 ronden. De start is
om 19.00 uur. Inschrijving is in het stadhuis.
Informatie over het parcours en de wedstrijd
zie: www.wvsnits.nl

Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter.......................................0.99
Jong Belegen Komijne Kaas, 500 gram............................3.49
Kroon Boeren Leverworst, 250 gram................................0.79
Gebraden Gehakt, 125 gram..................nu 5

zegels extra

Nieuw
Harpic WC Reiniger + WC Toiletblok
geen 5.50 nu 2.98
Grote pot Top Quality Wortelen, 720 ml..............nu 75

cent
Tricel Waspoeder Color, 1.35 kg................van 4.29 voor 2.49
Aanbiedingen geldig van do. 28/6 t.e.m. wo. 4/7
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Gezonken Spanker gelicht door WON 77

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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
Foto: WVM

* WON 77 met de Spanker op weg naar de haven van de watersportvereniging Makkum
Makkum - Het is niet alleen vis wat de Won 77
boven water haalt. Tijdens de zeilwedstrijden
die bij de watersport vereniging Makkum
gehouden werden zonk op het IJsselmeer een
Spanker. Aan boord van het startschip trad men
kordaat op en met man en macht werd de
Spanker boven water gehaald. De boom van
de kotter takelde hem omhoog en voorzichtig
werd de zeilboot bij de haven van de WVM
op de kant op een trailer gezet. Het kostte de
bemanning van de Won 77 veel zweet en

manoeuvreren, maar uiteindelijk lukte het
toch en kon de beschadigde Spanker mee naar
huis genomen worden door de eigenaar.
Tijdens de reddingswerkzaamheden had de punt
van de zeilboot ook nog een gat in een rubberboot gemaakt, dus uiteindelijk was de schade
behoorlijk groot. De Spanker zonk na het omslaan omdat hij waar-schijnlijk niet voldoende
drijfvermogen aan boord had. Dit is voor open
zeilboten een verplichting.

Vrees dat bij schaalvergroting Wûnseradiel
de kleine dorpen er op achteruit gaan
Witmarsum - Als het aan de meeste raadsleden
ligt bestaat de gemeente Wûnseradiel niet zo
lang meer. De FNP is de enige partij die graag
wil dat de gemeente zelfstandig blijft. Zij zien
niets in een schaalvergroting van gemeenten.
Nadeel kunnen ze niet vinden en al helemaal
geen voordeel van een fusie van gemeenten.
Zij vrezen dat vooral de dorpen er op achteruit
zullen gaan en denken hierbij aan dorpshuizen
en scholen. Voor een grote gemeente is het
volgens de FNP onmogelijk om met alle dorpsbelangen overleg te hebben.
De VVD, Prowûn, PvdA en CDA zien het
allemaal iets rooskleuriger en denken dat een
samenvoeging van gemeenten niet te vermijden
is. Vanuit Den Haag worden steeds meer regels
opgelegd en er moet steeds meer door gemeente
uitgevoerd worden in opdracht van de regering.
Om hier aan te kunnen voldoen moeten er
anders opgeleide mensen komen en die zijn
vaak niet aanwezig in de kleine gemeenten.
Een voorbeeld hiervan is al de samenwerkingsverbanden. De voorstanders zien dan ook goede

mogelijkheden om samen te gaan met de
gemeenten in de Zuidwesthoek van Friesland
en nog steeds wordt door enkelen gedacht aan
een scheiding van de gemeente naar het
Noorden en het Zuiden. Opvallend is dat
geen van de partijen interesse heeft bij
Littenseradiel en dat heeft niets te maken met
de huidige situatie, maar nog meer dorpen
met veel groen is niet iets waar men in
Witmarsum op zit te wachten. Dat heeft de
gemeente al genoeg binnen haar grenzen.
Bolsward ligt in het hart van de gemeente
Wûnseradiel en daar zal men niet omheen
kunnen. Maar echte interesse voor de stad is
alleen bij de VVD te vinden.
Bijna alle partijen vinden dat de burgers naar
haar of zijn mening gevraagd moet worden en
door middel van een referendum is geen optie.
Liever gaat men met de burgers om de tafel
om eens goed te luisteren naar wat de burgers
willen. Dit zal na de vakantieperiode uitgezocht
worden, hoe en waar men de burgers wil gaan
voorlichten en wat de burger er van vindt.

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
2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

AFHAALMENU
voor JUNI
z Babi Pangang
z Gefileerde Kip
met Ketjapsaus
z 2 st. Saté Ajam
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Fancy Fair PSZ ”It Krobbeguod” zeer geslaagd

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Mooie bossen bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Nieuwe oogst zomer rode kool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Hollandse tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
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

Makkum - Op zaterdag 16 juni hield de PSZ
een Fancy Fair. Het was een gezellige dag en met
de opbrengst van € 850,= mag de organisatie
zeer tevreden zijn. Hoewel de weersvoorspellingen twijfelachtig waren, werd besloten de
activiteiten in de tuin te houden. Een goede gok,
want behalve een bui vlak voor het begin,
bleef het tussen 11.00 en 15.00 uur droog en
scheen zelfs de zon. De kinderen konden een
strippenkaart kopen, waarop diverse spelletjes
te spelen waren, waaronder limonadekoe melken,
springkussen, grabbelton en spekhappen. Ook
was er een verhalenverteller over een kok
met een spekkie voor je bekkie voor de dieren.
Ongeveer 80 kinderen deden mee aan de
spelletjes en kregen na afloop een ballon en
sleutelhanger. Er kon ook pony worden gereden
en hier werd goed gebruik van gemaakt. De
pony’s hebben niet stilgestaan. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd, met koffie/thee
en cake, ijs en poffertjes. Er waren diverse
prijzen te winnen bij het draaiend rad en de
loten verkoop. Het gewicht van de rollade
bleek 1535 gram te zijn en deze ging naar
Harmke Adema, die er 5 gram naast zat. Verder
was er verkoop van tweedehands speelgoed
en kinderkleding, wat gretig aftrek vond. Veel

mensen hebben hiervoor hun afgedankte spullen
aan de PSZ geschonken, waarvoor het bestuur
iedereen heel hartelijk wil danken, fantastisch!
Daarnaast is er dank verschuldigd aan alle
vrijwilligers die deze dag hebben geholpen,
zonder hen was de fancy fair niet mogelijk
geweest. De bedoeling was de opbrengst van
de Fancy Fair te gebruiken voor de verhuizing
naar het MCF in Makkum. Nu deze plannen
zeer waarschijnlijk niet doorgaan, is er de
mogelijkheid om eindelijk de binnenglijbaan
eens te vervangen.
Tot slot wil het bestuur van de PSZ de volgende
bedrijven/personen bedanken, voor sponsoring
in welke vorm dan ook: Groothandel Bergsma,
Kapsalon Van der Kooij, Kingma & Walinga
makelaars o.z. (NVM), Scouting Burdine
Makkum, Ambachtelijke slagerij Brattinga,
Manege Boeyenkamp (inclusief de vier
dames!), De Nynke Pleats Piaam, De Sultan,
Kantoorboekhandel T. Coufreur, Zilt, Monique
Mak, Speelsgoed, Fa. Kelderhuis, Supermarkt
Van der Wal (De Holle Poarte), Drogisterij
Bolink, Jumbo Kooistra Makkum, Noodopvang
Witmarsum, Smink Schilderwerken en dorpsbelang Skuzum/Piaam.

Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Inloopavond jeugdkorps Hallelujah
Makkum - Morgenavond (donderdag 28 juni)
om 19.00 uur is een ieder geheel vrijblijvend
welkom in het repetitiegebouw ‘De Stopera’
achter de bibliotheek. Muziekvereniging
Hallelujah organiseert dan een inloopavond.
Het jeugdorkest zal een klein concert verzorgen
onder leiding van dirigent Nynke Jaarsma. Dit
alles in het kader van de ledenwerfaktie. Er
worden demonstraties gegeven op de verschillende instrumenten en er is deze avond de
mogelijkheid om zelf eens een instrument uit
te proberen. De AMV-leerlingen op blokfluit
zullen laten horen wat ze de afgelopen tijd
allemaal hebben geleerd. Toehoorders zijn

ook van harte welkom, want een uitvoering
verzorgen zonder publiek is natuurlijk niks!
Wij verwachten dan ook veel ouders, pakes en
beppes, broers of zusters enz. Elke bezoeker
kan deze avond informatie ontvangen over
datgene wat de Makkumer muziekvereniging
te bieden heeft.
Lijkt het je leuk om zelf eens een instrument te
(leren) bespelen, kom dan deze avond naar de
Stopera. Het verplicht je tot niets. Voor een ieder
is er tenslotte wat te drinken!
Graag tot morgenavond.
Muziekvereniging Hallelujah.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Wat u ook intikt:
AOC Sneek:
vmbo groen: Lwt: Thomas Kooistra, Pingjum.
Michel Nesse, Pingjum. Wietse Pals.
Bbl: Nynke van der Hulst. Essebeth Haakma, Schraard.
Jelmer Reitsma, Schraard.
Kbl: Tiedo Algra, Wons. Jasmijn Elzinga, Witmarsum.
Marleen Kingma, Arum. Gerrit Vlug, Arum.
Gl: Sikke Leijendekker, Witmarsum. Ayla Meekel,
Witmarsum. Anna Maria van Schurman Franeker:
Blb: Bouwtehcniek: Daniël de Vries, Arum.
Tl: Cornelis Anema, Arum. Valerie de Boer, Arum.
Havo: Elbrich Anema, Arum. Arjan de Boer, Arum.
Redmer Brouwer, Arum. Sybren Rohn, Arum. Petra
Wagenaar, Arum.

www.Makkum.at

www.Makkum.lu

www.Makkum.be

www.Makkum.nl

www.Makkum.ch

www.Mackum.eu

www.Makkum.it

www.Mackum.it

www.Makkum.li

www.Mackum.nl

U komt altijd bij de Echte!

Bogerman Sneek:
vmbo: Bbl: Jeffry van der Werff. Kbl: Joost Bosch.
Siebe Koopmans, Parrega.
Gl: Sytse Samuel de Witte, Ferwoude.
Tl: David Poortema. Marita Tromp.
Havo: Anita Bijlsma. Hielke Rein Koopmans, Parrega.
Hester de Roos.
Atheneum: Kars van Abbema, Arum. Jesse Bijma,
Idsegahuizen. Klaziena Politiek, Wons. Sjoke Tilstra,
Wons. Gymnasium: Gerben Tilstra. Koos van Wijk.
ROC Friesland College Leeuwarden:
vmbo: Athenem: Welmoed Boersma, Witmarsum.
RSG Magister Alviunius Sneek:
vmbo: Bbl: Ahmed Jama.
Kbl: Anne Kooistra.
Gl: Jorden van Breemen. Tl: Bonno Koornstra.
Gymnasium: Lisette Leeuwen, Pingjum.
Maritieme Academie Harlingen:
vmbo: Kbl: Dirk Dijkstra, Arum. Okke de Jager.
Yvonne van der Marel, Arum. Steven Nesse, Pingjum.
Lianne de Rooij, Pingjum.
Kbl: Stephan de Boer. Romy Boom, Witmarsum.
Sabine Draijer, Ferwoude. Remko Haitsma, Witmarsum.
Petra Hoekstra, Gaast. Arjen Klamer, Nynke Kooistra.
Sander Krikke. Gosse Jan Meter. Theo Nota, Piaam.
Wiebren Plantinga, Ferwoude. Sybren Reitsma, Schraard.
Danique Sipkema. Age Stellingwerf, Ferwoude.
Jurjen Ypma, Witmarsum.
Gl: Jesse Adema. Willem Bart Noordhuis, Witmarsum.
Tl: Bowie Barbiers. Niels de Boer. Dominique
Brouwer, Pingjum. Christa Bruggenkamp, Schraard.
Ineke Dijkstra, Wons. Jasper Hiemstra. Martina de Jong,
Ferwoude. Nicole de Jong, Wons. Siebe Koopmans,
Exmorra. Marieke Lomnbaard. Ytsje Reitsma, Pingjum.
Havo: Ervin Basic, Witmarsum. Amarins Brandsma,
Witmarsum. Sybrandt Doedel. Johan Galema, Parrega.
Tim Homan. Ryanne Reinsma, Witmarsum. Willeke
van der Veen, Parrega. Ruben van der Velde. Eline de
Vries. Rinske Wijma, Ferwoude. Annelies Ypma,
Exmorra.
Atheneum: Kasper Hiddema. Ghazal Nabilitehrani,
Witmarsum.
RSG Simon Vestdijk Harlingen:
vmbo: Roman Usenkov, Witmarsum.
Techniek ET: Remko Rosendal, Pingjum.
Techniek: Bart Schurer, Arum.
Zorg en Welzijn: Tim Jaarsma, Arum. Anne Wind,
Pingjum.
Havo: Marije Brandsma, Pingjum. Fenke Huisman,
Witmarsum. Sjoerd Atze de Jong, Kimswerd.
Maaike Osinga, Pingjum. Geartsje Spoor, Arum.
Athenium: Djoke Adema, Witmarsum. Joeke de
Boer, Arum. Mathijs van de Kamp, Arum. Roeland
Waterlander, Witmarsum.
Geen plaatsnaam is Makkum

SPECIAAL M ENU V AN D E M AAND M EI E N J UNI
BROOD MET OLIJVENTAPENADE EN ARTISJOK - STRACOTTO CON PENNE
(SUCADELAPJES MET PASTA EN EEN BIJBEHORENDE SALADE) - TIRAMISU
PRIJS € 20,ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

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

e
t
voor damess
en heren
t
a
k
a
l 4 halene3 betalen
e
w
Ten Cate & Sloggi

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-31602
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Brûzer eerste plaats in Hindeloopen

* De dames van de brûzer blijven geweldig presteren, er werd tijdens de wedstrijd Terschelling
- Vlieland een eindklassering tweede plaats hoofdklasse en derde plaats algemeen klassement
behaald. De Waddenzee blijft pittig wanneer er voornamelijk op het IJsselmeer wordt geroeid.
Hindeloopen/Stavoren - Zaterdag 16 juni
beloofde een flinke uitdaging te worden. Een
stevige bries uit zuidwestelijke richting gaf
van te voren toch wel wat spanning, hoe hoog
zouden de golven zijn op het IJsselmeer? Even
na twaalven klonk voor de dames het startschot
en werd er vertrokken vanuit de haven in
Hindeloopen. Er moest eerst naar de gasboei
ter hoogte van Workum geroeid worden om
vervolgens richting Stavoren te roeien. En de
golven waren flink aan de maat! De roeisters
gaven al hun krachten om de sloep zo goed en
snel mogelijk door de golven te varen. Doordat
een flink aantal sloepen op de heenweg naar
Stavoren werden ingehaald werd de motivatie
alleen maar sterker. In Stavoren moest een
boei gerond worden en kon er met zijwind
mee teruggeroeid worden. Voor de vaargeul
van Hindeloopen zagen we enkele sloepen,
waaronder de Garuda uit Hindeloopen, flink
inlopen. Er werd echter niet aan kracht ingeleverd en op volle toeren werd na 2 uur en 42
minuten de finish bereikt. Er was 22 kilometer

lang doorgezwoegd en de roeiersmaaltijden met
consumptie deden zich dan ook goed smaken.
De prijsuitreiking was weer spannend: zou er
na berekening met handicap een plaats bij de
eerste drie zijn gehaald? In de hoofdklasse A
hadden we de eerste prijs gewonnen en ook
het algemeen klassement leverde een eerste
plaats op! Onze collegaroeisters van de
Waterheks uit Vlieland, die nu nog nummer 1
in het klassement staan, hadden negen minuten
sneller moeten roeien om eerste te zijn. Het
blijft al met al erg spannend in de hoofdklasse
A en in het algemeen klassement. De eerstvolgende NK genomineerde wedstrijd is de
maasrace in Rotterdam op 8 september. Op 25
augustus zullen de dames van de Brûzer afreizen
naar Belgie om deel te nemen aan de slag om
Gent. Hier zal worden gestreden om de Keizer
Carel Cup. Totdat het zover is zult u ons
regelmatig zien trainen op het IJsselmeer en
doen we ons best om de hoge positie in het
klassement vast te houden.

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Zwarte band voor
judoka Rienk Tholen

Pingjum - In Assen werden zaterdag 16 juni jl.
de dan-examens judo gehouden. Judoka Rienk
Tholen uit Pingjum, lid van Judo Witmarsum
was bij deze examens aanwezig. Als 10-jarige
jongen betrad Rienk de judomat in Witmarsum.
Na enige tijd nam hij ook deel aan toernooien en
niet zonder succes. Helaas had hij onvoldoende
tijd om zich helemaal op het wedstrijdjudo
toe te leggen en heeft toen de keus gemaakt
om zich volledig te storten op het technische
gedeelte van judo. Ruim twee jaar lang heeft
hij intensief getraind voor het dan-examen.
Op het laatst werd de judomat drie keer per
week betreden met zijn judopartner Johan
Groenewoud om alle technieken en oefeningen
goed door te nemen. Met goed gevolg werd
het examen dan ook afgelegd. Rienk Tholen
is de eerste judoka van trainster Elisabeth van
der Wal die de zwarte band (eerste dan) heeft
gehaald.

Open Fries
kampioenschap Tijdrijden
Pingjum - Op woensdag 4 juli wordt het
OFK tijdrijden gehouden voor wielrenners te
Pingjum over een afstand van 13 km. De wedstrijd wordt georganiseerd door de WV Snits.
Vanaf 12 jaar kan men meedoen in de diverse
categorieën. De start is om 19.00 uur en de
inschrijving is in het dorpshuis de Hoep.
Informatie over het parcours en de diverse
categorieën zie: www.wvsnits.nl

www
.
makkumerbelboei
.
nl
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Hotze Klots

Wegens vakantie
zijn wij gesloten
van maandag 18 juni
t/m woensdag 4 juli
Vanaf donderdag 5 juli
staan wij weer voor u klaar!

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Het tweede deel van de avonturen van deze
populaire Makkumer stripheld verschijnt in
november dit jaar bij de Friese Pers te
Leeuwarden. Fansels wer yn ’t Frysk en folslein
yn kleur. Om u, tot die tijd, volledig op de
hoogte te houden van alle ontwikkelingen
heeft Studio Hotze Klots een nieuwe perschef
aangesteld die zich binnenkort via dit medium

aan u gaat presenteren. Om alvast in de
stemming te komen een opname van de proefonthulling van Hotzes standbeeld op het
Plein. Staande 2e van rechts de kunstenaar
Klaas van der Kooy die onze held vereeuwigde
in onverwoestbaar staal.
Zie ook: www.hotzeklots.nl

Agrarisch natuurbeheer gaat ten onder aan bureaucratie
Het agrarisch natuurbeheer in ons land dreigt
ten onder te gaan aan bureaucratie. Controles
schieten door en worden niet adequaat uitgevoerd en er worden enorme kortingen toegepast
voor relatief kleine fouten. Er bestaat een achterstand in betalingen en voorschriften uit de
regeling (welke) sluiten niet aan bij de praktische
bedrijfsvoering van boeren. De animo voor
natuurbeheer neemt af, boeren worden gedemotiveerd.
Dat is kort samengevat de kern van de petitie,
die NPN-bestuurslid Roel Cazemier namens
Natuurlijk Platteland Nederland (NPN) en LTO
Nederland heeft overhandigd aan LNV-minister
Gerda Verburg. Dat gebeurde donderdagmiddag

21 juni tijdens een bijeenkomst in Eesveen.
NPN is de organisatie van regionale koepels
van agrarische natuurverenigingen.
In een gesprek, waarin Cazemier de petitie
toelichtte, deed hij een klemmend beroep op
de bewindsvrouw om snel met maatregelen te
komen om de problemen op te lossen. Ook
liet hij weten dat NPN en LTO Nederland
graag bereid zijn om mee te denken bij de
uitwerking van oplossingen. De minister liet
weten dergelijke signalen ook te hebben ontvangen van enkele leden van de Tweede Kamer
en gedeputeerden uit meerdere provincies. Ze
zal zich, zo zegde ze toe aan Cazemier, op
korte termijn in deze kwestie verdiepen.

CBS de Hoekstien winnaar scholenmarathon
Witmarsum - Vrijdagavond werd in waterpark
”Mounewetter” te Witmarsum de jaarlijkse
scholenmarathon gehouden. In totaal deden er
10 teams mee van 5 scholen. Een team bestaat
uit zes deelnemers, iedere deelnemer moet in
5 minuten zoveel mogelijk banen zwemmen.
Het talrijk aanwezige publiek moedigde de
deelnemers luidkeels aan. Uiteindelijk mocht
het 1e team van CBS de Hoekstien uit Arum
de wisselbeker in ontvangst nemen. De tweede
prijs was voor het 2e team van de Utskoat
uit Witmarsum, 3e werd het 1e team van de
Salverdaskoalle uit Wons.

Foto: waterpark ”Mounewetter”

* CBS ”De Hoekstien” uit Arum winnaar
scholenmarathon
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Leugenbollepop nieuws
Makkum - Ongeveer 50 artiesten staan weer
voor de spiegel te oefenen voor het legendarische
Leugenbollepop. Artiesten die alleen of in
groepsverband een onvergetelijke avond gaan
beleven. U leest het, Leugenbollepop staat weer
voor de deur en wel op vrijdag 31 augustus 2007.
Met frisse Superbands, voldoende opgave en
een vernieuwde website klaar voor de 18e editie.
De repetities zijn alweer sinds begin mei gestart.
De Superbands hebben de nummers al goed
onder de knie. Dat is voor de meeste deelnemers
ook al het geval al moet er hier en daar nog
goed huiswerk gedaan worden. De Superbands
bestaan dit jaar uit het vertrouwde trio Sake,
Roel, Werner aangevuld met Jan van der Wal
(Schraard) en Gerrit Hager uit Wergea.
Daarnaast is de band Wymaroo deels teruggekeerd op het LPB podium. Bart en Klaas
krijgen hulp van Henk die na vorig jaar nog
een keer op de planken zijn baspartijen wilde
spelen en tenslotte een nieuw gezicht Folkert
Hofstra uit Bolsward als toetsenist. Karin en
Ellen verzorgen de achtergrond zang voor de
Superband. Allemaal gemotiveerde muzikanten
die zich vrijwillig inzetten voor een mooi
optreden op vrijdag 31 augustus.

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Uit de opgaven is een bonte mix van muziekstijlen naar voren gekomen. Iedere act heeft het
meest mooie, klassieke, of melige nummer
uitgekozen waarmee zij een wervelende show
neer gaan zetten. De genres variëren van feestmuziek, meezingers, klassiekers uit de eeuwige
top 100 en hedendaagse hits. Stuk voor stuk

diamantjes. De een wat ruwer dan de ander
maar het beloofd een mooie avond te worden.
Wat ook steeds mooiere vormen aanneemt is
de website. Op www.leugenbollepop.nl is te zien
waarom. Surf eens langs deze zeer interactieve
site waar ontzettent veel foto’s uit de 17 jarige
geschiedenis van LBP te zien zijn. Herken
je als oud deelnemer, of een bekende op de
prachtige (ingescande) foto’s uit de jaren
negentig van de vorige eeuw. Daarnaast een
groot aantal filmpjes over een onderwerp wat
iedere week vernieuwt. Iedere week een ander
thema wat te maken heeft met muziek. Daarnaast een breed scala aan muzikale weetjes.
Wat nog ontbreekt, is een overzicht van
Makkumer en aan Makkum gerelateerde
bands of muzikale acts. Zit jij in een bandje of
ben je beginnend dj of anderzijds geef dan een
link van je website of een korte biografie
(informatie over wie je bent en wat je doet en
met wie) door aan Stichting Leugenbollepop
via de website: info@leugenbollepop.nl. Het
idee hierachter is informatieve website op te
zetten als een soort Makkumer Muziekplein.
Hiermee wil de stichting Leugenbollepop ook
los van het jaarlijkse festival muziek minnend
Makkum bedienen van tips en trucs en allerhande andere informatie. Kijk eens op de site
en geef je reactie op ons gastenboek. Houd
daarnaast 31 augustus vrij voor het leukste
optreden van Makkum!
Stichting Leugenbollepop Makkum

Cool zomerkamp voor de jeugd van 7-12 jaar
Makkum - ART Excel is ontwikkeld om
kinderen vanaf 7 tot 12 jaar te ondersteunen in
hun individuele groei en persoonlijke ontwikkeling. Dat gebeurt door middel van spel. Heel
speciaal zijn de ademhalingstechnieken die ze
leren, waardoor ze leren omgaan met spanning
en emoties.
Kinderen zijn van nature vriendelijk en avontuurlijk. De dagelijkse stress, van bijvoorbeeld
groepsdruk, schoolprestaties en de vele keuzemogelijkheden van vandaag de dag, maakt het
moeilijk om die kwaliteiten vast te houden. ART
Excel helpt kinderen om deze stress hanteerbaar
te maken en hun zelfvertrouwen te vergroten.
Op speelse wijze leren ze zichzelf beter kennen
en hoe om te gaan met problemen, spanning en
emoties. Ook is er veel aandacht voor ontwikkeling van waarden als respect, dienstbaarheid
en verantwoordelijkheid. Kortom Art Excel
rust jongeren uit met concrete technieken en
kennis om hun weg te vinden in het leven en
zich gelukkig te voelen. Daarnaast krijgen de
kinderen een aantal zeer praktische tips om

het maximale uit het leven te halen.
Stichting Art of Living is een internationale,
educatieve liefdadigheidsorganisatie zonder
winstoogmerk. De stichting verzorgt programma’s op het gebied van stressmanagement,
leiderschapskwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling in meer dan 140 landen. Het
belangrijkste doel van de stichting is het
verhogen van de kwaliteit van het leven over
de gehele wereld. Het is een internationale
Non-Gouvernementele Organisatie (NGO)
met een bijzondere raadgevende status bij de
Sociaal-Economische Raad (Economic and
Social Council, ECOSOC) van de Verenigde
Naties. De stichting werkt met officieel erkende
vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties
in New York, Genève en Wenen. Zij werkt
eveneens samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF.
ART Excel cursus in de zomervakantie:
9 t/m 14 juli in het zonnehuis te Makkum.
Voor meer informatie Lucia Vieira,
06-40375731, lucia.vieira@aofl.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Simmer yn Fryslân:
Omrop Fryslân Radio wandelt het Jabikspaad
Onderweg verkering krijgen?

www.nieuwbouwinmakkum.nl

In vervolg op de populaire wandelingen van
de afgelopen zomers loopt Omrop Fryslân
Radio deze zomer van 25 juni tot 20 juli het
Jabikspaad. Dit loopt van het Friese SintJacobiparochie naar het Overijsselse Hasselt
en is het begin van de grote pelgrimsroute
naar Santiago de Compostela. Elke dag lopen
twee verslaggevers met twee gastwandelaars
een etappe van zo’n zeven kilometer.
Onderweg is er tijd om te praten. Over grote
en kleine zaken: het doen van een pelgrimstocht brengt misschien wel van alles naar
boven. Elke werkdag van 13.30 tot 18.00 uur.
De happening start maandag 25 juni met een
speciaal live programma vanuit de Jacobshoeve in Sint-Jacobieparochie. Met muziek
van Piter Wilkens en vele andere gasten, zoals
prof. dr. Jan van Herwaarden, Pastoor Van der
Wal, Hoite Pruiksma, Bas Kalkman, Klaas en
Truida Dankert, Marianne van Hall en Jan en
Olga Aanstoot.
Dinsdag 26 juni start het wandelen dan echt
met als gasten adj. korpschef Martin Sitalsing
en Titia Lont. Verder in de route lopen Foppe
de Haan en z’n vrouw een dag mee, evenals
Willem en Anne Tjerkstra, Rein Hofstra, Lutz
Jacobi, Joop Atsma en vele andere leuke Friezen!
Op de laatste dag, vrijdag 20 juli, een spannende
slotuitzending met als nieuwigheid een radiospeeddate. Deze grote ‘Ware Jacobdag’ wordt
georganiseerd in samenwerking met De Fonk,
bekend van de speeddate-avonden in de Bres
in Leeuwarden.

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

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

€ 13.650,-

€ 6950,-

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen
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
Peugeot 307SW Hdi'navtech'a/c-ecc,nav,r-cd,cruise,
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Land Rover Defender 90,2.5TD,groen,stuurbekr,trekh
Citroen Xsara Break 1.6i,airco,r-cd,trekh,mistl,apk
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwart,cpv,radio,apk,53dkm
VW Polo diesel,3drs,zwart,stuurbekr,el.rmn,nette auto
Opel Astra station 1.6i,zwart,stuurbekr,cpv,trekh,

10-2003
2004
2004
2001
2003
2003

€
€
€
€
€
€

16.750,15.750,14.450,13.650,13.850,13.750,-

2002
10-2004
2003
2005
2003
2003
2002
2002
10-2000
1988
2000
1999
1998
1997

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.950,12.900,11.950,11.900,10.900,9.250,7.900,6.950,5.950,5.750,verkocht!
3.950,2.950,2.950,-

€
€
€

Airco service, reparatie, onderhoud,
U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

VAN DER MEER
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

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
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 27 juni 2007
KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT

SCHILDER-KLUSSENBEDRIJF
SMINK PARTIJ

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Wons pakt Pizzabar-biljarttoernooi 2007
Op de slotavond konden ze niet meer achterhaald worden, maar het was nog wel spannend
voor de 2e en de 3e plaats, Pingjum en
Kimswerd. Zelfs aan het einde van zes partijen
was het nog niet beslist, en om 00.00 uur
startte een beslissende partij. Beide teams
haalden hun sterkste speler naar voren, en
daar bleek Pingjum te sterk voor Kimswerd.

Zaterdag 30 juni a.s. wordt deze
Federatiewedstrijd voor Heren Vrije Formatie
gehouden. Er is een A- en een B-klasse en er
wordt een verliezersronde gespeeld.
Aanvang: 11.00 uur op ”Keatslân De Seize”
aan de Klipperstraat te Makkum.
De prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten
en eretekens aangeboden door
Schilder-/Klussenbedrijf Smink.
De kransen worden aangeboden door
Jochem Klaas Smink.

Het was gedaan, het Pizzabar-toernooi was
voorbij. Met op de 1e plaats Wons, als 2e
Pingjum, Kimswerd als 3e, Zurich nummer 4
en als hekkensluiter dit jaar Witmarsum! Dankzij
de sponsor Eppie de Otter konden er ook weer
prijzen en bloemen worden uit gedeeld, wat nog
interessanter was bleek ”de Rode Lantaarn”
die de sponsor had bedacht. Als hekkensluiter
moet je 1 jaar lang in de thuis akkomadatie
”de Rode Lantaarn” laten branden, om hem
vervolgens volgend jaar weer door te geven
aan de volgende hekkensluiter dus Eppie haal
nog maar wat lampolie.

Opgeven voor deze partij kan in de kantine, bij
het secretariaat: 0515-231377 of alpha@ayc.nl
De inschrijving sluit donderdag 28 juni om 19.00 uur.

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT

DE KOORNSTRA NETTEN
FAMILIEKAATSPARTIJ
Zondag 1 juli wordt deze partij gehouden.
Het is familiekaatsen met minimaal
1 dame per partuur.
De prijzen zijn: waardebonnen en medailles.
Aanvang: 11.00 uur.
De loting is zaterdag 30 juni
in de kantine om 20.00 uur.
Opgeven is mogelijk tot
zaterdag 30 juni 19.00 uur in de kantine
of bij het secretariaat: 0515-231377.

Wons - Alweer voorbij het tweede Pizzabar
toernooi, één sponsor, vijf teams, vijf locaties,
twintig wedstrijden, ongeveer 75 spelers. En het
was weer spannend. Net als vorig jaar begon
Pingjum weer goed met 2 gewonnen partijen op
de openingsavond in de Otterbar in Witmarsum.
Dat was de eerste klap, het zou niet de laatste zijn
in dit toernooi, want ook Wons kon ze uitdelen.
En flinke, daar dat ze in de eerste drie wedstrijden een punt lieten liggen tegen Kimswerd
pakten ze stevig uit tegen Pingjum. Zowel uit
als thuis met 4-2 winnen, dat is pas resultaat.
Ook Kimswerd kreeg de smaak te pakken.
Door met een stijgende lijn de achtervolging
in te zetten na een verlies, een remise tegen
Wons en o.a een winst op Pingjum, kwam
Kimswerd dichtbij de nummers 1 en 2. Daar
waar Witmarsum probeerde en Zurich zich er
wat door heen worstelde konden beiden de
aansluiting niet vinden. Wons stoorde zich
nergens meer aan en ging onverstoorbaar door
met één einddoel voor ogen 1e worden dit
jaar. Met Pingjum aangeslagen en Kimswerd
in de comeback positie ging het ze goed af.

Een leuke bijkomstigheid was dat men dit jaar
twee jeugd spelers kon verwelkomen Robert
Outhuyse uit Zurich en Frank Scheffer uit
Pingjum beide 13 jaren jong en heel sterk aan
het opkomen in het biljarten. Frank mocht
zelfs de kortste partij van 7 beurten en een
gemiddelde van 2.57 op zijn naam zetten,
misschien dat dit een stimulans is voor andere
jeugd in Wûnseradiel om te gaan spelen, echt
fantastisch hoe de ervaren spelers onder de
indruk waren van deze jonge talenten.
Even een paar wetenswaardigheden wat
betreft het Pizzabar toernooi. We starten de 2e
week van januari met de opgegeven teams uit
Wûnseradiel, elk team speelt een uit- en thuiswedstrijd tegen alle andere teams, elke wedstrijd
bestaat uit 6 partijen en hoeven niet altijd door
dezelfde spelers te worden gespeeld dus
iedereen kan meedoen met het team. Aan het
einde van de rit, de 2e week van mei eindigen we
met een slotavond in de Otterbar te Witmarsum
en daar vond ook de prijsuitreiking plaats.

Gevraagd

Schoonmaakster
voo onze kamers
Goede verdienste
Inlichtingen:
Hotel-Logement ‘t Ankerplak
Bleekstraat 36A
8754 CL Makkum
Tel. 0515-231574

Zaterdagmorgen was er een duidelijk zichtbare windhoos te zien vanaf de Krommesloot in
Makkum. Robin van Son die op de Krommesloot woont maakte deze opname.
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De Waardruiters
Cornwerd - Donderdag 14 juni ging Marijke
Bonthuis naar het Concours Hippique in
Gorredijk. Ze startte met 2 paarden in het Bspringen. Zowel met Wild Lady als met Welfare
reed ze een foutloos parcours. Met Wild lady
kreeg ze voor de stijl 60 punten waarmee ze de
1e prijs won. Met Welfare kreeg ze 57 punten
voor de stijl, daarmee won ze de 2e prijs.
Linda Hovius was met Samar B in Gorredijk.
Ze verscheen aan de start in de dressuurklasse
M-1. De 1e proef behaalde 184 punten en de
5e prijs. De tweede proef behaalde ze 186
punten. Hiermee behaalde ze haar eerste 2
winstpunten in de M-1. Vrijdagavond ging
Pieternel Heeres met Faiza naar Den Helder
waar ze deelnam in de klasse Z-1 dressuur. De
proef werd beloond met 204 punten. Dat was
goed genoeg voor een winstpunt en de 1e prijs.
Zondag 17 juni werd er op het terrein van de
Boeyenkamp de jaarlijkse onderlinge wedstrijd
van de Waardruiters georganiseerd waarbij
behalve om de gebruikelijke prijzen werd
gestreden om de Venema Bokaal. De beste
dressuur prestatie werd neergezet door Sabien
Mollema met Jurjen, hiermee won zij de
Venema Bokaal. Zij stelde hem direct
beschikbaar voor de beste dressuur prestatie
bij de pony’s. Deze prestatie werd neergezet
door Sjerstin Talsma. Zij ging derhalve met
de fraaie Venema Bokaal naar Huis. Na de
prijsuitreiking kon gezellig worden bijgepraat
onder het genot van een barbecue in het
inmiddels redelijk opgeknapte weer.

Kampioenen competitie tennisvereniging Makkum

Makkum - De leden van de tennisvereniging
Makkum hebben het weer goed gedaan in de
landelijke en regionale voorjaarscompetitie.
Het landelijk zondagteam werd kampioen in
de 7e klasse en mag het hoger gaan proberen.
In de regionale competitie Noordoost werd
het tweede damesteam van dinsdagmiddag
kampioen in de 4e klasse en promoveert. Het
herenteam 50+ van de donderdagavond
promoveert naar de 1e klasse. De jongens van
Makkum tot en met 17 jaar werden eerste in
hun klasse, maar kunnen niet hoger.

Zaterdag was het in Franeker de beurt aan de
pony’s. Hannah Kuiper zette met Elvis een
mooie prestatie neer in de klasse B. De proef
werd beloond met 199 punten wat goed was
voor 2 winstpunten en de 2e prijs. In de klasse L-2 behaalde Lysanne wielsma met Geroy
met 180 punten een winstpunt. In het springen
was er succes voor Menthe Talsma met ViaVia.
In de klasse B sprong ze een foutloos parcours
en de 51 punten voor de stijl bezorgden haar
de 2e prijs.

Dames dinsdag:
Siemie van der Kooy, Nel de Vries, Hanny v/d
Wal, Harmke Adema en Paulina Brouwer.
Jongens t.e.m. 17 jaar:
Rik Slootweg en Frank Hiddema.
Landelijk zondagsteam:
Henry de Vries, Anouk Siebel, Klaas
Kuperus, Sylvia Kuperus en Mark de Witte.

Marian Palsma neemt na ruim halve eeuw afscheid
van de kaatssport
Groot. Naast actief kaatsen heeft Marian zich
op meer fronten ingezet voor de kaatsvereniging.
Zo leidde ze een flink aantal jaren de damescompetitie en was ze tot twee jaar geleden
actief in de jeugdcommissie. Mijn eerste prijs
won ik met het schoolkaatsen van Wûnseradiel
in Arum zegt Marian, ik was toen 11-jaar. Ik
kreeg de krans om de nek en wilde dat toen
iedereen laten zien. De route op de fiets ging
niet rechtstreeks naar Witmarsum, maar ik
fietste een helemaal om over Pingjum terug
en ‘fansels de krâns om é nekke, sa trots wie ik’.

Wederom succesvolle dagen voor Marijke
Bonthuis op woensdag 20 juni in Heerhugowaard. Met Maxima startte ze in het M-springen.
Na een foutloos parcours en een eveneens
foutloze barrage won ze de 1e prijs. Met Univers
startte ze in het L-springen. Ze reed een foutloos
parcours, in de barrage ging er 1 balkje af, ze
won er echter nog wel de 2e prijs mee.
Vrijdagavond was ze met Wild Lady en
Welfare in Franeker. Met Wild Lady won ze
in het B-springen de 1e prijs en met Welfare
de 4e prijs. Met Univers startte ze in de klasse
L en won ze de 6e prijs. Willeke de Vries startte vrijdagavond in Franeker in de B-dressuur.
Met Noah behaalde ze met 180 punten een
winstpunt.

De kampioenen tennisvereniging Heren 1 50+:
Pim Bergsma, Henk Nauta, Bas Brouwer, Jan
Koornstra en Wim Brandsma.

Witmarsum - Sinds 1956 is Marian Palsma
(61) al lid van Keatsferiening Pim Mulier in
Witmarsum en ze was daarmee één van de
eerste meisjes/dameskaatsers in Friesland.
Het kaatsen leerde ze op een veldje voor haar
ouderlijk huis. Zij kaatste later onder KNKB
vlag met o.a. Lies Soeverein naar wie de tentoonstelling over 50 jaar dameskaatsen in het
kaatsmuseum in Franeker genoemd is. Marian
Palsma trainde bij Gerrit Okkinga en Rienk de

In het kader van haar jubileum en afscheid
hebben de dames van de competitie van K.V.
Pim Mulier, Marian afgelopen zondag 24 juni
een afscheidspartij aangeboden. De competitiedames wilden Marian met deze partij bedanken
voor haar inzet voor het dameskaatsen en een
mooie herinnering meegeven om aan terug te
denken. Deze kaatspartij is een uitnodigingspartij die geheel door de dames van de competitie
is georganiseerd. De partij is op een bijzondere
manier aangekleed en had veel ”special effects”.
Na de ontvangst voor genodigden om 10.00 uur
met koffie en oranjekoek, begon om 11.00 uur
de kaatspartij. Dit alles op Sportcomplex It Fliet
in Witmarsum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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11-de Amarantpartij

Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Dvd’s
Beckman, T.- Kruistocht in spijkerbroek (Dolf belandt door een tijdmachine in de kinderkruistocht
van 1212); Blof- De beste clips & documentaires; Dylan , B.- Don’t look back Ray, Corinne Bailey.Live in concert;
Romans
Accord, C.- Bingo! (een avondje bingospelen geeft het leven van een Surinaamse moeder en
dochter een onverwachte wending); Berg, G.v.d.- Onomkeerbaar (een herintredende lerares Duits
raakt bevriend met een leerling); Clayton, V.- Ierse honing (een flonkerend liefdesverhaal);
Edmonson, E.- Villa Dante (een voorjaar in Italië); Graham, H.- Teken der dood (een studente aan
de politieacademie raakt betrokken bij een zaak); Klein, T.- De kiem (een vrouw vertelt over haar
leven als jong kind in een jappenkamp); Lindqvist, J.- Laat de ware binnenkomen (Oskar is twalf en wordt elke dag gepest); Luiten, H.- Oma’s geheime liefde; Mankell. H.- Aan de oever van de
tijd (een indringende roman over de kracht van Afrika); Meinkema, H.- De heiligwording van Berthe
Ploos (haar sociale onhandigheid leidt tot wonderlijke situaties); Östlundh, H.- De duiker (zij wordt
geplaagd door duistere jeugdherinneringen); Richmond, M.- Ocean Beach (hoe snel kan een kind
verdwijnen?); Steel, D.- Het huis (een onverwachte erfenis stelt een jonge vrouw in staat haar
leven om te gooien); Temple, P.- De gebroken kust (wanneer je ternauwernood aan de dood ontsnapt kunnen de gevolgen niet uitblijven); Tjalsma, J.- Tussen twee vuren (in een Fries dorp probeert de vrouw van een boer de conflicten in haar gezin op te lossen); Tolkien, J.- De kinderen van
Húrin (een ridder gaat als verdoemde held met een magisch zwaard zijn noodlot tegemoet);
Wolstencroft, D.- De opdracht (twee Britse spionnen worden verondersteld elkaar te vermoorden);
Informatief
Boer, F.- Een na-oorlogse moord in mei ‘45 (deze onopgeloste moord vormt het kernplot van de
film ‘Zwartboek’); Dessing, F.- 25 wereldroutes die je gedaan moet hebben (ze hoopt je te inspireren om op pad te gaan); Husken, M.- Handboek Holleerder (wie is wie in het proces van de
eeuw); Jumelet, W.- Kaapstad; Leenes, J.- Einde weg (twaalf bijzondere plekken aan het uiterste
einde van een doodlopende weg); Lok, E.- Polityk in Fryslân (analyse van de Friese politiek);
Lumpkin, S.- Gevaarlijke dieren; Mandos, M.- Salzburgerland; Morris, N.- Zout (informatie over de
herkomst, winning en toepassingen van zout); Weber, B.- Camouflage bij dieren;

Een volledig overzicht van de aanwinsten vindt u op
www.bibliotheekmakkum.nl

Witmarsum - Zondag 17 juni j.l.hield K.V. Pim
Mulier haar tweede ledenpartij. De vice-voorzitter
Jaap de Vries heette aan het begin van de dag
alle deelnemers van harte welkom en merkte op
dat de deelname bij de heren wat tegenviel! De
dames waren met 24 deelnemers goed vertegenwoordigd. Bij de drie herencategorieën waarin werd
gespeeld was het hoogste aantal deelnemers 16.
Aan de prijzen ligt het niet. Net als voorgaande
jaren had de sponsor Dames en Heren kapsalon
Amarant, originele prijzen en bijzonder mooie
kransen. Er werd bij alle categorieën gekaatst in
poules. Dit geeft de spanning een extra duwtje,
want het aantal voor-eersten en niét het aantal
gewonnen partijen bepaalt de winnaar als de
poule is uitgekaatst. Alle categorieën vertoonden
ongeveer hetzelfde beeld, er was wel eens een
wat minder spannende partij, maar over het
algemeen waren de parturen aan elkaar gewaagd.
Nadat de laatste slag geslagen was stonden de
volgende resultaten op papier:
Heren oudste klasse:
1. Oeds Broersma, Sjoerd Nicolai, Bert Dijkstra
2. Klaas Haitsma, Tjeerd de Jong, Heinz Palsma.
Heren B-klasse:
1. Sander Elgersma, Otte Adema.
2. Michael van Coevorden, Jenco Sieperda.
3. Klaas Salverda, Gooitzen Eyer.
4. Martin Keizer, Reynold Ypma.
Heren A-klasse:
1. Harm Jilderda, André Dijkstra.
Dames klasse:
1. Hieke Bootsma, Coby Yntema, Rigtje Boonstra
2. Hinke Smid, Marijke Ypma, Jacqueline Vissers
3. Wilma Jelsma, Lianne Haitsma, Esther de Jong
4. Willy v/d Veen, Nynke de Vries, Marije Walsma

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!!
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Ouder, kind Partij
Makkum - Deze partij werd voor de derde keer
georganiseerd. Gesponsord door Makelaardij Kingma
en Walinga. De beginners moesten verkleed, en er
waren prachtige koppels bij. Er was een prijs voor
het mooist verklede partuur. De 1e prijs was voor
Kim en Yde Klaas Dijkstra. En de 2de prijs voor
Elma en Tanja v/d Logt.
De Beginners kaatsten in 2 poules. In poule 1 wonnen
Ype en Cerry v/d Logt. In poule 2 wonnen Elma en
Tanja v/d Logt. Het werd dus een familliefinale. De
dames konden niet op tegen de heren. Het werd 5-0
6/2 voor Ype en Cerry.
Bij de Welpen waren en ook 2 poules van 4. Er waren
spannende partijen bij. In poule 1 kaatsten Jurre en
Sander Rinia tegen Lars en Geert Wijma voor een
finaleplaats. Een spannende partij die Jurre net won
met 5-5 6/4. Zij moesten het in de finale opnemen
tegen Tom en Johan Algra die in Poule 2 alle partijen
hadden gewonnen. De fam. Rinia was te sterk en
wonnen met 5-2 6/2.
Bij de Pupillen stonden er 11 partuur op de lijst. Zij
kaatsten in een winnaars en verliezersronde. In de
eerste omloop geen spannende partijen. In de winnaarsronde kaatsten in de halve finale Rina en Herman
Nota tegen Christiaan en Peter v/d Logt. Deze

werd gewonnen door Rina en Herman. Zij moesten
het in de finale opnemen tegen Thomas en Ulbe
Oostenveld. Ook hier was de familie Nota te sterk
en zij wonnen met 2-5 0/6. Rina en Herman wonnen
dus net als vorig jaar. In de verliezersronde kaatsten
in de halve finale René en Albertine v/d Land tegen
Nynke de Jong en Harry v/d Weerd. Nynke en Harry
wonnen deze met 2-5 0/6. Nynke en Harry moesten
in de finale tegen Sanne en Anjo Idzinga. Dat wonnen
Nynke en Harry met 5-2 6/6. Na deze zeer geslaagde
dag werden de prijzen uitgereikt door Warren.

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

Beginners:
1. Ype en Cerry v/d Logt.
2. Elma en Tanja v/d Logt.
Welpen:
1. Jurre en Sander Rinia.
2. Tom en Johan Algra.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Pupillen:
1. Rina en Herman Nota.
2. Thomas en Ulbe Oostenveld.
3. Christiaan en Peter v/d Logt.
Verliezersronde:
1. Nynke de Jong en Harry v/d Weerd.
2. Sanne en Anjo Idzinga.

Hoekstra ongeslagen in Makkum
bij R.T.Projectbouw B.V. Bedrijfskaatspartij
Makkum - Vandaag de mogelijkheid om je bedrijf
op de kaart te zetten. Waar er altijd één iemand uit
het partuur lid moest zijn van de KVM, hoefde dat
vandaag voor het eerst niet. De lijst telde 17 parturen,
men hoopt een volgend jaar minstens weer zoveel
bedrijven te kunnen verwelkomen. Men wilden graag
wat droog aan de slag gaan, dus we begon men iets
later dan aangegeven.
In de eerste omloop speelde Hoekstra met Siebren
Spijksma, Bauke Hiemstra en Durk Dijkstra tegen
Hyline met Jan W. Postma, Jelle Koornstra en Harm
Jan Cuperus. Partuur Hyline kon dit niet houden,
en verloor met 5-1/6-4. In de 2e omloop trof partuur
Hoekstra het partuur van F. Bloemsma aluminiumbouw, met Eelke Brunia, Gerrie Krikke en Lando
Lemstra. Partuur Hoekstra won dit met 5-2/4-6.
Een andere partij in de 2e omloop was die van
bedrijf HP & Co I met Uilke Tuinier, Jesse Adema
en Marcus Frietema tegen Holle Poarte met Jelle
Hiemstra, Jan Hiemstra. Dit was een spannende partij,
maar HP & Co I trok met 5-5/6-2 net aan het langste
eind. In de derde omloop bleef dit partuur staan en
troffen in de halve finale het partuur van Sietse
Lenters, Andre Kamminga van Timmerfabriek de
Houtmolen. Wanneer het een 4e partij betreft begin
je op een gegeven moment je derde maat toch te
missen. Partuur Houtmolen kon dit niet houden, en
liet HP & Co I voorgaan naar de finale met 5-2/6-4,
en ging zelf met de 3e prijs naar huis.
Partuur Hoekstra was ook nog steeds in de race en
speelde de 3e omloop tegen partuur Koninklijke
De Vries met Frans Kerpel, Piter Genee en Geert
Wijma. Dit was een partij van de bovenslagen en
eindigde in 5-3/6-2 in het voordeel van partuur

Hoekstra. Vervolgens stoomden ze via een staand
nummer door naar de finale waar ze HP & Co I
troffen. Het werd toch nog een spannende eindsprint die eindigde in 5-4/6-4 voor partuur Hoekstra,
en de 2e prijs ging naar HP & Co I.
In de verliezersronde speelde partuur Hyline zich vlot
door naar de finale na een resp. overwinning van
5-0/ 6-2, en 5-2/6-4. De andere finalist was partuur
Groothandel Bergsma II met Jelle de Hoop, Koos
vd Leeuw en Romine Jansen. Zij speelden nog wel
een spannende wedstrijd in de 3e omloop tegen
partuur Houkesloot Prefab met Harm Germ Hallema
en Peter Bootsma. Partuur Bergsma won dit nipt
met 5-4/6-6. De finale was echter minder spannend
met 5-2/6-0 in het voordeel van partuur Groothandel
Bergsma II, en de 2e prijs was voor partuur Hyline.
Deze partij werd gesponsord door R.T. Projectafbouw
B.V. Namens het bestuur kv Makkum, onze dank
voor de sponsoring, en het mogelijk maken van
deze partij.
Uitslag Winnaarsronde:
1. Hoekstra B.V Transportbedrijf Sneek;
Siebren Spijksma, Bauke Hiemstra, Durk Dijkstra:
2. H.P & Co 1 Makkum;
Uilke Tuinier, Jesse Adema, Marcus Frietema:
3. Timmerfabriek De Houtmolen Makkum;
Sietse Lenters, Andre Kamminga.
Verliezersronde:
1. Groothandel Bergsma II Makkum;
Jelle de Hoop, Koos v.d. Leeuw, Romine Jansen:
2. Hyline;
Jan Wieger Postma, Jelle Koornstra,
Harm Jan Cuperus.

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
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Faber gashaard, brandend te zien; Antiek
hoektafeltje voor toilet met kraan t.e.a.b.
tel. 06-23033050
Duozitter voor achterop de fiets € 50.-,;
Peuter/kleuter tractor + aanhanger € 25.-,
tel. 0515-231175
Kunststof hondenmand, voor honden boven
de 35 kg, met ventilatie gaten in de bodem,
anti slip rubbers, stevige kwaliteit, kleur: zwart,
incl. kussen € 12.50, tel. 06-23218218

TE KOOP

Doréma luifel (nieuw) compleet, omloop
maat 9.00-9.40; 2 Scheerwollen dekens
(2 pers.) t.e.a.b., tel. 06-23033050
2 Fauteuiltjes met wieltjes, antraciet grijs
bekleed € 40.-, per stuk of samen € 70.-,
tel. 0515-231263

Ds.L.Touwenlaan 2
MAKKUM
Mooi herenhuis met
o.a. 5 slaapkamers,
ruime garage en tuin
op het zuiden.
Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

Vrieskistje, werkt nog prima € 25.-,
tel. 0515-232644

Inleveren kopij
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de loby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
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

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
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

TE KOOP

Singer naaimachine schuinsteek; 1 Strijkplank
z.g.a.n; Staande leeslamp zwart (halogeen)
t.e.a.b., tel. 06-23033050
GRATIS AF TE HALEN

Jonge wandelende takken, tel. 06-27538114
AANGEBODEN

Zwart/wit poesje uit Pingjum wacht op zijn
nieuwe baasje uit Makkum. Graag even
bellen 0517-413909
Man voor timmer-, schilder- en tuinwerk en
tegelzetten, tel. 06-49827051
GEVRAAGD

Stapelbed, tel. 06-64779197
Polyester boot met motortje (visbootje),
tel. 06-23218218
GEZOCHT

Voor de winter een caravan stalling, geen
overkapping, maar echt binnen in een
schuur of loods, tel. 06-51008396
Goed tehuis voor 4 jonge lieve poesjes,
tel. 06-22271358

www.focussys.nl

