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PEPSI, SISI of 7-UP

2.97

4 flessen à 1500 ml
naar keuze 3.96

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag
Makkum - Twintig jaar achtereen heeft de
gereformeerde kerk in Makkum jaarlijks een
rommelmarkt georganiseerd. De 21e editie
was afgelopen zaterdag voor het eerst in het
gebouw met de nieuwe naam “Het Anker”
van de PKN gemeente. De opbrengst is bestemd

voor eigen kerkenwerk en een deel van de
opbrengst gaat naar twee projecten o.a. de Owilistichting, praktische hulp aan aidskinderen
in Kenya, waar Jitske Brouwer uit Cornwerd
werkzaam is en naar een Peuteropvang in
Chana waar Inge de Boer uit Makkum werkt.

Open huizen route?
Zie pagina 8-9!

OPROEP: Getuigen gezocht
Makkum - Op vrijdag 12 mei 2006 omstreeks
17:15 uur heeft er een winkeldiefstal plaatsgevonden bij het kledingwinkeltje “t pareltje”
in de Kerkstraat te Makkum. Door een jongeman
op een zwarte weduwefiets is een kledinghanger
met kleding (kleur: aqua/zeegroen) weggenomen
uit de portiek van de winkel. De jongeman
stopte met zijn fiets bij de portiek van de winkel
en pakte een kledinghanger met kleding.
Hierna is hij weggefietst in de richting van de
Jumbo supermarkt(Kerkeburen). De jongen
hield de hanger als een soort vlag in zijn hand.

De eigenaresse van de winkel is achter de
dader aan aangerend en heeft om hulp geroepen.
De jongen droeg een zwarte broek, zwart kort
stekelig haar, blanke huid, leeftijd ongeveer
16-18 jaar en fietste op een zwarte weduwefiets.
Omdat de jongen nogal opvallend met de kledinghanger met kleding door de Kerkstraat fietste
kan het zijn dat het winkelend publiek dit
heeft gezien.
Getuigen van deze diefstal worden verzocht
contact op te nemen met Politie Bolsward,
telf.: 0900-8844

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

7 DAGEN 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 21 mei
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

Familieberichten
Verslagen namen wij kennis van het overlijden
van een dochter van onze buren

Saskia van Raavenzwaaij

Piaam 11.00 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
Tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
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
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049
(privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Wij wensen Carla, Henk en hun familie veel
kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit
grote verlies.
Namens de bewoners van
‘De Greiden’:
Fam. Van Loenen
G. Meilink en P. de Boer
Fam. Van der Meulen
Fam. Van der Veen
Fam. De Zee
Fam. Zeilstra
Fam. Ongering
Fam. Bosch
Fam. Bootsma
Fam. De Witte; en
Fam. Lindeman
Veel te vroeg is overleden

Saskia van Ravenzwaaij
Dochter van onze medewerkers en collega’s
Henk en Carla.
Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe met
het verwerken van dit verlies.
Fam. Van der Bles en collega’s
Taxicentrale van der Bles

Agenda
vrijdag 19 mei
Witmarsum - Kantine Mounewetter 20.30 uur
Klaverjassen

zaterdag 20 mei
Makkum - Op het Plein 11.00-15.00 uur
Groot Kinderfeest / zie advertentie
Makkum - Hotel De Prins 21.30 uur
optreden band Loaded Dice
Exmorra - Feesttent 22.00 uur
tuinfeest met Volendamse formatie X-Rog
Makkum - Avondrust 10.00 uur
Modeshow Wijngaarden Textiel & Mode,
iedereen is van harte welkom
Cornwerd - 11.00 uur
1e ledenpartij KV Meiinoar Ien,
opgave voor vrijdagavond 19.00 uur
bij een bestuurslid
Makkum - Piramide De Holle Poarte 20.00 uur
Bingo
Witmarsum - Camping Mounewetter 20.00 uur
Bingo

zondag 21 mei
Makkum - Kaatsen 10.00 uur
“Albert Rinia partij” off. K.N.K.B.
schooljongens del. A en B met verliezerronde

Autogordelcontrole
Tijdens controles op de draagplicht van de
autogordel in onder andere Koudum,
Hemelum, Makkum, Arum, Bolsward, Sneek,
Workum, Woudsend, Sondel en Wommels
zijn vorige week 64 bestuurders bekeurd.

Dodelijk ongeval in het
verkeer
Ferwoude - De politie doet onderzoek naar
een dodelijk ongeval dat zondagmorgen
omstreeks 05.00 uur op de Aaltjemeerweg
plaatsvond. Daarbij kwam een 26-jarige
inwoner van Spijkenisse om het leven. Het
slachtoffer zat als passagier naast een 27-jarige
plaatsgenoot, die om nog onduidelijke reden in
een bocht van de weg was geraakt en in een naast
de weg liggende sloot terecht was gekomen.
De auto is daarbij tegen een betonnen stuw in
de sloot gereden. De bestuurder raakte bij het
ongeval gewond en werd per ambulance naar
het ziekenhuis in Groningen overgebracht. Zijn
passagier overleed ter plaatse. Politie van het
Bureau Ongevalanalyse van de politie Fryslân
onderzoekt de toedracht van het ongeval.
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Burgerlijke stand
april 2006
GEBOREN
Mirthe, dv Rintje Joustra
& Erzsébet Timersma te Lollum;
Justin Willem Johannes, zv Klaas J. Haringa
& Chantal J.M. Brouwer te Burgwerd;
Thijs, zv Abraham Bijlsma
& Maria E. Methorst te Parrega.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Henriette M. Karafiat te Makkum, 67 jaar;

Martin R. Angelier te Arum, 38 jaar;

€ 0.90

gratis FreshPoint/100 gram
DINSDAG VERSE WORST

MAKKUMER CARRÉ

VARKENS VERSE WORST

5 HALEN / 4 BETALEN

500 gram

gratis FreshPoint/4

€ 2.50

RUNDER VERSE WORST

€ 2.75

DROGE WORST

5 HALEN / 4 BETALEN
HAUSMACHER
uit eigen keuken

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

Ferdinand P.D. Zuidema te Witmarsum, 37 jaar;

KIPSCHNITZEL
100 gram

500 gram

OVERLEDEN
Riemer Brouwer te Witmarsum, 85 jaar,
ev Trijntje Obbema;

DONDERDAG 18 MEI
T/M ZATERDAG 20 MEI

€ 2.25

100 gram

MAANDAG 22 MEI
T/M ZATERDAG 27 MEI
SALAMI

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

€ 0.60

100 gram

€ 1.25

GEKOOKTE WORST
AAN EEN STUK

Simone A. Nijborg te Groningen, 41 jaar.

100 gram

€ 0.80

Band Loaded Dice
zaterdag in hotel De Prins
Makkum - Zaterdag 20 mei speelt de band
Loaded Dice weer in Hotel de Prins vanaf
21.30 uur. Loaded Dice is een rockabilly/psychobilly-band (ofwel rock en roll) die o.a.
nummers van The Stray Cats, The Reverend
Horton Heat, Dick Brave, Lee Rocker, Eddie
Cochran, Elvis en Chuck Berry ten gehore
brengt.
Loaded Dice is augustus 2005 begonnen toen
Hidde (gitarist) en Okke (contrabassist) het
gevoel kregen dat er maar weinig echte oude
rock en roll werd gespeeld in deze omgeving.
Al snel kwam het idee om dan zelf maar een
rock en roll-rockabilly-band op te richten.
Ook Gerlof was enthousiast en sloot direct bij
deze formatie aan. Bij gebrek aan een zanger
besloten we om dan maar zelf te gaan zingen.
Er wordt geoefend bij de familie Haagsma te
Schraard. Ondertussen werd er naar een
drummer gezocht, dat werd Haaije. Op 22 april
speelden ze voor het eerst in hotel de Prins te
Makkum voor de presentatie van de website
van Hotze Klots. Wegens omstandigheden
ging de presentatie niet door, maar Okke
stond erop dat ze toch als Loaded Dice hun
debuut zouden maken.

telefoon 0515-231488 of 232547

Buget Merken:
Boxer, blik 33 cl Sinas, Cola of Lemon.............................0.19
Resto Koffiepads, zak 18 stuks..........................................0.99
(laagste prijs van Nederland
Sirikit Kattebakvulling, 5 kilo............................................1.19
Resto Petit Pains, pak à 4 stuks (afbakbroodjes)...............0.45
Jempy Hazelnootpasta, 400 gram......................................0.85
Fresh Wattenstaafjes, beker 200 stuks...............................0.29

Dichtbij boodschappen doen, is nu lekker voordelig!
Nb. Voor alle produkten geldt op=op

Het optreden van 22 april was een succes.
Aanstaande zaterdag 20 mei is er een herkansing
voor iedereen die 22 april had willen komen
en voor iedereen die gewoon zin heeft in een
avond onvervalste rock en roll.

Aanbiedingen geldig van do. 18/5 t.e.m. wo. 24/5
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Slagerij Attema Makkum

Tsjebbe O. Hettinga Ridder in de Orde van Oranje Nassau

volgende week i.v.m. Hemelvaartsdag
open op woensdag 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 . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

Kimswerd - Het is gebruikelijk dat de lintjes
regen voor 30 april plaats vindt. Bij één van
de mensen die een onderscheiding van de
Koningin mochten ontvangen, was dit niet
mogelijk, omdat hij vakantie vierde op een
eiland in de Middellandse zee.
Tsjebbe Hettinga kreeg het lintje vrijdagavond
12 mei door burgemeester Theunis Piersma
van Wûnseradiel opgespeld, de onderscheiding
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wel
werd hij van het feit op de hoogte gebracht op
zijn vakantieadres en dat was reden voor de
andere gasten om maar een feestje te gaan
bouwen. Het werd een echte Zuideuropese
feestavond. Nu was hij weer terug en in
Kimswerd waren heel veel vrienden en relaties
getuige van het opspelden van de Ridderorde.
Op het bestuurlijke vlak bij allerlei verschillende
verenigingen en stichtingen heeft Tsjebbe zijn
sporen wel achtergelaten als bestuurslid. Hij
maakt al jaren deel uit van de Stichting
Piaem. Hij was bestuurslid van het ziekenhuis
Oranjeoord en heeft veel werk verricht om tot
en goede samenwerking te komen met het
Medisch Centrum Leeuwarden. Hij zat jaren
in de raad van Wûnseradiel en was tevens

wethouder. Uiteindelijk zou hij als laatste werken
bij de woning-stichting De Vier Gemeenten in
Wommels. Onder zijn directeurschap werd
een fusie aangegaan met de Woningstichting
Bolsward en de Friese Greiden was een feit.
Zijn laatste moeilijke fase in het werk was een
fusie met de woningstichting uit Grou. Dit
betekende een nieuwe Stichting “Welkom”
met 10.000 woningen. Tijdens zijn directeurschap van de Friese Greiden werd er heel veranderd binnen het bedrijf. Er werd gewerkt
aan een klantvriendelijk en actieve organisatie
en er werden grote renovatie projecten opgestart.
In de corporatie wereld van Friesland kreeg
hij als voorzitter van Aedes een belangrijke
rol en vooral zijn inzet zorgde voor een bindend
element tussen de Friese corporaties. Hij is
voor de volkshuisvesting in zijn totaal heel
belangrijk geweest. Na de fusie stopte hij en
ook nu nog is hij allerlei gebied heel actief.
Hij heeft verschillende bestuursfuncties en is
gevraagd als vertrouwenspersoon voor het
personeel van de gemeente Wûnseradiel en
maakt sinds kort deel uit van de bezwaren
commissie Intergemeentelijke Sociale Dienst
Zuidwest Friesland. Het is dus een man die veel
betekent voor de totale gemeenschap waarin hij
leeft en heeft het lintje dus best verdiend.

Geen fakkels meer langs route Dodenherdenking
Makkum - Het zal u zijn opgevallen dat leden
van Scouting Burdine niet zoals voorgaande
jaren met brandende fakkels langs de route
van de stille tocht stonden. Maar zich op de
begraafplaats rondom de graven hadden
geformeerd. Volgens de Hopman van scouting
Burdine Simon Tromp, zijn er veel jonge
kinderen bij de scouting en wij vinden het te
gevaarlijk, want ze staan langs de hele route
verspreid. Een goede controle door de leiding
is niet mogelijk.

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Ook voor een barbecue
hebben wij alles in huis

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

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

AFHAALMENU
voor MEI
z Tjap Tjoy (vegetarisch)
z Daging Roedjak
z Babi Pangang
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
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Hollandse asperges
1 pond voor maar ................................................€ 1.00
Mooie bossen bospeen
2 bossen voor maar ............................................€ 1.50
Nieuwe oogst bos bietjes
2 bossen voor maar ............................................€ 1.50
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar ................................................€ 1.00
Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar ..................................................€ 0.50
2 kilo voor maar ..................................................€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar ..................................................€ 0.75
maar 3 pond voor ................................................€ 1.00
Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar ................................................€ 2.25
10 eieren voor maar ............................................€ 1.00
Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s
nieuwe oogst aardappels

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Cornwerd - Zaterdag was het de nationale
molen en gemalendag in Nederland. Tijdens
deze dag zijn nagenoeg alle molens en gemalen
geopend voor publiek. Te herkennen aan de
vlag die uithangt of dat je de wieken ziet
draaien. De molens kwamen maar langzaam op
gang vanwege te weinig wind, maar s’middags
werd het beter en draaiden de molens er lustig
op los. Eén hiervan was de Cornwerdermolen
waar veel bezoekers kwamen. De molen was
voor deze dag speciaal versierd met vlaggetjes
in de wieken Eenmaal gearriveerd werden de
bezoekers getrakteerd op koffie met friesche
reepkoek en voor de kinderen was er frisdrank

Piaam - Annette Berends dacht wat men elders
kan zou hier moeten kunnen. Er wordt in
damesbladen en tijdschriften regelmatig een
workshop verzorging aangeboden, maar meestal
is dat ver weg en erg duur. Voor de tweede
keer organiseerde Berends Body & Beauty
een workshop. Dit keer was het in de Nynke
Pleats en een leuk aantal dames kwam de
workshop make-up meemaken. De ontvangst
was heel hartelijk en alles stond keurig klaar
met de nodige informatie. Als eerste werd
uitgelegd wat de nieuwste trends binnen de
make-up wereld zijn en een van de dames
werd meteen onder handen genomen, al snel
bleek dat make-up en het goed aanbrengen
hiervan heel veel kan verbeteren of veranderen.
Daarna werd een mevrouw onder handen
genomen die nogal een blozend uiterlijk had
en er wel eens anders uit wilde zien. Ook dit

John Hutchinson en Martin de Jong

werd een geweldige metamorfose. Zo ging
Annette nog een tijdje door en ondertussen
werd er heel nuttige informatie aan de dames
verstrekt. Het is alleen al mooi om te zien met
wat voor zachte of felle kleuren de vrouw er
heel anders uit kan zien. En laten we eerlijk
zijn iedereen wil er toch graag aantrekkelijk
uit zien. Ook werd er het nodige verteld over
welke betekenis kleuren hebben en wat je bij
bepaalde gelegenheden absoluut niet aan
moet trekken en wat wel. Ook is het heel
belangrijk welke kleur kleding men bij een
zakelijk gesprek beter niet aan kan trekken.
Dit alles had niets te maken met de kleur die
bepaalde types wel of niet mogen dragen
maar was een algemeen advies. Een leuke
middag waar een ieder die hierbij aanwezig
was beslist wel iets opgestoken heeft en dat
dan thuis voor de spiegel eens kan uit proberen.

Een schilderachtige wandeling door Makkum
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, als een soort
toerist door Makkum, om onderwerpen te
verzamelen voor haar schilderijen. Voor iedere
Makkumer een feest van herkenning. 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.

* Maaike Boonstra-Poog met één van haar
schilderijen

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: webworks@makkum.nl

met koek of een snoepje. Daarna werd er in
groepjes een rondleiding door de molen gegeven
door de molenaar. De meeste bezoekers waren
onder de indruk van de techniek die al honderden
jaren op dezelfde wijze wordt gebruikt en hoe
slim men toen al in die tijd moet zijn geweest
om zoiets te bedenken. Nu worden de molens
nog in stand gehouden door vrijwilligers. Al
met al kunnen we terug zien op een zeer
geslaagde molendag en als U de molen ziet
draaien of de vlag hangt uit U bent ten alle tijden
van harte welkom op de molen in Cornwerd.

Workshop Make-up van Berends Body & Beauty

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Druk bezochte nationale molen en gemalendag in Cornwerd

Makkum - Tot en met 10 juli, exposeert Maaike
Boonstra-Poog in het Waaggebouw te Makkum.
Er wordt een serie realistische olieverfschilderijen tentoongesteld, die stuk voor stuk
spectaculair van kleur zijn. Maaike is autodidact
en begon al op dertienjarige leeftijd met
schilderijen. Door de jaren heen ontwikkelde
ze haar eigen stijl. De onderwerpen voor haar

Het doel van de expositie is om de bezoekers
het schilderachtige karakter van het dorp
Makkum te laten ervaren. De schilderes heeft
de mooiste plekjes van het dorp vereeuwigd
op doek. Tevens heeft ze een wandelroute uitgezet zodat geïnteresseerden met volle teugen
kunnen genieten van al het moois wat
Makkum te bieden heeft. Uiteraard leidt deze
wandeltocht langs alle onderwerpen die op
Maaike’s schilderijen zijn te zien. De routebeschrijvingen zijn in de expositieruimte te
vinden. Het Waaggebouw is van maandag tot
en met zaterdag tijdens kantooruren geopend.
U bent van harte welkom.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Groot kinderfeest
op het Plein
Zaterdag 20 mei
Makkum - Zaterdag 20 mei van 11.00 uur tot
plm. 15.00 uur is er een groot kinderfeest op
het Plein. Het feest wordt georganiseerd met
medewerking van alle ondernemers op het
Plein. De tekenwedstrijd van H.K.Z. Makkum
gaf min of meer de aanleiding tot het feest.
Deze ondernemers wilden met de prijsuitreiking
eens iets bijzonders doen en van het één
kwam het ander. H.K.Z. Makkum is toen alle
collega-ondernemers langs geweest met de
vraag of ze dit feest gezamenlijk wilden
opzetten, waar dan de prijsuitreiking kan plaatsvinden. Ze waren allemaal direct positief.
Wat is er zoal te doen:
1. Bij de Boer Schoenen (schoenenwinkel):
bal in een grote laars gooien;
2. Bij DA-Drogisterij Bolink:
punkkapsels maken met diverse kleuren;
3. Bij zeefdrukkerij H.K.Z. Makkum
(organisator) kunnen de kinderen hun eigen
koelkastmagneet beschilderen;
4. De kinderen kunnen worden geschminkt;
5. Bij nagelstudio Joy Nails; nagels versieren;
6. Bij De Zwaan kunnen ze hun eigen
pannenkoek bakken;
7. Bij Hennie van Richt (restaurant):
worstjes op de barbecue;
8. Bij specialiteitenrestaurant Posthus:
marshmallows bakken.
Van 14.00 uur tot plm. 15.00 uur geeft kinderentertainer Daan een kinderpopconcert, waarbij
de kinderen kunnen zingen en dansen. Rond
deze tijd is ook de prijsuitreiking waar dan de
prijswinnaars van H.K.Z. Makkum hun eigen
ontworpen servies als prijs krijgen. Ook komt
er deze dag iemand om een kinderkaraoke te
doen. Voorts staat op het autovrije Plein een groot
springkussen, kramen waaraan de kinderen hun
dingetje kunnen doen en hun eten kunnen
gebruiken, maar ook een kinderdraaimolen.
Tijdens dit feest is er ook een ballonnenwedstrijd.
Tot ziens op en rond het plein

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

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

Dodenherdenking op de Dam

TE
EXMORRA
OP ZATERDAG 20 MEI A.S.
MET DE VOLENDAMSE FORMATIE

X-ROG
AANVANG: 22.00 UUR
FEESTTENT OP HET SPORTVELD
LEGITIMATIE VERPLICHT
ORGANISATIE: STICHTING CLUB’77

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT
DE ALBERT RINIA PARTIJ
Zondag 21 mei a.s.
wordt deze Off. K.N.K.B.
Schooljongens partij, del. A en del. B
+ verliezersronde, gehouden.
De prijzen worden aangeboden door
Schilderwerken B. Rinia.
De kransen worden aangeboden
door Cees Tijmstra .
Aanvang: 10.00 uur
Kaatsvereniging Makkum.
Zie ook www.kvmakkum.nl

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Amsterdam/Makkum - Donderdag 4 mei is
Dieuwke Boonstra samen met 70 scouts en 10
zeecadetten naar Amsterdam geweest om te
assisteren tijdens de nationale herdenking op
de dam. Eindelijk was het zover. ‘s Morgens
kwart voor 12 stapte ik in Harlingen op de bus
en vandaar gingen we naar de marinekazerne
in Amsterdam. Daar werd iedereen ingedeeld
in groepen en in die groepen kreeg je pas te
horen wat jouw taak op de Dam was die dag.
Ik mocht een vlag hijsen (welke, wist ik nog
niet) en flyers uitdelen waarin werd uitgelegd
wat de nationale herdenking inhield. Voordat
we met z’n allen onder politie escorte wegreden
kregen we nog een laatste instructie. Die politie
escorte was nodig om op tijd op de Dam aanwezig te kunnen zijn. In de bus werd veel
gezongen en lol getrapt maar toen iedereen op
de plaats van bestemming was deed iedereen
serieus mee. Die politie escorte was wel grappig,
want iedereen moest voor de bussen stoppen
en ze mochten door rood heenrijden. Eenmaal
op de Dam aangekomen, werd eerst een
groepsfoto gemaakt. Daarna ging ik naar de
groep waarbij ik was ingedeeld. In mijn
groepje heerste stress, want de vlaggen waren
foetsie. Uiteindelijk werden ze gevonden. Om
6 uur werden de vlaggen gehesen. Door de
zoekactie was er geen tijd meer geweest om te

Dieuwke Boonstra

De Waardruiters
Cornwerd - Twee Waardruiters gingen afgelopen weekend met succes op wedstrijd.
Marijke Bonthuis ging vrijdagavond met
Vondel naar Zwaagwesteinde. Ze startte in de
B-dressuur. De 1e proef was 188 punten
waard wat haar een winstpunt en de 5e prijs
opleverde. De 2e proef liep super, 198 punten,
2 winstpunten en 1e prijs.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

oefenen. Ik mocht de Gelderse vlag hijsen, het
ging helaas niet helemaal gelijk, maar dat
maakte niet zoveel uit. Toen alle vlaggen goed
hingen was het tijd om wat drinken te halen in
het “clubhuis” Het Krasnapolske hotel.
Daarna ging ik met mijn groep naar buiten om
flyers uit te delen, in groepjes van twee. Zo
kwam je overal op de Dam. Voor de kerkdienst heb ik nog even met de adjudant van de
Koningin gesproken. Er waren veel buitenlanders
bij de herdenkingsceremonie aanwezig, o.a.
Italianen en Japanners. Het was moeilijk om
uit te leggen wat er gaande was maar met veel
handen en voetenwerk kwamen we er wel uit.
Om 19.45 uur waren we bij het monument
terug. Daar moesten we blijven zitten tot de
ceremonie afgelopen was. Ik kon Koningin
Beatrix en Prins Willem Alexander heel duidelijk
zien toen zij, samen een mooie krans legden.
Ook zag ik premier Balkenende een krans
leggen samen met enkele andere ministers.
Koningin Beatrix zag er heel mooi uit, ze had
een zwarte jurk aan met een glimmend
motiefje erop. Prinses Maxima kon ik jammer
genoeg nét niet zien. Als je het wilde kon je
tijdens het defilé nog even een bloem leggen
bij het monument. Dat heb ik ook gedaan
samen met veel andere scouts. Tijdens het
defilé kreeg ik van een Chinese vrouw een
briefje, daarin stond dat in China, net als in
Auschwitz mensen werden vermoord. Van
levende personen worden de organen gestolen
en hun lichamen worden daarna in crematoria
verband. Dat was heel schokkend om te lezen.
Op het papiertje was een gruwelijke foto
afgedrukt.
Na het defilé gingen we terug naar de bus en
onder begeleiding van politie escorte werden
we weer naar de marinekazerne gebracht.
Eenmaal daar aangekomen kregen we nog een
dankwoord en een insigne voor op het scouting
bloesje. Rond de klok van half 11 stapte iedereen
weer in de bus en rond 12 uur ‘s nachts was ik
weer terug in Harlingen. Vanaf daar ging ik
met de auto terug naar huis.
Deze dag heeft een geweldige indruk op me
gemaakt. Het is heel belangrijk om op 4 mei
alle oorlogsslachtoffers te herdenken, want
helaas is oorlog nog steeds erg actueel. Dit
mag niet vergeten worden!

Hinke Politiek ging zaterdag met Sytse naar
Koudum. Ze reed een prima dressuur proef in
de klasse L-1, 193 punten, een winstpunt en
de 1e prijs.
Daarnaast nam ze deel aan het B springen.
Sytse weigerde welliswaar een keer maar het
was goed genoeg voor de 3e prijs.

www.makkum.nl
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OPEN HUIZEN ROUTE
Zaterdag 20 mei a.s. - 11.00-14.00 uur
Bolsward
Gijsbert Japicxlaan 26

Gaast
Boerestreek 16a

Idsegahuizum
Dorpsweg 17

Makkum
Voorstraat 1-3

!
r Makkum
Info kantoo

Makkum
Lieuwkemastraat 3-5-7

ing open!
Modelwon

Vrijstaand herenhuis op
528 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning op
645 m2 eigen grond.

Halfvrijstaande woning op
165 m2 eigen grond.

Diverse nieuwbouw koopappartementen middels lift bereikbaar o.a.
met garage, eigen dakterras.

3 Nieuwe koopappartementen
op b.g.g. met eigen voortuin.

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Vraagprijs: € 168.000,- k.k.

Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Koopsom: v.a. € 98.000,- v.o.n.

Koopsom: v.a. € 167.500,- v.o.n.

Makkum
Brouwerssteeg 3

Makkum
Botterstraat 69

Makkum
De Wijting 36

Makkum
Grote Zijlroede 26

Makkum
Lieuwkemastraat 57-59

ing open!
Modelwon

Geschakelde woning op
216 m2 eigen grond.

Hoekwoning op
204 m2 eigen grond.

Halfvrijstaande woning op
309 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning op
148 m2 eigen grond.

2 Nieuwe vrijstaande herenhuizen
vanaf ± 240 m2 eigen grond.

Vraagprijs: € 186.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Koopsom: v.a. € 255.500,- v.o.n.

Makkum
Vallaat 18

Makkum
Kerkeburen 8

Makkum
Klipperstraat 57-59

Makkum
Vallaat 38

Piaam
Buren 19

!
r Makkum
Info kantoo

Vrijstaand herenhuis
(voormalig bankgebouw)
op 157 m2 eigen grond.

Vrijstaand herenhuis op
208 m2 eigen grond.

2 Nieuwe vrijstaande herenhuizen met garage vanaf
± 436 m2 eigen grond.

Vrijstaand herenhuis op
115 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning op
650 m2 eigen grond.

Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Koopsom: v.a. € 315.000,- v.o.n.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 258.000,- k.k.

Scherpenzeel
Grindweg 153

Wons
Weersterweg 1

Wons
Wildinghelaan 2

Workum
Wieger van Brugstrjitte

Lemmer
Binnenbaardt 11

!
r Makkum
Info kantoo

ing open!
Modelwon

Kavel bouwgrond (vrij
van aannemer) 1.225 m2
eigen grond.

Vrijstaande starterswoning op
65 m2 eigen grond.

Vrijstaande jaren ’30 woning
op 728 m2 eigen grond.

‘Thomashof’, 10 vrijstaande
woningen aan vaarwater
vanaf ±540 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning met ligplaats op 368 m2 eigen grond.

Vraagprijs: € 140.000,- k.k.

Vraagprijs: € 98.500,- k.k.

Vraagprijs: € 367.000,- k.k.

Koopsom: v.a. € 338.500,- v.o.n.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Lemmer
Bosruiter 130

Lemmer
Bosruiter 27

Bakhuizen
De Mesk 6

Workum
Douwe de Boerstrjitte 8

Stavoren
Dwinger 37

Halfvrijstaande woning aan vaarwater op 404 m2 eigen grond.

Halfvrijstaande woning aan vaarwater op 360 m2 eigen grond.

Vrijstaande semi-bungalow
559 m2 eigen grond.

Vrijstaand herenhuis aan vaarwater op 532 m2 eigen grond.

Geschakelde hofwoning
op 120 m2 eigen grond.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 365.000,- k.k.

Vraagprijs: € 297.500,- k.k.

Vraagprijs: € 348.500,- k.k.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.
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In Zuid- en West-Friesland meer dan 40 deelnemende woningen, langs gaan zonder het maken
van een afspraak. Op ons kantoor is een deelnemerslijst verkrijgbaar of kijk voor alle
deelnemende woningen op onze internetsite:

www.kingmawalinga.nl
Lemmer
Groenpootruiter 61

Lemmer
Het Brekkense Wiel 80

Lemmer
Intang 3

Lemmer
It Far 21

Sint Nicolaasga
Kade 34

Vrijstaande villa aan vaarwater
op 697 m2 eigen grond.

Geschakelde woning aan vaarwater op 175 m2 grond.

Vrijstaande semi-bungalow aan
vaarwater 650 m2 eigen grond.

Vrijstaande villa aan vaarwater
op 584 m2 eigen grond.

Vrijstaand woonhuis
op 295 m2 eigen grond.

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Vraagprijs: € 499.000,- k.k.

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Woudsend
Koetshusleane 4A

Echtenerbrug
Kromme Warren 10

Echtenerbrug
Kromme Warren 7

Rutten
Lemsterweg 36C

Lemmer
Nieuwedijk 63

Vrijstaande bungalow aan vaarwater op 1.000 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning aan vaarwater op 431 m2 eigen grond.

Halfvrijstaande woning
op 331 m2 eigen grond.

Tussenwoning op
591 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning
op 160 m2 eigen grond.

Vraagprijs: € 649.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 274.000,- k.k.

Vraagprijs: € 184.500,- k.k.

Vraagprijs: € 197.500,- k.k.

Lemmer
Onderweegshof 4

Lemmer
Onderweegshof 5

Lemmer
Plattedijk 39-82

Lemmer
Schorpioen 6

Lemmer
Slachdrompel 35

Appartement
Appartementsrecht.

Appartement
Appartementsrecht.

Recreatiebungalow op
477 m2 eigen grond.

Vrijstaande woning
op 360 m2 eigen grond.

Halfvrijstaande woning aan
vaarwater op 416 m2 eigen grond.

Vraagprijs: € 160.000,- k.k.

Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

Vraagprijs: € 278.000,- k.k.

Vraagprijs: € 355.000,- k.k.

Lemmer
Wim Reindershof 2

Hindeloopen
Wipbrugsteeg 4

Lemmer
Zomertaling 14

Lemmer
Roerdomp 4

Lemmer
Carbeel

Vrijstaande woning / semibungalow op 438 m2 eigen grond.

Vrijstaande (monumentale)
woning op 103 m2 eigen grond.

Vrijstaande villa (Finnhouse) aan
vaarwater op 770 m2 eigen grond.

Vrijstaand woonhuis met eigen
ligplaats, 318 m2 eigen grond.

9 comfortabele vrije sectorwoningen aan fraaie vijverpartij. Kavels
van 791 m2 tot 943 m2.

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

Vraagprijs: € 669.000,- k.k.

Vraagprijs: € 205.000,- k.k.

Koopsom: v.a. € 397.500,- v.o.n.

makelaars onroerende zaken
Kortestreek 21, Lemmer, tel. 0514 - 563 637
Voorstraat 13, Makkum, tel. 0515 - 233 664
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wijngaarden Textiel & Mode
Zaterdagmorgen 10 uur

Modeshow in Avondrust
Ieder van harte welkom
De winkel is om half twee weet open

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-31602

Dames Brûzer starten
seizoen tof
Makkum - De roeisters van de Brûzer zijn de
hele winter in touw geweest om de sloep van
een 8 zitter tot een 6 zitter te verbouwen. Met
de hulp van een aantal handige mannen was
deze klus op tijd klaar. Behalve verbouwen is
er ook veel tijd gestoken in PR, wat een aantal
geweldige sponsors heeft opgeleverd. Dankzij
hen ziet de sloep er super uit, zijn er nieuwe
riemen aangeschaft en zijn we weer voorzien
van wedstrijdkleding. Nadat we in maart
gesleept zijn is er volop getraind en gingen we
enthousiast naar de eerste race van het jaar in
IJmuiden. Het resultaat mocht er zijn: 3e in de
hoofdklasse A en 7e in het algemeen klassement.
Zaterdag 6 mei werd er in Grou geroeid. De
race was zwaar, de zon brandde, nu en dan
veel wind en krappe bruggen. Maar de inzet
werd beloond 4e in de hoofdklasse A en 5e in
het algemeen klassement. De volgende race
waaraan wordt deelgenomen is Terschelling Vlieland waar we wederom hopen op een
hoge klassering.

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5i te Makkum

Wij willen de volgende sponsors bedanken:
De Vries scheepsbouw Makkum,
F. Bloemsma Aluminiumbouw,
Bleeker bouwbedrijf Bolsward,
Offenga Polyester Franeker,
Krikke Sloepverhuur Makkum,
Decorboo Reclame Koudum,
Kuperus Watersport Workum,
Jouke van Deen scheepsbetimmering Workum,
Schilderbedrijf Rinia Makkum.
Speciale dank gaat uit naar alle mannen die
ons hebben geholpen met de verbouwing van
de Brûzer.
De roeiers Brûzer

In hotel De Prins
zaterdag 20 mei vanaf 21.30 uur
de band

“Loaded Dice”
een avond onvervalste
rock and roll
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Voetbalprogramma

Gewoon lammetje met krulstaart

VV Makkum
zaterdag 20 mei
Senioren
Makkum 3

- SSS ‘68 2

Jeugd
Makkum C1
- Blauw Wit ‘34
Makkum MC 1 - St. Annap. MC2
AVC D1
- Makkum D2
LSC 1890 E2 - Makkum E1
Makkum E2
- Workum E2
JV Bolsward E5 - Makkum E3
Makkum F1
- JV Bolsward F1
Makkum F2
- Sneek F5
IJVC F3
- Makkum F3

12.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Eerste federatie kaatspartij
van dit seizoen in Gaast

* Winnaars welpen v.l.n.r. Jesse Rinia, Christiaan
Koning en Lissanne Burghraef.
foto kv gaast

Gaast - Zaterdag 13 mei was het dan weer
zover. De eerste federatiepartij stond weer
voor de deur. De partij werd gehouden op de
kaatsvelden te Gaast en gesponsord door
swingcafé ‘September’ uit Workum. Er werd
gekaatst in drie categorieën. De welpen,
pupillen en de schooljongens/meisjes. De verschillende categorieën waren verdeeld en
poules waarna de beide poulewinnaars tegen
elkaar kaatsen in de finale en de nummers 2
van de poules voor de 3de en 4de plaats. Bij
de welpen was het wel duidelijk daar gingen
Jesse Rinia (Makkum), Christiaan Koning
(Gaast) en Lisanne Burghgraef (Exmorra)
met de krans aan de haal. Het partuur van
Willem Hilverda (Bolsward) en Jochum
Strikwerda (Burgwerd) werden tweede en
Jetze Jan Twijnstra (Exmorra) en Christiaan
van der Logt (Makkum) derde. Bij de pupillen gingen Sietze Baarda (Burgwerd) en
Jochum de Jong (Ferwoude) met de krans
weg. Werden Thomaske Reitsma (Wons) en
Nynke de Jong (Makkum) tweede en Tiemen
Strikwerda (Burgwerd) en Johannes Terluin
(Ferwoude) derde.
Bij de schooljongens waren maar 3 partuur en
er was één partuur dat beide partijen wist te
winnen en dat waren Auke Geert Ybema
(Ferwoude) en Magriet Hoekstra (Gaast) die
thuis de spijker weer konden opzoeken.

Makkum - Op het veehouderbedrijf van Siem
en Riekje van der Woude op de Weersterweg
loopt wel een heel bijzonder lammetje.
Moederschaap kreeg een drieling en één van
de lammetjes heeft een krulstaartje. Zeg maar
een ‘bargesturtje’ zegt Siem van der Woude.

uniGar Horjus -

Dit mag zeker wel een bijzonderheid genoemd
worden. Ik heb er nog nooit van gehoord zegt
Van der Woude.
Mocht iemand ook een dergelijke ervaring wel
eens hebben meegemaakt dan horen wij dat graag.

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

Top occasions met de beste garantie
Peugeot 1007 1.6i Gentry 2tronic,3drs,zilver,airco,radio-cd
Cpv.afst.bed,el.ramen,st.bekr,el.schuifdeuren,19dkm
Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm
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 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm
VW Golf Variant Tdi,zilver,airco,cruisecontr,109dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Peugeot 406 Break Hdi,zilver,a/c,cruisecontr,mistl.
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,stuurbekr,cpv,trekh

2005

€

18350,-

2002

€

17900,-

2001

€

17750,-

2002
2002
2002
2002
2003
2001
2002
2002
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14400,12900,12900,12900,12250,11950,11200,10750,9900,-

2001
2004
1998

€
€
€

9900,8750,4250,-

Let op! Ook bij garage Horjus in Makkum
kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.
Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.
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Hé mem,
wat binne
weekspecials?

Jongens net sa seure,
miskyn witte
die minsken ‘t wol?
Sitte se nau al
twa jier in ‘t Badhûs

Kinst do sjên wat
se dêr hewwe?

Ja, ut is de
iepening yn
1933! Ja, dit wurd hun
tredde jier!

Jonge, helje nei
twa jier dien hân
út myn krús !!

Wy gjin nei 2 jier
ny ut Badhûs??

Dus no nei al
73 jier nei
ut Badhûs!

Skilbank 5 en 6, 8754 HP Makkum,
Boulevard De Holle Poarte, Telefoon 0515-233454.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 tot 20.00 uur

foar de

Weekspecials
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Sport
voetbal -

Makkum sluit seizoen af in stijl

Makkum - Zaterdagmiddag 14 mei stond voor
Makkum de laatste wedstrijd van het seizoen
2005/2006 op het programma. Deze wedstrijd
werd gespeeld tegen SSS’68 uit Marsum.
Eerder dit seizoen werd tegen de Marsummers
nog met 2-1 verloren. Voor beide ploegen
stond er niets meer op het spel en de wedstrijd
ging dus eigenlijk om “des keizers baard”.
De eerste selectie van Makkum zou nog wel
proberen het seizoen met de volle winst af te
sluiten, om zo de succesvolle serie van de
afgelopen weken te prolongeren. Keeper
Simon Adema speelde vandaag zijn laatste
wedstrijd voor het vlaggenschip van Makkum,
daar hij volgend seizoen kiest voor zijn maatschappelijke carrière. Simon bij deze: bedankt
en succes!
Meteen vanaf de aftrap bleek dat ook de gasten
uit Marsum alleszins van plan waren de punten
cadeau te doen. De spelers van SSS’68 lieten het
leer vanaf minuut 1 makkelijk van voet tot voet
gaan. Dit resulteerde in een aantal mogelijkheden
in het begin van de wedstrijd. Zeker het eerste
kwartier kwam Makkum er moeizaam aan te
pas. Toch waren er ook voor Makkum een
aantal mogelijkheden. Meestal werden deze
gecreëerd door de man in vorm, Jelle Hiemstra,
die met zijn snelheid en technische bagage
voor de nodige dreiging zorgde. Na een
minuut of 20 leek het er op dat de Makkumers
meer controle kregen op het middenveld en
daardoor ook op de wedstrijd. Na een half uur
spelen was het echter bijna aanvoerder en
laatste man Piter Jord Hovinga die na een
vrije trap bij de tweede paal kon binnenkoppen,
maar zijn inzet vloog voorlangs. 10 minuten
later was er een leuke aanval van Makkum
waarbij de voorzet van Jouke de Jong door
Reimo Tjeerdema werd teruggelegd op de
instormende Folkert Boer, maar zijn schot
ging via een verdediger over de achterlijn.
Een paar minuten later was het bijna SSS’68
die met een voorsprong kon gaan rusten. De
inzet van Johannes Schiffering werd weliswaar
tot corner verwerkt, maar uit deze corner was
het bijna weer de lange Hovinga die bij de
tweede paal vrij mocht inkoppen. Zijn inzet
belande door tussenkomst van nogal wat spelers
en met veel kunst en vliegwerk in de veilige
handen van Simon Adema.
De tweede helft kwam Makkum sterker uit de
startblokken. In het begin van de tweede helft
kon Jelle Hiemstra, na een schitterende pass

van Reimo Tjeerdema alleen op de keeper
aflopen, maar uit een moeilijke hoek belandde
zijn inzet op de paal. In de 60ste minuut kon
keeper Marcel Boomstra de inzet van Jouke
de Jong nog afdoende pareren, maar 1 minuut
restte hem slechts het maken van een diepe
buiging. In de 61ste minuut belande de bal
namelijk in de voeten van aanvoerder
Tjeerdema. Al voordat de bal de voet van
Tjeerdema had getoucheerd, had deze al
gezien dat de keeper te ver voor de goal stond.
De bal werd in één vloeiende beweging, vanaf
ongeveer 30 meter en met een fiere boog over
de in het luchtledig grabbelende doelman,
“gelegd”. Tien minuten later werd het zelfs 2-0
door Timo Smit die een slecht verwerkte bal
van de keeper genadeloos in de touwen wist te
jagen. Een kwartier voor het einde werd er
door de scheidsrechter nog een zeer goedkope
penalty gegeven. Hendrikus del Grosso bleef
koel en benutte deze buitenkans om zo de
aansluitingstreffer op het scorebord te zetten.
Met deze 2-1 stand kreeg Simon Adema zijn
afscheidswissel en werd vervangen door
Michiel Scheepvaart. De eerste actie, geheel
buiten zijn schuld trouwens, die Scheepvaart
moest maken, was een wandeling naar de goal
om de gelijkmaker uit de netten te vissen.
Na een inschattingsfout in de achterhoede
was het namelijk Ronnie Leiten die de 2-2
wist te scoren. De gasten roken door de
gelijkmaker bloed en gingen driftig op zoek
naar meer. 5 minuten voor het einde was daar
bijna de winnende treffer voor de Marsumers,
maar tot twee keer toe was het Michiel
Scheepvaart die zijn team op de been wist te
houden. De goalie wist op miraculeuze wijze
redding te brengen op twee inzetten van
binnen het drie meter gebied. Meteen na dit
benauwde moment was het Jelle Hiemstra die
de verdiende winnende treffer voor de
Makkumers wist te scoren.
Ondanks het aandringen van oud trainer
Rolsma deze week toch geen man of the match.
Als seizoenafsluiter wordt clubtopscoorder en
aanvoerder Reimo Tjeerdema verkozen tot
speler van het seizoen. Met veel strijd,
(trap)techniek, inzicht en coaching nam, zoals
een echte aanvoerder betaamt, deze speler de
ploeg op sleeptouw.
Met een vijfde plaats waarbij 31 punten uit 22
wedstrijden werden behaald, kan Makkum
terugkijken op een geslaagd seizoen. Al moest
het van ver komen!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

afwezig van
za. 27 mei t/m zo. 11 juni
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Vanaf maandag 22 mei
zijn onze openingstijden
als volgt:
Maandags
Dinsdags
Woensdag
Donderdags
Vrijdags
Zaterdags

gesloten
13.00 tot
13.00 tot
13.00 tot
09.00 tot
09.00 tot

18.00
18.00
18.00
21.00
16.30

uur
uur
uur
uur
uur

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Originele Opel stoel, verf bladert, hout
goed € 50.-; Koperen lamp, klein deukje € 15.-;
Grote Kandelaar 1.80 h / 65 bt. € 125.-,
tel. 0515-233361
TE KOOP Papagaaien kooi met toebehoren,
tel. 0515-232028
TE KOOP Oude nintendo 64 + 12 spelletjes +
1 controller € 15.-; Playstation 1 + 7 spelletjes +
2 controllers € 35.-; Pc spelletjes Medal of Honor
‘paciffic assault’ € 15.-, tel. 06-33784867
TE KOOP Step als nieuw € 40.-; Home trainer
€ 35.-, tel. 0515-579346
TE KOOP Friese Staby pups, ingeënt en ontwormt,
4 reutjes beschikbaar € 200.- per stuk,
tel. 0517-532808
TE KOOP Groot roomwit robuust dressoir € 250
br., 62 d., 107 h. € 450.-; Nette schotel APLS /
Universal LNB incl. bevestigingsbeugel € 15.-,
tel. 0515-233361
TE KOOP Elektrisch verstelbaar bed met matras,
als nieuw, tel. 0515-232324
TE KOOP Houten achterdeur met glas en sluitwerk, afm. 211,5 x 92 cm. € 65.-, tel. 0515-231888
TE KOOP Seat Toledo 1.9 Tdi bwj.: 2000 gechiptuned airco APK aug. 2006 € 7500.-, tel. 0515-233361
TE KOOP 2 x 1 pers. Bed + bodem en matras
€ 35.- p. st., tel. 0515-579490

* Fryslân * Team Iselmarkust

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Wedstrijd Sprinker + trailer,
tel. 0515-232064
TE KOOP 300 stenen 20 x 7 x 5 rood gemêleerd,
tel. 0515-231285

www.focussys.nl

TE KOOP Geweldig leuke Art Deco tafel, zie
Marktplaats, Makkum € 65.-; Gevoerde motorbroek
Richa mt. M - 40/42 € 35.-; Scheeps blokken,
tel. 0515-233361

WEEKEND AANBIEDING

500 gram WEIDENAAR
VARKENS SCHNITZEL

TE KOOP 11- Stedentochtkaart groep 15,
tel. 0515 23 21 88 / na 15.00 uur
GRATIS AF TE HALEN ± 20 m2 grind en stoeptegels, tel. 0515-579490
GEVRAAGD Wie wil van maandag 31 juli t/m
zaterdag 26 augustus mijn wijk van de Leeuwarder
krant overnamen, tel. 0515-233141 of 06-51802294
GEVRAAGD Wie kan videobanden overzetten op
DVD, tel. 06-21403801
AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas,
tel. 06-15214632
AANGEBODEN Man die kan schilderen, timmeren
of tuinwerkzaamheden wil verrichten en vrouw voor
huishoudelijke werkzaamheden, tel. 06-49336809
AANGEBODEN Schapenscheerder, tel. 06-13899853

3.

gepaneerd geen 5.75 maar slechts

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur
Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur
U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

49

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

