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Makkum - “No wol ik schminkt wurde, Heit”,
riep een klein meisje tussen de grote menigte
op het Plein. Nog maar net was het haar van
een kleine dreumes met spuitbussen gekleurd
of ze vloog al naar het volgende kraampje om
vervolgens haar gezicht met vrolijke kleuren
te laten beschilderen. Vader volgde haar dochter
gedwee. Het kon afgelopen zaterdag allemaal op
het Plein in Makkum. Bij de acht verschillende
Pleinondernemers konden de kinderen zich
vermaken met spelletjes, pannenkoeken bakken,
patat eten, tegels schilderen, dansen en karaoke.
De draaimolen voor de kleintjes ontbrak
natuurlijk niet en de wat grotere kinderen
konden zich uitleven op een spectaculair
luchtkussen.

van de collega ondernemers die meteen
bereid waren om mee te doen. Bij een ludieke
actie horen unieke prijzen en dat kun je rustig
aan Ben en Hanneke overlaten. In de leeftijdscategorie van 6 tot en met 10 jaar werden vijf
prijzen verdeeld voor de mooiste tekening.
Die tekeningen zijn afgedrukt op een driedelig
aardewerk setje bestaande uit een etensbord,
en kom en een beker. Hanneke voegt daaraan
toe dat de kinderen die niet in de prijzen vielen
hun tekening tegen een gereduceerde prijs
eveneens kunnen laten afdrukken op dit soort
setje. De prijswinnaars: Janita-Anne Joustra,
Piaam (6 jaar); Pieter Kleinjan, Witmarsum (7
jaar); Anne Cornelissen, Makkum (8 jaar);
Emma Schroor, Pingjum (9 jaar); Sabine
Kamminga, Arum (10 jaar).

Een tekenwedstrijd van zeefdrukkerij HKZ
was aanleiding om dit Kinderfeest te organiseren. Initiatiefnemers Ben en Hanneke
Huiskens zaten avonden te dubben hoe zij de
prijsuitreiking op een leuke manier gestalte
konden geven. “Een jaar geleden zijn we deze
winkel begonnen op het Plein”, vertelt
Hanneke, “en we wilden graag een ludieke
actie bedenken. Nou, en dit is het geworden”.
Lovend spreekt ze over de eensgezindheid

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

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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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 10.00 uur gezamenlijke viering te Workum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur Br. R. Ham, Meppel

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein,
war Teil von unsrem Leben.
Drum wird uns dieses Blatt allein,
für immer, immer fehlen.

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur zr. C.J.M. Borgers

M. Claudius

Hermann Hesse

zondag 28 mei
Van Doniakerk 9.30 uur G. Visser

Sa as in blêd falt fan de beam,
Sa giet in minske fan dizze wrâld.
En de fûgels sjonge fierder.

Henriette Margaretha Karafiat

Rein Oostenveld

30 maaie 1938 - 7 april 2006

17 desimber 1931 - 26 april 2006

It hat ús goed dien dat safolle minsken mei ús meilibben nei it sa hommels ferstjerren fan ús
leave mem en heit, beppe en pake. Jim hân op ús skouder, kaartsjes mei leave wurden, besykjes,
tillefoantsjes, blommen, it helpt ús om fierder te gean. Hiel hertlik tank dêrfoar.
De bern Oostenveld en famylje

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Hemelvaartsdag 25 mei B. Steenhuizen,
praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
Tel. 0515-231494
27-28 mei 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
25-26-27-28 mei A. van Asperen, Snekerstraat 83, Bolsward.
tel. 0515-572353
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

Het laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
na een lange tijd van ziek zijn is overleden,
onze zuster, tante en oudtante

Tine Appelman-de Vries
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
A. Lenters-de Vries
H. Lenters
kinderen en kleinkinderen
Bedankt voor alle kaarten, enveloppen en
bloemen, die wij op onze 55e trouwdag
mochten ontvangen. Het was geweldig.

Hiep Hiep Hoera
mijn Beppe werd
22 mei 50 jaar
Indy

Kees en Gatske
Hemstra-Vollema
Makkum, mei 2006

1956

2006

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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Op 30 mei 2006 is het 50 jaar geleden dat

Jan van der Goot
en

Elisabeth Boersma
in het huwelijk zijn getreden.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.
Carl Fellingerweg 1
8754 JB Makkum

Echt waar, dit lekkere ding wordt
zaterdag al weer 50 jaar!!!
Je kunt haar op onderstaand
nummer bellen,
om haar je felicitaties
te vertellen!!!!!!!!!!
06-22517897.
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Agenda
vrijdag 26 mei
Witmarsum - Kantine Mounewetter 20.30 uur
Klaverjassen

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

zaterdag 27 mei

DONDERDAG 25 MEI
HEMELVAARTSDAG GESLOTEN

VLUG KLAAR

Makkum - Piramide camping de Holle Poarte
20.00 uur Bingo

5 HALEN / 4 BETALEN

Witmarsum - Kantine camping Mounewetter
20.00 uur Bingo

DINSDAG

SHOARMA 500 gram
+ 4 BROODJES + SAUS

VARKENS VERSE WORST

€ 4.80

500 gram

dinsdag 30 mei
Makkum - Kantine VV Makkum 20.00 uur
Ouderavond V.V.Makkum, met o.a. presentatie
jeugdplan

€ 2.50

RUNDER VERSE WORST
500 gram

VRIJDAG 26 MEI
T/M ZATERDAG 27 MEI

ORANJE BURGER

5 HALEN / 4 BETALEN

€ 2.75

+ gratis Oranje armbandje
GEM. VERSE WORST

WOENSDAG GEHAKT DAG

500 gram € 2.50
+ FreshPoint

H.O.H. GEHAKT
500 gram

Kopij en advertenties
eerder inleveren

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

GEGRILDE A.HAM
100 gram

€ 1.45

+ FreshPoint
FILET AMERICAN

Makkum - In verband met Pinkstermaandag
wordt u verzocht kopij en advertentie
opdrachten voor de Makkumer Belboei van
woensdag 7 juni a.s. vroegtijdig in te leveren,
tot uiterlijk vrijdag 2 juni 16.00 uur.
Eventuele familieberichten in overleg met de
redactie.
Geen advertenties en/of kopij bij de drukker
inleveren, dit geldt overigens niet alleen voor
deze week maar voor elke Makkumer
Belboei. Het redactieadres is Blazerweg 2,
8754 AK Makkum, tel. 0515 231687 of
e-mail: a.quarre@hetnet.nl

MAANDAG 29 MEI
T/M ZATERDAG 3 JUNI

100 gram € 1.20
+ FreshPoint

telefoon 0515-231488 of 232547

Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.49
Schouderham, per pakje..............................5

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

zegels extra
Almhof Vruchten Roeryoghurt, 500 gram.........................0.79
Yogho-Yogho Aardbei, 1 liter.......................................nu 0.69
Duyvis Pinda’s, on- of gezouten........................................0.95
Omo, 1.41 kg..............................................deze week nu 4.99
Top Quality Voordeel:

2.75
Waspoeder Ultra, 1.35 kg..........................................4.29 2.75
Sinaasappelsap, 1 liter...............................................0.95 0.69
Waspoeder Color, 1.35 kg.........................................4.29

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

Aanbiedingen geldig van do. 26/5 t.e.m. wo. 31/5
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20 jaar Sport en Evenementen Stichting Makkum
Makkum - De S.E.S is opgericht in 1987
door Wiebren, Hielke, Germ en Auke bestaat
dit jaar 20 jaar. Het eerste jaar stond de tent op
het trapveldje eind van de Klipperstraat, nu
staat de tent voor de 19de keer op het parkeerterrein van de voetbalvereniging Makkum.
Donderdag 25, Vrijdag 26, Zaterdag 27, en
Zondag 28 mei is het jaarlijkse sport en muziek
weekend weer.
Donderdag 25 Mei
De S.E.S werd benaderd door Walter Bierstedt
en Johan Kooistra of ze op Hemelvaartsdag
een darttoernooi in de feesttent mochten en
konden organiseren. Na unaniem ja van de
bestuursleden zal het 1ste open Makkum darttoernooi gehouden worden op 26 Mei in de
feesttent. Inlichtingen en inschrijving tel: 06
512 517 12. Inleg € 8.00 p.p. Inschrijven tot
12.30 uur in de feesttent. Aanvang 13.00 uur.
Door het hoge prijzengeld gaan er geruchten
dat er verschillende toppers naar Makkum
zullen komen. Ook plaatselijke toppers kunnen
voor eigen publiek laten zien wat ze waard
zijn. De organisatie is in handen van darters
uit Groningen. Dus Makkum doe mee of kom
kijken in de feesttent, de koffie staat vanaf
11.00 uur klaar.
Volleybal en Onomatapoeia

Vrijdag 26 Mei om 19.00 uur zullen er weer
15 ploegen mee doen het aan het volleybaltoernooi op het voetbalveld. Bij slecht weer
wordt uitgeweken naar de sporthal.
Vanaf 21.00 uur treedt de band Onomatapoeia
op in de feesttent. De entree is gratis! Deze
Makkumer band heeft het bestuur al laten
weten te gaan knallen met de S.E.S. En er een
mooi feest van zullen maken.
Horeca veldvoetbaltoernooi
Zaterdag 27 Mei om 11.00 uur is de aftrap van het
19de horeca veldvoetbaltoernooi georganiseerd
door de S.E.S. Door de vele positieve geluiden
van vorig jaar over 7 tegen 7 is besloten om
hier mee door te gaan. Net als vorig jaar zullen
er 12 teams strijden om de felbegeerde wisselbeker. Vorig jaar gewonnen door discotheek
Alcatraz uit Sneek. De wedstrijdleiding is er
weer in geslaagd om 4 top scheidsrechters te
vinden die dit toernooi in goede banen zullen
leiden. Voor en na de prijsuitreiking is er
stemmingsmuziek in de feesttent. Zaterdagavond treedt de Beugelband uit Workum op.

‘Deze feestband zal de tent op stelten zetten’.
Ze spelen zowel Nederlands en Engelstalige
nummers. Dit jaar komt Harry Slinger naar
Makkum. Deze is de voormalige zanger van
de Nederlandse band Drukwerk. Ondermeer
bekent van de hits Marjaneke, schijn een
lichtje op mij, en andere bekende nummers.
De entree bedraagt € 10.00 p.p. De bezoekers die voor 22.30 uur in de feesttent aanwezig zijn ontvangen bij de entree kassa 2 gratis
consumptie munten. Er zal ook dit jaar weer
streng worden toegekeken of personen onder
de 16 jaar geen alcoholische dranken nuttigen. Dit i.v.m met zeer strenge regels van de
overheid. Het S.E.S. bestuur rekent er dan ook
op dat de ouders hun kinderen op hun verantwoordelijkheid zullen wijzen. Eventuele boetes zijn voor de S.E.S. onbetaalbaar.
Kaatsen dames en heren

Slagerij Attema Makkum
deze 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
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00

Zondag 28 mei om 11.00 uur (1 uur eerder
dan voorgaande jaren) Kaatspartij voor dames
en heren. De inleg is € 2.50 p.p. Aan de
S.E.S. kaatspartij kan iedereen deelnemen
vanaf 14 jaar en ouder. Er zijn dit jaar weer
levensmiddelen pakketten te winnen. De
opgave is mogelijk t.e.m. zaterdagavond 27
mei in de feesttent of bij Geert Wijma
tel.0515 - 231520.
Zondagmiddag zullen er voor de kinderen
vanaf 14.00 uur 2 clowns optreden. Dit optreden
duurt ongeveer 2 x 40 minuten. Het is voor
alle kinderen uit Makkum en omgeving en de
entree is gratis. Tevens is er voor de kinderen
gratis limonade, wat lekkers in de pauze, en
een verrassing na afloop. (De banken zijn
alleen voor kinderen!!!!).
Het weekend zal worden afgesloten door het
O.H. DUO. aanvang 17.00 uur en de entree is
alweer gratis. Meer informatie over het O.H.
DUO vindt u elders in de Makkumer Belboei.
Ook dit jaar rekent de sport en evenementen
stichting weer op allen om er een onvergetelijk
weekend van te maken. Dit jaar zullen de
foto’s van de afgelopen 20 jaar op een beamer
te zien zijn. Ook liggen alle plakboeken met
foto’s en uitslagen in de feesttent. Mocht de
video van 1991 nog boven water komen dan
zal ook deze te zien zijn. Op zaterdag en zondag
zal er weer een draaimolen voor de kinderen
op het voetbalveld staan. Natuurlijk gratis!!!
Tot ziens het S.E.S. bestuur.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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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aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie snijbonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere bananen
1 kilo 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
Mooie rode trostomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
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
ut res rt/Sauna
Bea

Een gezellig
dagje uit!!!

De Leliehof maakt
beautyarrangementen
voor iedereen betaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement
voor € 29.95
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch
te boeken op basis van beschikbaarheid)
Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

Makkum - De 250 deelnemers aan de Avondvierdaagse hebben het vorige week bijzonder
goed getroffen, alle vier avonden was het fraai
wandelweer. Veel van de deelnemers kozen voor
de vijf kilometer wandeltocht, de organisatie
hoopt dat men volgend jaar wat meer gaat kiezen
om tien kilometer te wandelen, anders wordt
deze groep wel heel klein. Verleden jaar waren
er een twintigtal meer deelnemers, maar er
waren nu ook kinderen van de scholen op
kamp. Jelle de Vries al jaren de promotor
en coördinator van de Avondvierdaagse is
bijzonder tevreden over de medewerking van
de basisscholen, de groepsbegeleiders en het
personeel van de sporthal, waar men jaarlijks
ook altijd weer een beroep op kan doen.
Tijdens de intocht op de laatste avond ging de
stoet vooraf door de plaatselijke drumband en
harmonieorkest Hallelujah. De voorzitter van

de gymnastiekvereniging DES Geertina
Bijlsma bood Marga Rinia een fraai boeket
bloemen aan, zij liep voor de 25e keer de
Avondvierdaagse. Alle deelnemers mochten
een medaille in ontvangst nemen.

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

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

Makkum - Onomatopoeia, de poprockband uit
Makkum speelt vrijdagavond 26 mei tijdens
het 20e jubileum van de SES in de tent bij de
sportvelden. Nu speelt deze band wel vaker
en ook wel vaker in Makkum maar deze
avond is toch bijzonder. Niet alleen vanwege
het jubileum van de SES, vooral omdat
Onomatopoeia heeft besloten een andere
koers te varen. Het optreden in de tent zal het
laatste optreden zijn in de huidige formatie.
Na alweer 8 jaar is het tijd voor wat anders.
De band zal vanaf nu opgesplitst worden in
twee ‘nieuwe’ formaties. Joost, Jetze, Marlon
en Menco gaan net als vroeger met 4 man door
met Onomatopoeia. Zij zullen zich richten op
de betere rocknummers en wagen een uitstap
naar het schrijven van eigen muziek. De band
blijft dus covers spelen van allerlei aard met
de nadruk op de meer alternatieve rock-poprocknummers die er vooral tegenwoordig weer
volop gemaakt worden. Ook staan zij open
voor optredens waar of wanneer dan ook.
‘Synergie’ is de (werk)naam van de andere
band die bestaat uit Michiel, Geartsje, Lourens,
Edwin en Menco. Nieuw aan deze bezetting
is de drummer Edwin broertje van Michiel.
Hij drumt ook bij Spatader, een jonge band uit
Makkum. Menco neemt ook bij Synergie de
honneurs op de bas waar waarmee hij een
dubbele rol heeft in beide bands. Synergie zal
zich richten op de feesttent muziek. Top 100
in de breedste zin. Van Nederlandstalig tot
pop-ballads en van hedendaagse hits tot krakers
uit de jaren ‘70. Zij stellen zich breed op en
bieden zo voor iedereen wat wils.
Aanstaande vrijdag is het dan voor de laatste keer
op de planken met elkaar. Dat dit een bijzonder
optreden wordt is voor de leden van
Onomatopoeia duidelijk. Om deze helderheid
op het publiek te projecteren zal alles uit de
kast gehaald worden. Het repertoire zal uit
oude en nieuwe hits bestaan uit de rijke
geschiedenis van Onomatopoeia. De band
roept dan ook alle fans uit massaal naar de
feesttent te komen om voor de laatste keer
‘Poeia’ te aanschouwen! De entree is speciaal
voor dit unieke gebeuren gratis en voor niks.
De redactie werd door de band op het hart
gedrukt er geen sentimenteel stuk van te maken
maar dat valt niet mee. Tot vrijdagavond 26 mei
op het parkeerterrein aan de Braak!

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

VAN DER BLES

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

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

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

Tel. 0515 - 232222

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

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl
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V.V. Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Open Dag in Praktijk en Centrum Het Zonnehuis
Het appartement heeft twee slaapruimtes, een
heel gezellige huiskamer, een ruime keuken
die van alle gemakken is voorzien, een luxe
badkamer waarin je kunt genieten van een
bubbelbad met kleurenlicht of een geurig
stoombad kunt nemen in de stoomdouchecabine.
Er is een klein winkeltje met geur- en kleurcadeautjes, en het is mogelijk je verblijf te
veraangenamen met een rondje sauna of een
massage. Verder is er nog een mooie groepsruimte waarin cursussen kunnen worden gegeven.

Het is nog mogelijk om
jeugdleden vóór 27 mei
op te geven bij
mevr. C. Tassebajof
tel: 0517-531632.
Bij opgave na 27 mei
bestaat alleen nog
de mogelijkheid, als de ruimte
er is, om mee te trainen.

Aangeboden
Unieke lokatie
voor het te koop aanbieden
van materialen
zoals bootjes, caravans, ect.
ook zeer geschikt voor
opslag of stalling
Munniksplaat 11

Exmorra - Op 2e pinksterdag houdt Het
Zonnehuis in Exmorra een open dag. Het
Zonnehuis is in 1998 begonnen als de praktijk
voor rebalancing en massage en is de laatste
jaren uitgegroeid tot een centrum waar regelmatig trainingen op het gebied van bewustzijn,
lichaamswerk, massage en meditatie worden
gegeven. Het afgelopen jaar is het centrum,
dat in een oude boerderij is gevestigd, tot een
bijzondere verblijfsaccommodatie is omgetoverd.
Het kleur- en geurrijke appartement kan gehuurd
worden door vakantievierders en groepen,
voor familiefeestjes, vergaderingen of cursussen.

Het Zonnehuis opent deze zomer tevens de
poort van minicamping Zonnewind op deze
prachtige locatie in de weidse Friese natuur.
De ligging, aan het Van Panhûskanaal, biedt
gasten de gelegenheid om te vissen, te varen,
te fietsen, te wandelen, kortom, met volle teugen
van de natuur te genieten. In de tuin groeien in
de zomer allerlei wilde bloemen en kruiden,
geurende rozen, en natuurlijk, aan het eind
van de zomer, zonnebloemen.
Wie graag eens wil komen kijken is welkom
om tijdens de open dag een bezoekje te brengen
aan Het Zonnehuis. Je kunt meedoen aan een
actieve meditatie, een stoelmassage uitproberen,
genieten van een hapje en drankje en kennis
maken met de gastvrije bewoners Annemarie Kok
en Kees Wagenaar. Kijk voor het programma van
de Open Dag op de website van Het Zonnehuis:
www.hetzonnehuis.nl
Tot Ziens!

Makkum

Belangstelling??
Info: 0515-23 22 95
na 18.00 uur

Centrum en Praktijk voor
rebalancing(r), massage, meditatie,
cursussen, minicamping Zonnewind,
vakantieappartement,
groepsaccomodatie
geur- en kleurcadeautjes
10 juni stoelmassagedag met olie
2e pinksterdag-5 juni
Open Dag!!!
Kijk voor het programma op:
www.hetzonnehuis.nl
0515-233567

We leren de Rode zee kennen (5)
Na Massawa zeilen we richting Assab we krijgen
nu te maken met het moeilijkste gedeelte.Van
de Rode zee hier komt de wind meestal uit het
zuid oosten dat betekend dus wind op de neus
en komt. Het smalste gedeelte de straat van
Bab el Mandab waar veel stroom doorheen
wordt geperst. Na vertrek uit Massawa waar
we een geweldige week hadden zeilen we
voor de wind tot ‘s avonds 6 uur de wind
draait, de motoren aan de nacht door want het
blijft rustig ‘s morgens horen we op de marifoon
van schepen die 20 mijl verderop varen 25 á
30 knopen wind uit het zuidoosten we besluiten
met 4 jachten een anker plek op te zoeken.
De volgende ochtend is de wind gedraaid en
zeilen we prachtig verder we krijgen nog een
dikke regenbui onderweg zeer welkom want
door de zandstormen ziet de escape er niet uit
‘s avonds draait de wind naar z.o. vele jachten
van de groep gaan naar Dudo eiland waar het
erg mooi moet zijn wij tuffen de nacht door
want de afspraak is overmorgen in Assab te
zijn met de groep. Erg mooie nacht en ik zie
groene bommen op de Escape afkomen dit
blijken aan het gesnuif te horen fluoriserende
dolfijnen te zijn ze spelen midden in de nacht

door Eeltje en Marijke Kuperus

om de boot prachtig gezicht. In Assab liggen
we met 4 jachten het begint erg hard te waaien
maar het is weekend en we kunnen pas maandag uitklaren de haven ligt op lager wal wat
niet erg plezierig is. Ondertussen krijgt de
Misral problemen met zijn dynamo en kan
geen stroom meer laden, we helpen de mistral
aan de kade aan leggen wat niet mee valt met
golven van twee meter. Gelukkig is hier een
goede werkplaats en de Mistral krijgt een
andere dynamo gratis wordt hij omgebouwd
en geschikt gemaakt voor zijn motor. Assab
was ooit een bloeiende havenstad er is niets
van over de enige schepen die hier nog komen
zijn de dhows die van alles en nog wat vervoeren naar Jemen. Soms worden er zelfs
levende geiten vervoerd en in deze open boten
moet dat op deze ruwe zee geen pretje zijn.
Na vijf dagen is de Mistral weer vaarklaar en
kunnen we uitklaren en vertrekken. We
starten de motor en er gebeurd niks Eeltje ontdekt al gauw dat de motor vol water staat
doordat we hier vijf dagen hebben liggen slingeren is er door de uitlaat water aangezogen.
(volgende week het vervolg)
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Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Internet en Telefonie
Graag hoor ik langs deze weg, als u daar
abonnee bent, over problemen, met de provider
internet en telefonie @ Home. Ik zelf ben nu
al meer dan een week verstoken van internet
en telefonie. @Home geeft toe dat de fout bij
hun ligt.Maar hebben als oplossing steeds een
ander verhaal. Er zijn mij al diverse beloftes
gedaan dit met spoed op te lossen en zonodig
een noodvoorziening in te schakelen via hun
technologie. Maar van alles komt niets
terecht. Met bellen via hulpvaardige buren,
heb ik diverse malen contact gehad met
@Home (let wel de wachttijden zijn enorm
lang) wordt je steeds met een kluitje het riet
ingestuurd en met een smoesje afgescheept.
Overstappen naar een andere provider? Dit is
niet zo maar mogelijk, omdat je minimaal
voor een jaar contractueel gebonden bent. Zijn
er meer gedupeerden, dan hoor ik dit graag.
Gjalt Scheepvaart,
It Leech 4, 8751 TP Zurich.
g.scheepsvaart@home.nl (nietbereikbaar)

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 27 mei
Jeugd
Minnertsga MC1 - Makkum MC1 10.00 uur
Makkum D1
- WZS D1
10.15 uur
Makkum D2
- Franeker SC D4 9.00 uur
Makkum E1
- ONS Sneek E2 10.00 uur
Makkum E3
- Olde V.’54 E8M 9.00 uur
FVC F1
- Makkum F1
9.00 uur
Sparta ‘59 F2
- Makkum F2
9.30 uur
Makkum F3
- Scharneg. F3
9.00 uur
Ivm 20 jarig jubileum presenteert
SPORT EN EVENEMENTENSTICHTING
MAKKUM

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

RITSKO VAN VLIET en
THEO VAN DER GEEST
een onvergetelijk kinderfeest

Datum: Zondag 28 mei 2006
Terrein: Voetbalvelden “De Braak” Makkum
Aanvang: 14.00 uur
Duur:
2x 40 minuten +pauze
In de pauze hebben we voor de kinderen
limonade met wat lekkers. Geheel gratis!
Entree GRATIS

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
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Verkoop Peuterspeelzaal
en Speel-o-theek
Makkum - Vanavond zal er in de peuterspeelzaal aan de Gedempte Putten in Makkum een
gezamenlijke verkoop worden gehouden van de
PSZ en de Speel-o-theek. De peuterspeelzaal
zal weer zoals gebruikelijk een kledingverkoop
houden, met deze keer zomerkleding voor
kinderen in de maten 50 tot en met 176. De
speel-o-theek zal aanwezig zijn met de verkoop van gebruikt speelgoed. U bent allemaal
welkom vanaf 19.30 uur, graag tot vanavond.

Bekendmaking Ontwerp-beeldkwaliteitsdocument
“UITBREIDING FERWOUDE” te Ferwoude
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken bekend;
gelet op artikel 12 van de Woningwet en de bepalingen overeenkomstig de
Inspraakverordening Wûnseradiel; dat de gemeente Wûnseradiel het
Ontwerp-beeldkwaliteitsdocument “UITBREIDING FERWOUDE”
te Ferwoude

Alternatieven voor WK
in de bibliotheek

heeft opgesteld.
Het ontwerp-beeldkwaliteitsdocument ligt vanaf 18 mei 2006 gedurende
zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Arumerweg 53 te Witmarsum.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad,
Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum. Mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
bovengenoemde termijn worden ingediend, na telefonische afspraak met
de heer Tj. Gietema van de afdeling VROM.

.

Witmarsum, 17 mei 2006
Drs. Th.R. Piersma, burgemeester
Mr. D.L. Visser, secretaris

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur
Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm / 40 cm / 20 cm

Hoveniersbedrijf B. Bosma
Tel. 0515 - 231012

Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Makkum - Van 9 juni tot 9 juli staat Nederland
in het teken van het WK in Duitsland. Toch
zijn er duizenden Nederlanders die het voetbal
graag aan zich voorbij willen laten gaan.
Goede mogelijkheden om niet met de WK in
aanraking te komen zijn sporten, lezen, etc.

.

Maar het is prettig wanneer daarin wat
afwisseling is. Er zijn namelijk tijdens het
WK 64 wedstrijden die gespeeld worden vóór
de uiteindelijke winnaar bekend is. De bibliotheken in Súdwest Fryslân komen kun leden
tegemoet door als extra alternatief gratis
DVD’s uit te lenen. Leden ontvangen vanaf
22 mei tijdens de uitleningen een boekenlegger
met bonnen waarmee ze tijdens het WK
kosteloos vier maal een DVD kunnen lenen.
Zo blijven er ‘nog maar’ 60 wedstrijden over
om andere leuke activiteiten voor te bedenken.

Gemeente verwerft grond
voor nieuw bedrijventerrein
Makkum
Makkum - De gemeente Wûnseradiel heeft
overeenstemming bereikt over de verwerving
van ruim 7 hectare grond aan de zuidoostkant
van Makkum. Met de aangekochte gronden
wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein
ontwikkelen onder de naam “bedrijventerrein
de Papiermolen”.
Het nieuwe terrein ligt ten zuiden van het
bedrijventerrein “Tussen de Zijlroeden” en
sluit daarmee goed aan bij het al bestaande
bedrijventerrein. Voordat gestart kan worden
met de uitgifte zal de gemeente eerst het huidige
bestemmingsplan moeten wijzigen. Het nieuw
te ontwikkelen terrein zal een bestemming krijgen
voor reguliere bedrijven.
Deze verwerving kan voor de economische
ontwikkelingen van Makkum een waardevolle
impuls betekenen.

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 24 mei 2006

demonstratie paard beslaan (terrein grote stands)
Terrein 4 Belgisch paard met vliegend tapijt

15.05-15.20
Terrein 1 demonstratie western rijden

15.25-15.55

Terrein 1 Military, spectaculaire stunts
door de Fam. Hoekstra

13.00-13.30
Terrein 3 Horse Ball wedstrijd/demonstratie

13.00-14.00

14.30-19.30

13.50-14.20

13.30-15.30
Terrein 2 pony rijden voor kinderen

Terrein 3 Duo springen

Terrein 3 Een kinderverrassing. Met grote braderie,
kinderspelen, luchtkussen, draaimolen en feesttent.

Voor de sponsors zie pagina 12.

optreden Blues-Brothers in de Feesttent
voor alle vrijwilligers, deelnemers en sponsors
klanten en leden.

19.30- 00.00

terrein 3 prijsuitreiking en sluiting activiteiten

14.30-14.40

18.00-18.15

Terrein 1 Behendigheidsmennen

Tent met stemmingsorkest “WEROM”

16.30-17.30

14.25-14.40

11.40-11.55

Paard beslaan (terrein grote stands)

11.00-11.30

Terrein 1 kameel rijden

12.00-17.00

Terrein 2 pony rijden voor kinderen

Terrein 4 KUR door Edward Gal

Terrein 2 Demonstratie Western Rijden

Terrein 4 Afsluiting censusopleidingsplan voor de jeugd
van de waardruiters. Bekendmaking talent 2006

11.00-12.00

Terrein 3 Spectaculaire springwedstrijd
o.a. met Albert Voorn WIN OR LOSE

13.30-13.45

11.20-11.35

Terrein 2 Demonstratie Voltige voor solisten

Terrein 2 Voltige club instuif

Terrein 3 Carrousel door L.R.de Waardruiters

16.00-16.15

Terrein 4 Aangespannen ,met één of twee.drie en zelfs
met vier voor de koets of wagen.

16.00-16.15

13.10-13.25

Terrein 4 Optreden L.R. Waardruiters
olv Pieta en Marijke -een sprookje-

13.10-13.25

Terrein 3 Albert Voorn masterclass springen

15.00-15.25

12.35-13.05

mega sjoelen (braderie)
schaapscheren (terrein grote stands)

Terrein 4 Fleurop, Dameszadelclub

10-50-11.10

Modeshow in de Tent

11:00-11:20

Terrein 4 Dressuur Mennen

10.55-11.15

Schaapscheren (terrein grote stands)

10.35-12.00

Boogschieten (braderie)

10.35-11.35

Terrein 2 Presentatie Voltige club
Terrein 4 Pas de deux dressuur door Sabien en Martine

10.30-10.45

14.45-15.00

boogschieten (braderie)

Terrein 4 Edward Gal Dressuur Masterclass

Terrein 3 Bixie

Terrein 3: Opening door herauten te paard, Parade door
de leden van de waardruiters en presentatie
van de manege paarden

14.30-15.25

12.00-12.30

11.45-11.55

10.00-10.25

Terrein de Manege de Boeyenkamp, sotterumerdyk 15 te cornwerd

P r o g r a m m a p a a r d e n s p e k t a k e l o p 3 j u n i 2 0 0 6 J u b i l e u m Wa a r d r u i t e r s e n M a n e g e d e B o e y e n k a m p

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 24 mei 2006

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 24 mei 2006

De Wereldtop komt naar Cornwerd
op zaterdag 3 juni tijdens jubileum feest
Cornwerd - Het wordt een feest voor jong en
oud, met vele activiteiten en demonstraties
omlijst met een grote braderie, draaimolen,
kinderactiviteiten en een feesttent met muziekbands. We willen de paardensport promoten
en vooral zijn diversiteit laten zien. Deze tweede
spoamende demonstratie cross country rijden
en de menclub laat alle aspecten van het mennen
zien. Natuurlijk ontbreekt hier de fameuze
waterbak niet. Er zijn optredens van de westernrijders, de dameszadelclub en de rijvereniging.
En er is een spectaculaire springwedstrijd win
or lose met grote prijzen.
Diverse bedrijven en de brandweer van
Makkum hebben zich uitgeleefd om mooie
hindernissen te maken. Bij elke sprong wordt
er geld verdiend, de ruiter mag op elk moment

stoppen, maar hoe verder in het parcours hoe
meer geld er is te verdienen echter gooit de
ruiter er een balkje af dan is hij alles weer
kwijt. Het publiek mag ook meebieden op de
hindernissen. U kunt zien hoe een schaap uit
zijn jasje wordt geholpen en een paard een nieuw
hoefbeslag krijgt. Voor jong en oud is er
boogschieten, megasjoelen en een modeshow.
Voor de kleintjes is pony rijden, schminken,
een bixie show, de voltige en Belgisch paard
met een vliegend tapijt. Voor de verandering
kunnen ze ook nog op een kameel rijden.
Kortom te veel om op te noemen, kom
maar kijken op 3 juni op het gezamenlijke
jubileumfeest van de L.R.de Waardruiters en
het H.C.de Boeyenkamp, Sotterumerdyk 15 te
Cornwerd. Toegang; Volwassenen € 7.50 p.p.
en kinderen tot 12 jaar € 2.50 p.p.

Het paarden spektakel wordt mogelijk gemaakt
door de hoofdsponsors;
Handelsbedrijf S.B.de vries, Van Benthem bv, De Hypotheker, Bouwbedrijf Bleeker,
Bouwbedrijf Joh.Feenstra, R.de Vries Timmerwerken en David Visser Bouwbedrijf bv.
Gros hyptheken en assurantieen, De Jager accountancy bv, Camping de holle poarte,
Jachthaven Marina en de Rabobank.

ENJOY THE LIFESTYLE
VOOR JONG EN OUD !!!
WILT U WETEN WAT HERBALIFE’S
GEZONDE VOEDING KAN BETEKENEN ?
DOOR TE KIEZEN VOOR SHAPEWORKS
KIEST U VOOR EEN NIEUW FIGUUR,
VOOR FIT BLIJVEN EN VOOR EEN HEERLIJK GEVOEL

En cosponsors; R.Tjeerdema projekt bouw, Bouwbedrijf Mesken, Makelaardij Kingma
Walinga, Makelaardij Sanne Wind, Makelaardy W. Visser, F.I.C. financial, ABN Bank
Sneek, C.van der Schoot, Drainagebedrijf vd Meer, Hofma autodemontagebedrijf, S. Bakker
Handelen sloopbedrijf, Stal vd Bles, Stal Brink, Fouragehandel Gietema, Dhr. D. Wielsma,
De Welkoop, Doedel agenturen,Tinga winsum, Loonbedrijf vd Meer, Tech. aann.bedrijf
Bloemhof, Lastoorts, vd Bles taxi bedrijf, Dhr. H. Attema, B. Bosma hovenier, H. Koornstra
netten, sailcentre Denekamp, W. vd Lageweg Paardenhouderij, Roosma rietdekkersbedrijf,
Klussenbedrijf Oebele Haakma, de Brandweer van Makkum en Koninklijke Tichelaar Aardewerk
fabriek Makkum.

* NIET MEER MOE EN FUTLOOS
* GEZOND AFVALLEN ZONDER HONGERGEVOEL
* GEZOND AANKOMEN
* KINDER, AFVALLEN EN AANKOMEN PROGRAMMA
* 50 + PROGRAMMA
* SPORTVOEDING
* VITALITEIT
* GEWICHTSBEHEERSING
* HUIDVERZORGINGSLIJN

Dankzij deze sponsors kunnen we u een zeer uitgebreid programma aanbieden van hoge kwaliteit.
Een feest voor jong en oud, verrassend en vertederend, spannend en indrukwekkend, kom
maar kijken op de derde juni.

BELT U GERUST VOOR INFORMATIE,
ZONDER ENIGE VERPLICHTINGEN
MEVR. T. DE JONG TEL: 06-23218218 MAKKUM

Afrikaproject o.b.s. “It iepen stee” Makkum

Makkum - Op o.b.s. “It iepen stee” hebben
alle kinderen meegedaan aan een muzikaal
project, georganiseerd door de muziekschool.
Er werd o.l.v. een aantal gastdocenten druk
geoefend met zang, dans en trommelen. Het

resultaat werd op 18 mei gepresenteerd aan
elkaar en aan de ouders. Veel kinderen waren
van Afrikaanse kleuren voorzien o.l.v. een
professionele bodypainter. Het was zeer leerzaam en plezierig!
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
SPORT EN EVENEMENTEN STICHTING MAKKUM

KAATSEN
Zondag 28 mei 2006 vanaf 11.00 uur
Terrein: Voetbalvelden “De Braak” Makkum
Voor dames & Heren: Dames 14 jaar en ouder / Heren 14 jaar en ouder
Inleg: € 2.50
Opgave voor zaterdagavond 27 mei 18.00 uur bij:
Geert Wijma, Stranwei 4 -Tel. 231520
Wiebren v/d Weerdt, Kofstraat 1 -Tel. 232180
Of in de feesttent
Deelname op eigen risico / Prijzen: Levensmiddelen pakketten
Na afloop om 17.00 uur live muziek m.m.v.:

-ENTREE G
RATIS-

HET O.H. DUO

RATIS-ENTREE G

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
Audi A4 Tdi proline
Blauwmet,a/c-ecc
Cruisecontr,parkeer
Sensor,audi consert
Lm.velgen,mistl voor
124 dkm bj 2002

Peugeot 206 SW 1.4i
Blauwmet,el.ramen
Cpv+afst.bed,trekh
Radio-cd,dakrail
43dkm bj 2002

€ 17.900,-

€ 10.900,-

Kwaliteit occasions, de beste garantie !!
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
Citroen Picasso 1.8-16v LPG-G3,a/c-ecc,r-cd,79dkm
Peugeot 307XS 1.6i,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Peugeot 206SW,1.4i,5drs,blauwmet,cpv+afst.bed,43dkm
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
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,cpv+afst.bed,el.rmn,123dkm
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,cpv+afst.bed,el.rmn,73dkm
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part

2002

€

17.900,-

2001

€

17.750,-

2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.400,13.400,12.900,12.900,12.900,12.250,11.200,10.900,10.750,9.900,-

2001
2002
2004
2001
2001
1998

€
€
€
€
€
€

9.900,9.250,8.750,7.750,6.900,4.250,-

Let op! Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u
Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.
In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

ABC Van Coevorden
1e ledenkaatspartij
Pim Mulier
Witmarsum- De leden van de Kaatsvereniging
Pim Mulier zijn nog maar een paar maal in
training geweest voor de 1e ledenpartij welke
zondag 21 mei gehouden werd. Onder mooie
weersomstandigheden kaatsten de 4 klassen
in leuke partijen tegen elkander. Zo’n 1e
ledenpartij is altijd lastig. De spieren zijn het
kortere werk niet gewend en het “zicht” op de
kaatsbal is niet optimaal. Toch was het niveau
goed te noemen bij deze primeur voor de sponsors ABC Drogisterij Thea (Van Coevorden)
en MRE Bestratingen (Michael van Coevorden).
Er kon dus 4 klassen opgemaakt worden
waarbij de B klasse bij de heren wat achterop
bleef bij de normale deelname. 4 parturen hier
slechts. Bij de Heren oudste klasse en de
Dames stonden 6 parturen op de lijst, bij de
A klasse Heren tenslotte 3 parturen. Na afloop
werden de prijzen (mooie drogisterij mandjes
en waardebonnen en kransen) uitgereikt in de
Otterbar.
Uitslag ABC Van Coevorden partij 2006:
Dames:
1e Goikje Salverda, Trijntje Groenhoutr
en Nijnke de Vries
2e Marieta van Zelst, Anneke Tolsma
en Lena Wybenga
3e Ciske Kroets, Marian Palsma
en Esther de Jong
Heren Oudste klasse:
1e Frans de Vreeze, Ruurd Gaastra
en Sikke Tolsma
2e Durk Reinsma, Jelle de Boer
en Tjerk Goslinga
3e Reinder Koops, Willem van Dijk
en Tjeerd de Jong
Heren B klasse:
1e Siep Reynga, Thomas Sprik
en Ane Jongstra
2e Aukje de Vries, Sander Elgersma
en Paul Jongstra
Heren A Klasse:
1e Arnold Bergsma, Mark Elgersma
en Jan Piersma
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Verrassend concert in kerk te Wons

Volleybalvereniging Makkum zoekt

enthousiaste
volleybalsters
die op vrijdagavond competitie
willen spelen. Trainen is
op woensdagavond.
Met een paar dames erbij,
kan de vereniging
een extra team opzetten.
Bel voor opgave of informatie:
S. Hellendoorn: 0515-233700

Wons - Zaterdag de 13e van de bloemenmaand
presenteerde in de kerk te Wons it Woldinghekoar o.l.v. Marco Rypma haar jaarlijkse concert
en ditmaal in samenwerking met De Lofstem
o.l.v. Annemarie Bax uit Schettens. Zoals
voorzitter Henk van Slageren van Wons in zijn
voorwoord aangaf was dit idee geboren na
samenspraak met de Lofstem, mede doordat
beide koren verbondenheid ervaren in hun
wijze van zingen. Het programma blonk uit
door fijnzinnigheid en ging van start met een
ingetogen Ave Maria van Geringer, direct
daarna gevolgd door het Gloria van Gounod
gezongen door beide koren. Direct was duidelijk
dat beide dirigenten zich er niet met een jantje
van leiden hadden afgemaakt. De veelvuldige
repetities lieten door het gehele programma
blijken dat er hard gewerkt was.
Het koor van Wons blonk uit met o.a. Behold
the man van Jimmy Owens en Whispering
hope van A. Hawthorne waar de sopranen sterk

tot hun recht kwamen. De Lofstem schitterde
met o.a. Yn de stille tún van Sally De Ford,
Never weather-beaten sail van Charles Wood
en The Singer van Frank van Nimwegen.
Prachtig genuanceerde eenheid van zingen.
Beide koren werden op de piano begeleid
door Henk Lyklema die door zijn fijnzinnig
pianospel de homogeniteit wist te benadrukken. Als onderbreking tussen het zingen van
de beide koren speelde Tjeerd Gietema op
zijn trompet o.a. I don’t know to love him van
Andrew Lloyd en Borree uit de suite 3 van
Richard Jones. Gevoelvol en een prachtige
prestatie zonder het voordeel van begeleiding.
Een zeer geslaagd concert gebracht door een
groep mensen die de liefde van de zang met
hun hart uitdragen en dit over weten te brengen
naar het zeer geïnteresseerde aanwezige
publiek. Na afloop dankte voorzitter Henk
van Slageren alle medewerkers en benadrukte
dit door een schitterende bloemenhulde.

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

Wie heeft blauwe spijkerjas (per abuis) meegenomen
Makkum - In de nacht van zaterdag op zondag
20 mei, is mijn blauwe spijkerjas met daarin
een trui en een vest met daarop het logo VAN
DER VELDE MARINE SYSTEMS met
daarin mijn sleutelbos en MP3 speler mee

genomen uit CAFE DE STEEG.
Ik zou het erg op prijs stellen dat degene die
hem (per ongeluk) mee heeft genomen, hem
weer terug naar De Steeg zou willen brengen.

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Proficiat!
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

De winnaars van De Halte
Stempelkaartactie Maart.
De KRUPS BEERTENDER
twv 199 euro is gewonnen
door de leden van de
KEET WUNS (Wons)

Vigilante Hotel Bowling
Camping De Holle Poarte
V.O.F. Beaufort/Oase
Hoek’s Vis & Snack’s
Sopkafee Badhûs De Flevo
Visser Sport & Schoenmode
Funsport Makkum
Beach Resort Makkum
Marina Makkum

De Holle Poarte

Tjakko’s Visbakkerij

Workumerdijk

‘De Zwaan’ Makkum
Gasterij Hennie Fan Richt
Joy Nails Nagelstudio & Opleidingen
It Posthus
J. de Boer
Drogisterij Bolink
H.K.Z. Makkum

Plein

Café Romano
Detailhandel Speelsgoed
Hot.-Café-Rest. ‘De Waag’
Kapsalon Kreatief
Zilt mode
Supermarkt Coop - van der Wal
Tegels Delicatessen
Binderij De
Chinees Spec. Rest. Feng Sheng
Venema D.H.Z. en Tweewielers
Rinia Fietsen

Markt

Hotel De Prins
Het Pannenkoekhuis De Lampion
Burhgraef De Jong Schilstra
Kantoorboekhandel T. Coufreur
Gordon Zilver en Goudsmid
V.O.F. Cafe De Belboei
Ambachtelijke Slagerij
Gebr.Brattinga
Knipsalon Durkje
Makelaardij W. Visser
Mode en Botique T’ Pareltje
Bakkerij Kluft
Feddie & Geertje de Boer
Bloemenmagazijn v.d. Woude
Makelaardij Gros
Horjus De Jong van der Goot

Kerkstraat

The Trapper

Buren

WEB-Works

Makelaardij Kingma & Walinga
Statum Hypotheken en Assurantieen
Silerswaar
Drukkerij Printwurk-Iris
Van der Meer Verf en Behang
De Vries & Kuiken B.V.

Voorstraat

Slagerij Attema

Kerkeburen

Doniastraat
Verkeersschool Bert Tamboer

Harlingerdijk

MKapsalon v.d. Kooij
Friese Kunst en Antiekhandel

Waagsteeg

Nynke Pleats Restaurant

Buren - Piaam

It Hof
Berends Beauty Schoonh.inst.
Nijboer Hypothek. en Assurant.

Lieuwkemastraat
Jumbo - Kooistra Supermarkten bv.

Engwierderlaan

Tichelaars Makkumer B.V.
Scorpian Solutions

Turfmarkt

Ad Nico Morien V.O.F.

Munniksplaat

Gros Hyp. & Financ. B.V.

Papiermolenstreek

Zonwering Industrie Makkum bv
Beautyresort/Sauna De Leliehof

Houtmolen

Garage Horjus

Suderseewei

Wijngaarden Text.- en Modehuis
Tuincentrum Maggenheim
Ass.kant. Blanksma & Zn. B.V.
David Visser Bouwbedrijf B.V.
van der Weerd Uw partner in electro

Bleekstraat

Doedel Agenturen

Kalkovens

Adviesburo de Melkvaart B.V.
Rijdende Winkel
- Harry en Willem de Boer
Focus Kantoorautom. K. Elzinga

De Zalm

Rabo Sneek-Zuidwestfriesland

Ds. L. Touwenlaan

Adema Horeca & Advies B.V.
Architektenbureau J. Appeldorn BNA

De Voorn

Schoonheidssalon Karin Koornstra
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Sport
Koninginnerace in
aantocht Twirre neemt
deel aan HT-races

* Roeisloep Twirre neemt deel aan
HT-monstertocht
Makkum - Vrijdag 26 mei is een belangrijke
dag voor sloeproeiend Nederland en dus voor
de mannen van de Twirre. Als enig team uit
Makkum beschikken zij over een sloep met
HT-nummer hetgeen vereist is om deel te
mogen nemen aan de monstertocht van
Harlingen naar Terschelling die dit jaar voor
de 32e maal wordt georganiseerd. Over de grond
dient zo’n 35 kilometer te worden afgelegd
waarbij de roeiers geholpen worden door de
ebstroom. In totaal nemen 131 teams deel
waarbij de Twirre met nummer 121 in de
voorlaatste startgroep om 11.30 uur wordt
weggeschoten. De wedstrijd telt - omdat niet
authentieke sloepen niet deel mogen nemen niet mee voor het Nederlands Kampioenschap
maar geldt nog steeds als Nederlands meest
aansprekende race. Zo wisten vorig jaar van
de 133 sloepen slechts 44 het eiland op eigen
kracht te bereiken en werd de Twirre 7e overall.
Gelet op de prestaties eerder dit jaar zijn de
verwachtingen hoog gespannen. Begeleiding
vanuit Makkum vindt plaats door de Zeesleper
‘Wilskracht’ en het zeilschip ‘Old Dutch’.

De Waardruiters
Cornwerd - Ondanks het slechte weer gingen
enkele Waardruiters afgelopen zaterdag op
wedstrijd. Marijke Bonthuis ging met Vondel
naar Harich. Ze startte in het B-springen. Een
keurig foutloos parcours leverde haar de 4e
prijs op.
Pieternel Heeres en Sabien Mollema gingen
naar de wedstrijd in Joure. Pieternel startte
met Faiza in de M-2 dressuur. De 2e proef
behaalde ze 180 punten wat goed genoeg was
voor een winstpunt. Sabien startte met Ilvano
in de Z-2 dressuur. De combinatie reed een
prima proef, 209 punten, een winstpunt en de
gedeelde 1e prijs.

Mede dankzij Taxicentrale Van der Bles gaat Makkum
D2 naar de finale!
Wagenborg - De spelers van Makkum D2
moesten zaterdag 13 mei in de halve finale van
de KNVB beker aantreden tegen Wagenborger
Boys. Wagenborg ligt net onder Delfzijl, een
hele reis dus. In de weken voorafgaand aan dit
duel werd overlegd of deze lange reis niet met
een bus gemaakt kon worden. De plaatselijke
Taxicentrale Van der Bles heeft namelijk een
prachtige 35 persoons bus en met spelers,
begeleiders en ouders moest dit toch gerealiseerd
kunnen worden. Dit lukte en dankzij Taxicentrale Van der Bles werd zaterdag 13 mei
j.l. voor de spelers van Makkum D2 een
fantastische dag! Makkum begon scherp aan
de wedstrijd en kreeg meteen een grote kans,
deze werd jammerlijk gemist. In de eerste
helft was Makkum de beter aanvallende
ploeg. Men voetbalde constant op de helft van
de tegenstander. Maar na een uitbraak van
Wagenborger Boys werd het wel 1-0 voor de
thuisploeg. Makkum kreeg nog kansen om de
score recht te trekken maar benutte deze niet.
Met een 1-0 achterstand gingen ze de rust in.
Doordat Makkum in de tweede helft wat meer
druk zette en risico’s nam, kreeg Wagenborg
meer ruimte en ook kansen. Dit resulteerde in
een 2-0 voorsprong. Maar gelukkig, in dezelfde
minuut scoorde Vilmar Hartman voor Makkum
de aansluitende 2-1, wat de Makkumers weer
hoop gaf! Mede door een aantal goede reddingen
van keeper Sander van der Wal bleef Makkum
in de wedstrijd. Uit een hoekschop van Makkum,
in de slotfase van de wedstrijd, maakte de
tegenpartij een eigen doelpunt, een geluk voor
Makkum. De stand was weer gelijk, 2-2 en dit
bleef het tot het einde van de wedstrijd.
Strafschoppen moesten de beslissing brengen.
De spanning bij de spelers en de in grote getale
meegereisde ouders was te snijden! De loting
was dat Makkum moest beginnen met het
nemen van de strafschoppen. Als eerste nam
Jan Meile Oosterhaven een penalty en schoot
deze feilloos binnen. Ook de tegenstanders
scoorden. De tweede penalty werd benut door
Mendel Molendijk. Keeper Sander van der
Wal keerde uitstekend de tweede strafschop
van Wagenborger Boys! De derde penalty

werd gescoord door Vilmar Hartman.
Wagenborg benutte wel hun derde penalty.
Tjitte Folkertsma nam de vierde penalty en
ook hij schoot deze binnen. De vierde penalty
van Wagenborg werd naast geschoten zodat
Makkum met 4-2 uit deze strijd kwam. Evert
Bruinsma hoefde de laatste penalty niet meer
te nemen. Een gejuich barstte los! Ontlading
bij spelers, begeleiders en ouders, die het van
de zenuwen bijna niet meer hadden. De finale
is bereikt!
De terugreis in de comfortabele bus van Van
der Bles was heel plezierig! Er werd gezongen
en met een moppen tappende Brian Runhaar
was het een leuke terugreis! Bij Makkum aangekomen hadden enige creatieve achtergebleven
ouders bij de brug een spandoek met de tekst
“Super D2 nu alleen nog de finale!” opgehangen.
Deze finale wordt gespeeld op zaterdag 10
juni in Heerenveen! Wij hopen dat wij dan
weer gebruik kunnen maken van de bus van
Taxicentrale Van der Bles. Chauffeur Johan,
het was geweldig! Namens spelers, begeleiders
en ouders, bedankt!

Opnieuw Chris Wassenaar naar Gaast
Gaast - De kaatsvereniging Trye yn Ien van
Gaast / Ferwoude organiseert opnieuw een
activiteit voor de jeugd. Zo kwam een aantal
weken geleden Chris Wassenaar nog naar de
Poeisz vestiging i.v.m met de dukatenactie, nu
komt het partuur van Chris om een kaatsclinic
te geven. Op dinsdag 30 mei a.s vanaf 19.00
uur komen Chris en Jacob Wassenaar samen

met Rutger van der Meer naar het kaatsveld in
Gaast om voor de jeugdleden van de kaatsvereniging een clinic te verzorgen.Na deze
clinic voor de jeugd kunnen de liefhebbers
onder de senioren eventueel nog een bal tegen
dit partuur op of uitslaan. Publiek is van harte
welkom en de toegang is gratis. Voor vragen
kunt u contact opnemen met M. Hoekstra.
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Open atelier “Pur - Sang”

Wons - Realistische olieverf schilderijen van
Friese landschappen, stilleven, portretten en
dierportretten zijn zondag 21- en 28 mei en op
3- en 4 juni en 17- en 18 juni te bezichtigen
tijdens de open atelier dagen van 13.00-16.00
uur. Vervolgens op afspraak. Expo atelier
“Pur-Sang” van Antje van der Werf is te vinden
op de Weersterweg 15 in Wons.

Toch noch sinne yn
Koarnwert
Koarnwert - Sneon tweintich maaie waard
yn Koarnwert de earste ledenpartij fan K.V.
Meiinoar Ien keatst. Der hiene sich tolve
froulju en trettjin manlju opjûnt, dêrom waard
der by beide yn twataltsjes keatst. By de
manlju wie der ek noch ien partoerke mei
trije. By sawol de froulju as de manlju waard
der yn poule-ferbân keatst. It waar wie om
tsien oere noch poermin, rein en hurde wyn
raasden oer Koarnwert. Toch gongen de earste
partoeren om alve oere los. Rûn tolven kaam
der in fikse bui. Wylst de manlju de tinte
ynflechten, bleaunen de froulju rêstich trochslaan. De sinne kaam der noch efkes troch,
mar de wyn bleaun oanhâlden. Hjir hiene de
perkspilers profyt fan. De finales koenen rûn
trije oere begjinne. Dizze gong by de froulju
tusken Geeske Hibma & Ytsje Reitsma en
Sjoke Tilstra & Annigje Mensonides. By de
manlju spylden Egbert van der Veen & Robert
van Swinden en Gerard van Malsen & Geert
Melchers om de krâns. Lêstneamden gongen
der mei nei hûs. By de froulju wiene dit
Geeske en Ytsje. Beide finales waarden op
5-5, 6-4 útspile.
Útslach Froulju
1. Geeske Hibma & Ytsje Reitsma;
2. Sjoke Tilstra & Annigje Mensonides
Manlju
1. Gerard van Malsen & Geert Melchers;
2. Egbert van der Veen & Robert van Swinden
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Oude Nieuwbuurt Makkum in bloei
Makkum - De gemeente Wûnseradiel en
Woningstichting Welkom hebben in samenwerking met subsidieverstrekkers en bewoners
de afgelopen jaren hard gewerkt aan de
verbetering van de Oude Nieuwbuurt in
Makkum. Afgelopen week kwam daar de
beplanting bij, waardoor de buurt er nog eens
extra groen uit begint te zien. Op dinsdag 20
juni zal de wijk opnieuw geopend worden.
Hiervoor ontvangen de bewoners binnenkort
een speciale uitnodiging.

Bar Café Restaurant

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Jeu de Boules in Makkum heeft toekomst ..........
Makkum - Gistermiddag rolden de stalen
ballen weer, vanaf 14.00 uur in de tijdelijke
Jeu de Boules bak aan de Singel. Een aantal
vrijwilligers hebben de baan weer wat ordelijk
gemaakt om een aantal enthousiastelingen de
kans te bieden hun geliefde en gezellige spel
weer te kunnen beoefenen. De initiatiefgroep,
ontstaan uit de ouderenbonden en vereniging
Plaatselijk Belang Makkum, is zich bewust
dat de baan aan de Singel niet ideaal is. Toch
is er voor gekozen de tijdelijke baan dit jaar
voor het derde seizoen te gebruiken. Door het
spel te spelen moeten meer mensen enthousiast
worden gemaakt en Jeu de Boules in Makkum
worden gepromoot. De initiatiefgroep gaat dit
seizoen onderzoeken hoe het verder moet met
Jeu de Boules in Makkum.
De volgende vragen zullen hierbij zeker aan
de orde komen;
- is er voldoende animo in Makkum om een
definitieve en goede Jeu de Boules baan aan
te leggen ?

- waar is een geschikte - en beschikbare locatie
aanwezig ?
- moet er alleen een openbare baan aangelegd
worden of moet daarbij ook een vereniging
worden opgericht ?
- hoe moet een ander worden gefinancierd ?
Mensen die ons met deze vraagstukken willen
helpen verzoeken wij zich aan te melden. Dit
kunt u doen bij het bestuur van Plaatselijk
Belang Makkum of bij de besturen van de
Ouderenbonden in Makkum.Verder doen wij
de volgende oproep aan alle Makkumers. Wij
Makkumers zijn mensen die van gezelligheid
houden.Alle festiviteiten, te veel om op te
noemen, worden met succes georganiseerd.
De gezelligheid sport Jeu de Boules hoort hier
zeker bij. Dus meldt u aan en of kom dinsdags om 14.00 uur naar de Singel.
De baan is verder voor iedereen beschikbaar
dus ook op andere tijden kan er gespeeld worden
veel Boules plezier toegewenst.

Een goede nachtrust is gezond
Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

Het O.H. Duo?
Makkum - De re-unie van Duo Nooitgedacht
was vorig jaar een groot succes. Voor de beide
muzikanten, Fokko D. en invaller Arie K. was
dit optreden uniek: Voor het eerst in hun carrière
is er geen enkel nummer uitgespeeld, is er
geen noot zuiver gezongen, klopte er geen
enkele tekst en geen ritme bleef lang genoeg
constant om op te kunnen dansen. Ook de
geluidskwaliteit was beneden alle peil: het
volume was dermate zacht dat de politie niet
is gebeld. Onder invloed van de nodige whisky
die traditiegetrouw (niet geheel belangeloos)

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

door het S.E.S bestuur aan de muzikanten
wordt verstrekt is er uitsluitend door beide
heren “geouwehoerd”.
Hiermee is meteen de nieuwe naam van het
duo verklaard.Het O.H. Duo. Omdat binnen
het S.E.S. bestuur het “ouwehoeren” ook een
redelijk prominente plaats in neemt is besloten
om het optreden van vorig jaar te herhalen.
Iedereen kan a.s. zondag vanaf 17:00 uur
volop ouwehoeren in de S.E.S. tent met op de
achtergrond het lawaai (van muziek zal geen
sprake zijn) van het O.H. duo.

www.leugenbolle.nl

* 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
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Wentelploeg voor in de tuin € 125,-,
tel. 0515-231269
TE KOOP Kinderbox, Kinderledikantje, Buggy,
tel. 0515-579184
TE KOOP Wedstrijd Spanker + trailer, tel. 0515-232064
TE KOOP Elfstedentochtkaart groep 20 tijd 07.32,
tel. 06-45424398
TE KOOP Suzuki motor bw.jr. 1994, 750 cc,
tel. 06-54397508
TE KOOP Zakken met open haardhout € 2.- p/stuk,
tel. 0515-232725
TE KOOP 2 Kinderzitjes voor achterop, compleet +
damesfiets half jaar oud € 75.-, tel. 06-50587688
TE KOOP 2 Dames-sport-fietsen ‘koopje’, tel. 0517-531824
TE KOOP Mooie 21/2 zitsbank antieke kleur blauw € 65.tel. 0515-576216
TE KOOP Oude landkaarten pr. v.a. € 7.50 p/stuk,
tel. 0517-531454
TE KOOP 1 Zwemvest mt. 2 = 10 tot 20 kg.; 1 Zwemvest
mt. 4 = 20 tot 30 kg, € 15.- p/stuk, tel. 0515-23272
TE KOOP Fitnes stepper, hoog model als nieuw € 40.-,
tel. 0515-579346
TE KOOP Hardhouten Picknick-set € 35.-,
tel. 0517-531275
TE KOOP Elfstedentochtkaart groep 14 € 10,-,
tel. 0515-232368
TE KOOP Playstation 2 spellen, geef maar een belletje
ik heb er een stuk of 10, tel. 06-41895474
TE KOOP Scooter Rapido + helm € 250.-, tel. 0517-579231
TE KOOP 7 Houten wagenwielen in goede conditie
€ 20.-, p. stuk, tel. 0515-231269

Momenteel hebben wij voor U:

Grote voorraad Natuursteen.
Grote voorraad
hardhouten profiel (vlonder) planken.
Nieuwe voorraad Terrazzo potten.
Verder kunnen wij uit voorraad leveren:
Grind in de kleuren groen, oranje, geel, rood,
paars, wit, zwart, grijs etc. etc. Zandbakken,
speelzand, (hardsteen) bloembakken, pergola’s,
speeltoestellen, rubbertegels, bielzen, diverse (sier)
bestratingen, blokhutten, prieeltjes etc.
Kom eens een keer een kijkje nemen op ons
showterrein en neem mee die gratis tuincatalogus!
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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 Scooter merk Hyosung Rush. Deze scooter
heeft goede verlichting en is helemaal nagezien
(geschouwd). Er zit ook een grote buddysit in en hij rijdt
zeer zuinig € 400.-, tel. 0515-232725

www.focussys.nl

MET WIE kan ik mee rijden van Makkum naar
Leeuwarden vanaf 3 juli t.e.m. 14 juli, aankomst
Leeuwarden 7.30 uur, terug om 16.45 uur. Thomas Visser,
tel. 0515-231603 of 06-38312986

WEEKEND AANBIEDING

GEVRAAGD Damesfiets met lage instap, tel. 0515-231648

doos à 500 gram
HOLLANDSE
AARDBEIEN

AAN KOMEN LOPEN Lapjeskat, ± 1 jaar oud,
tel. 0515-232103
VERLOREN Sleutelbos met 2 autosleutels, 3 huissleutels,
1 sleutelhanger met 2 foto’s, tussen Makkum en
Ferwoude (langs Zeedijk), tel. 06-14156298
AANGEBODEN Huishoudelijke hulp en oppas,
tel. 06-15214632
AANGEBODEN Vrouw die werkt zoekt o.a. voor naai- en
strijkwerk, tel. 0517-341291 na 18.00 uur
AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas,
tel. 06-47024245
AANGEBODEN Klusjesman voor al uw tuinwerk,
straatwerk, tegelwerk voor badkamer en keuken en schilderwerk, tel. 06-50587688
PEUTERSPEELZAAL Vanavond in de peuterspeelzaal,
in samenwerking met Speel-o-theek: Kinderkledingverkoop, Gebruikt speelgoed. Aanvang 19.30 uur.

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

1.

99

voor slechts

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

