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Durkje van der Gaast en Sandra Visser promoten
Makkum op “Hoedendag Chapeau voor Buren”
groothandel in hoedenwaren nodigde het tweeta
uit om hen in zijn limousine te komen halen
mochten ze materialen voor nieuwe creaties
nodig hebben. Het hoedenduo kreeg ook een
aanbieding om op te treden in zaal voor vijfhonderd
man, ook weer om de hoed te promoten. Wat zij
zelf heel belangrijk vinden is het promoten van
Makkum en hier volgt de tekst, omdat niet alle
mensen het Fries verstaan tweetalig:

Buren/Makkum - Laatst nog waren zij de gidsen
van Loft en Wyn, maar zondag 17 september j.l.
wandelden de buren uit de Buren in Makkum in
Buren bij Utrecht. De dames Keidel en Van Nueijen
volgen een opleiding tot hoedenmaakster en op
de jaarlijkse “Hoedendag Chapeau voor Buren”,
promotiedag voor de hoed, waren zij een groot
succes. Op weg naar de jury, waaronder de bekende
hoedenmaakster Anneke Tepper, buitelden de
fotografen haast over elkaar heen om hen op de
gevoelige plaat te zetten. Eerder waren er op de
catwalk in het centrum drie modeshows te zien
geweest van o.a. de topontwerpers Piet van Manen
en Anoushka Houtsmuller, waarvan u zeker een
groot aantal hoofddeksels gezien hebt tijdens de
troonrede op de Haagse hoedendag in de
Ridderzaal. Maar tijdens de show van de duodames en het optreden met de promo-act waren
de vijfhonderd behoede toeschouwers muisstil,
waarna een daverend applaus volgde. De hele
Nederlandse high society was daar aanwezig. Er
waren stands, demo’s, tentoonstellingen, te veel
om op te noemen, van de laagdrempelige hoed
tot aan de kunstwerken van topontwerpers. De jury
had een zware taak om uit al die honderden hoeden
de winnaars te kiezen in de categorie origineel/
grappig en chique/modisch. In de eerste categorie
kregen Keidel en Van Nueijen de eerste prijs.
Het juryrapport vermeldde dat ze hen, niet alleen
door de uitmonstering maar mede door de act,
het totale plaatje, heel bijzonder vonden. Een
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Wy binne buorren út de Buorren
en binne op besite yn Buorren.
Sa’t jimme wol heare kinne, komme wy út Fryslân,
Makkum om krekt te wêzen.
Makkum, in âlde flecke efter de Ôfslútdyk,
mei syn yzerhelling, syn ierdewurkfabriek
en mei syn fiskershaven.
Dêr binne wy hikke en tein, dêr leit us hert,
dêr genietsje wy fan alle moais fan’e wrâld
Wy geane foar twa siswizen fan bysûndere minsken:
Wat jo ek dogge of wat jo ek meitsje,
is altyd wol ien dy’t it moai fynt.
At it hielendal misljearret,
der is altyd wol earne in oplossing foar.
‘t Oare jier komme de buorren út de Buorren
wer nei Buorren. Wy fine it hjir geweldig.
Komme jim ris nei Makkum?
Yn Makkum is it ek geweldig.
Jimme binne wolkom!
Wij zijn buren uit de Buren
en bezoeken Buren.
U hoort het, wij komen uit Friesland,
om precies te zijn uit Makkum.
Makkum is een oude vlecke achter de Afsluitdijk,
met zijn scheepswerf, zijn aardewerkfabriek
en met zijn vissershaven.
Daar zijn wij geboren en getogen,
daar ligt ons hart.
Daar genieten wij van al het mooie in de wereld.
Wij volgen de wijze uitspraken
van twee bijzondere mensen:
Wat je ook doet of wat je ook maakt,
er is altijd wel iemand die het mooi vindt.
Als het helemaal mis gaat is er altijd wel
ergens een oplossing voor.
Volgend jaar komen wij weer naar Buren,
wij vinden het hier geweldig.
Komen jullie ook eens naar Makkum?
In Makkum is het ook geweldig.
Jullie zijn welkom!

Makkumers
succesvol in
Slag om Makkum
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ligt in ons bereik

Zie ook info op website www.chapeauvoorburen.nl

www.nieuwbouwinmakkum.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 1 oktober
Kerkelijk Centrum “Het Anker” 9.30 uur
pastor G. Visser
R.K. Kerk 9.30 uur
pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. M. de Nooier, Ede + H.A.
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, Broederschapsdag 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
A. Wildervank, 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
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

Familieberichten
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
die de afgelopen tijd aan mij gedacht
hebben. Voor de vele kaarten, telefoontjes
bloemen en presentjes, de bezoekjes en
spontane gesprekjes in ‘t voorbij gaan,
hebben er mede voor gezorgd dat ik het
gevoel kreeg dat er met mij mee wordt
geleefd. Na enkele zeer spannende weken
kan ik nu opgelucht adem halen en mijn
leven weer rustig gaan oppakken.
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor alle
warme belangstelling.

Agenda
zaterdag 30 september
Witmarsum - Kantine camping Mounewetter
20.00 uur Bingo

zondag 1 oktober
Makkum - Sporthal “Maggenheim”
10.00-12.00 uur Clinic voor circulatievolleyballers/
sters, voor alle kinderen in de leeftijd van 6- tot en
met 12 jaar

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/copij,
of een zoekertje kunt u deze week bezorgen bij Truus
Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. Telefoon
0515-231648 / fax. 0515-233545
of e-mail: rienstra@uwnet.nl

Makkum, september 2006
Jillie Koopmans-Riemersma

Verhuisd
Mevr. A. de Jong, Doniastraat 10
is verhuisd naar:
‘Avondrust’ kamer 306.
Ik dank de thuiszorg en de buren voor alle
zorg en hulp die ik van hen mocht ontvangen.

Zing mee ............
Makkum - “Samen in de naam van Jezus”. Op
zondagavond 1 oktober zingen we weer bekende
geestelijke liederen, in de grote zaal van “Avondrust”,
Kerkeburen 66. De zang wordt begeleid op het
orgel door de heer Age Couperus. Verder werkt
mee het Baptistenkoor “God is mijn lied” uit
Harlingen, o.l.v. dirigent M. Rijpma. De toegang is
vrij. Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter tel. 0515-542126
of D. Tamminga tel. 0515-231618.

Opbrengst 7e maisdoolhof
voor stichting de Opkikker
Witmarsum - Net als voorgaande jaren is er ook dit
jaar weer een maïsdoolhof te vinden bij de familie
Tolsma te Witmarsum. Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in het maïs waar men opzoek moet
naar de uitgang. Doordat het maïs ruim twee meter
hoog kan worden is het een ideaal gewas om er een
doolhof in te maken. Het maïs is ingezaaid door
loonbedrijf Westra te Arum en zal worden geoogst
door fouragekoopman S. A. de Vries uit Witmarsum.
Net als voorgaande jaren zal het land beschikbaar
worden gesteld door Aardappelhandel S. Tolsma
uit Witmarsum. Dankzij deze sponsoren is het
mogelijk om het doolhof dit jaar voor de zevende
keer te kunnen openen. De doelstelling van het
maïsdoolhof is het inzamelen van geld voor een
goed doel dat te maken heeft met kinderen. Enkele
doelen van voorgaande jaren zijn de CliniClowns,
Villa Pardoes en het Ronald McDonald huis. Dit
jaar is er gekozen voor Stichting de Opkikker. Deze
stichting zet zich in voor kinderen die langdurig ziek
zijn of een aandoening hebben waardoor ze niet als
een ‘gewoon’ kind kunnen gedragen. Om de aandacht
hier even van af te kunnen leiden organiseert Stichting
de Opkikker voor het kind een zogenoemde verwendag. Tijdens zo’n verwendag staan zowel het kind
als de familie centraal en wordt de ziekte van het
kind even vergeten. Voor meer informatie over deze
stichting kunt u een kijkje nemen op de website
(www.opkikker.nl). Het doolhof bevindt zich net
als voorgaande jaren net buiten Witmarsum, richting
Arum. De entree bedraagt 50 eurocent en zal volledig
ten goede komen van het goede doel. Het doolhof
is 24 uur per dag geopend. En is tot eind september
geopend zijn. Wilt u het nog bezoeken wacht dan
daar niet te lang mee.

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 27 september 2006

Tryater tiisdei 24 oktober
yn Makkum
Tryater spilet "Lette Ropping" net op sneon 4
novimber yn de Makkumer Sporthal mar op
tiisdei 24 oktober. It stik begjint om 20.00
oere en de foarferkeap begjint op 2 oktober by
slachter Brattinga yn Makkum.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 28 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 30 SEPTEMBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

BOERENSCHNITZEL
100 gram

Three Farmer Boys
op matinee NUT

€ 0.85

FILET STROGANOFF
DINSDAG VERSE WORST

100 gram

VARKENS

Makkum - Zondagmiddag 8 oktober as. opent
het NUT haar seizoen met een swingend matinee.
In café de Zwaan treden vanaf 16.00 uur de
“Three Farmer Boys” op. De Three Farmer
Boys is een trio Leeuwarder muzikanten die
hun sporen binnen de Rockabilly - Hillbilly
en Country/Western al verdient hebben. Het
kloppend hart van het trio is Peter Bosma,
spelend op zijn contrabas de basis van een
zeer swingende Rockabillybeat. Sologitarist
Sierk Andela weet met zijn orginele authentieke
sound veel mensen in beroering te brengen.
Zanger/slaggitarist Ronnie Piersma is een
bekende binnen het Rockabilly-Hillbilly
wereldje. Door allerlei invloeden op te zuigen
heeft hij zijn eigen geluid gecreeerd. De Three
Farmer Boys staan in voor een zeer swingende,
dampende rockabilly-hillbilly show waarbij
het moeilijk is om de beentjes op de vloer te
houden.
De voorverkoop start vrijdag 29 september
as. bij boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17

500 gram

€ 1.20

SMULSALADE

€ 2.50

100 gram

€ 0.90

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 28 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 4 OKTOBER
PEPERSALAMI

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

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.50

BOEREN METWORST
100 gram

€ 1.15

FILET AMERICAN
100 gram

€ 1.20

Denk om uw
gratis Freshpoints

Cursus stemexpressie
Menaldum - Voor wie zich de vraag stelt:
“Wat kan ik (nog meer) met mijn stem?”
organiseert Muziekhuis “De Zangbodem” de
cursus Stemexpressie. In de folder bij deze
cursus staat o.a.: Onze stem is onze directe
expressie. Hoe we ‘n klank maken, kunnen
we voelen. De resonans raakt ons, de klank is
aanwezig. Het komt echter ook voor dat we
de klank, of het laten ontstaan ervan, tegenhouden. In deze cursus maak je kennis met jouw
stemmogelijkheden waardoor je vertrouwd
raakt met JOUW stem. Deze cursus is voor
iedereen die van zingen houdt, of dat nu in
een koor is of in bad. Iedereen die de behoefte
heeft om vrij te (kunnen) spreken of zingen is
van harte welkom. Aan de hand van divers
repertoire gaan we op weg, op ontdekkingsreis, naar de stem. Na acht bijeenkomsten kun
je jezelf, binnen de veiligheid van de groep,
presenteren in ‘n kleine demonstratie.
De cursus begint op 6 oktober a.s. en zal
alleen doorgaan bij voldoende deelname. De
bijeenkomsten zijn op vrijdagavonden van
19.45 tot ± 22.00 uur. in de werkruimte van
Muziekhuis “De Zangbodem”, Skilpaed 9 te
Menaldum.
Voor meer informatie of de folder belt u:
06 22 65 08 24 of 0518 45 17 04.
E-mailen kan ook p.vessies@chello.nl

telefoon 0515-231488 of 232547
Zuivel:
Almhof Halfvolle Yoghurt met vruchten,
beker 500 gram.................................................................................nu
Kaas:

0.79

4.50

Riperkrite Kaas, 500 gram...............................................................nu
(knoflook, bieslook en selderij)
Vleeswaren:

0.69

Ardenner Boterhamworst, 100 gram.....................................................
Brood:
half Suikerbrood..................................................................deze week
A.G.F.:
Komkommer............................................................................per stuk
Kassakoopje:
Dubbelfrisss, 1.5 literpak diverse smaken..................geen 1.29 maar
Aanbiedingen geldig van do. 28/9 t.e.m. wo. 4/10

1.49
0.65

0.69
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De Vries Scheepsbouw ontvangt predikaat Koninklijk
in de jaren '70 en '80 tot grote bloei werd
gebracht door de derde generatie De Vries
samen met de Koninklijke Scheepswerf Van
Lent. Inmiddels is Feadship marktleider in de
wereld van grote custom-built jachten, en
staat de vierde generatie De Vries aan het roer
van een bedrijf met dochterondernemingen in de
scheeps- en jachtbouw verspreid over Nederland.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€

Makkum - Op het personeelsfeest ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van De Vries
Scheepsbouw overhandigde de burgemeester
van Aalsmeer de oorkonde waarin Hare
Majesteit de Koningin bij Koninklijk Besluit
per 4 september 2006 het predikaat Koninklijk
toekent.
Johan de Vries, overgrootvader van de huidige
generatie die het familiebedrijf bestuurt, startte
in 1906 met de eerste De Vries scheepswerf in
het dorp Aalsmeer met de bouw van houten
pramen, punters en grundels. Vier van zijn zoons
zetten zijn werk voort in de jaren '20 en '30
met werven die gericht waren op jachtbouw,
ook toen al voor de export. Na de tweede
wereldoorlog was De Vries een van de oprichters
van Feadship, een samenwerkingsverband dat

In de groep van De Vries Scheepsbouw zijn,
naast 280 medewerkers op de werf in Aalsmeer,
nog zo'n 250 mensen werkzaam in Papendrecht
(cascobouw), Makkum (nieuwbouw van zeer
grote jachten en refits/verbouwingen), Leiden
(aluminium constructies en machinefabriek)
en Heiloo (ingenieurbureau werktuigbouw).
Samen met Royal Van Lent is De Vries eigenaar
van Feadship en het architectenbureau De
Voogt in Haarlem. In de De Vries bedrijven
zijn momenteel 7 leden van de vierde generatie
werkzaam op diverse posities in directie en
management. Feadship bouwt zeer luxe zeegaande jachten meestal voor buitenlandse
opdrachtgevers. De orderportefeuille van
Koninklijke De Vries Scheepsbouw is gevuld
tot 2010 met 8 opdrachten, variërend in lengte
van 39 tot 86m. Voor meer informatie zie
www.feadship.nl

Opbrengst collecte kankerbestrijding
Makkum - De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Makkum € 2107.56
opgebracht. Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro 26000
t.n.v. KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald, kunnen we meer onderzoek
mogelijk maken. Onderzoek waarmee betere

.

en minder ingrijpende behandelingen tegen
kanker ontwikkeld kunnen worden. De KWFafdeling Makkum dankt iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan de collecte.
Voor meer informatie over KWF
Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar
0800-0226622. L. v.d. Heide-Joustra.

.

1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
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 bieflappen
kg speklappen
kg verse worst
€ 29,95
kg hamlappen
kg gehakt
Ook voor een barbecue
hebben wij alles in huis

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

Stremming
doorgaand wegverkeer
Kerkstraat Makkum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken bekend, dat in verband met
het aanleggen van kabels en leidingen (door de nutsbedrijven) in de Kerkstraat naar de woningen
aan de Voorstraat 1 en 3, de Kerkstraat ter hoogte van de Achterstraat afgesloten zal zijn op
donderdag 28 en vrijdag 29 september 2006; of zoveel langer als noodzakelijk of korter als
mogelijk blijkt te zijn, voor al het wegverkeer.
Witmarsum, 27 september 2006
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel,
Drs. Th. R. Piersma, burgemeester
Mr. D.L. Visser, secretaris.

.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

.

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
z Babi Pangang
z Gemarineerde Kip
met ananas
z Pangsit Goreng
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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Kazemattenmuseum begroet 10.000e bezoeker

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.49
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
We hebben ze weer Elstar appels
1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Lekkere bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere tomaten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Puikbeste grove Bildstar aardappelen
10 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5.50
20 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 9.95

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

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

* Rein Hofstee overhandigd mevrouw Zandbergen een boeket bloemen
Kornwerderzand - Op zaterdag 16 september
omstreeks half twaalf ontving het Kazemattenmuseum haar 10.000ste bezoeker in dit seizoen.
Het was de heer Klaas van Zandbergen uit
Putten, die met zijn echtgenote Teuni en
kleinkinderen Rik en Merel voor het eerst een
bezoek brachten aan het museum. Mevrouw
van Zandbergen kreeg uit handen van de
secretaris van de Stichting Korwerderzand,
Rein Hofstee een boeket bloemen en de heer
van Zanbergen ontving van rondleider Henk
Cieraad een bijzonder boek, n.l. het eerste
exemplaar van de tweede druk van het boek

“Blitzkrieg! Halte Kornwerderzand”. De eerste
oplage, die in april van dit jaar uitkwam was
binnen 4 maanden geheel uitverkocht. Een
aardig detail is, dat de heer van Zandbergen als
kind woonachtig was in Witmarsum, zijn vader
was n.l. ingenieur bij Rijkswaterstaat en heeft
meegewerkt aan de aanleg van de Afsluitdijk.
Volgend jaar, wanneer het 75 jaar is geleden
dat de Afsluitdijk werd gedicht, zullen er tal
van manifestaties plaatsvinden en de heer en
mevrouw van Zandbergen zullen dan ook
zeker van de partij zijn.

Atelier “in beeld”
In 2005 opende Minke Posthuma in Makkum
een nieuw atelier onder de naam “in beeld”.
Zij maakt daar haar werk, maar geeft er ook
cursussen aan mensen die nog nooit scheppend
gewerkt hebben. De meeste mensen denken
dat zij daarvoor geen talent hebben. Maar ieder
mens kan beelden maken. Al doende zal blijken
dat een ontdekkingstocht in beeldtaal mogelijk
is. Die reis geeft onverwachte inspiratie voor
het vinden van ieders eigen bron.
Minke Posthuma is beeldend kunstenaar.
Haar specialiteiten liggen in de monumentale
kunst en het werken in brons. Tijdens haar vele
reizen doet zij steeds weer nieuwe inspiratie
op en de daaruit voortgekomen ontwikkelingen
zijn in haar beeldend scheppend werk duidelijk
te zien. Het centrale thema in haar werk is
de mens in relatie tot natuur en medemens,
waarin vooral invloeden van het verloop van
de tijd haar fascineren. Zij heeft ook vele
jaren ervaring als docente beeldende vorming.
In de cursussen wordt gewerkt vanuit bepaalde
thema’s, afhankelijk van techniek en moeilijkheidsgraad.

Voorbeelden van thema’s zijn:
beweging: vogelvlucht en -beweging/de muze:
het liggend vrouwenlichaam/droomschip:
vervlogen oude culturen als inspiratie/tegenstelling: organische en geometrische expressies/
het gesprek: gevoelswaarden uitgedrukt/de
magische ruimte: historische of eigentijdse
kosmische beleving/planten: bladeren en
bloemen geabstraheerd/de mens: zittende
figuur in surrealistisch concept. In de lessen
zullen alle aspecten van het beeldhouwen aan
bod kunnen komen. Het materiaal kan zijn:
gips, klei, was, hout, karton, steen of plaat- en
draadmateriaal. Eigen onderzoek, museum- en
galeriebezoek, literatuurstudie en diapresentaties
ondersteunen het praktische leerproces. Het eindresultaat kan in een vervolgcursus in duurzaam
materiaal, zoals brons of steen, uitgevoerd
worden. Aan de hand van thema’s en opdrachten
leert u uw waarnemingen en zienswijzen om
te zetten in een beeld.
M.C. Posthuma,
De Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum fr.
tel. 0515-231344 - www.minkepostuma.nl

Keramiek boetseer
cursus in Makkum

r e s t a u r a n t
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It Posthûs
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V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Makkum - Een inspirerende cursus voor
mensen die even lekker met hun handen bezig
willen zijn. Klei is een heerlijk zacht materiaal
dat zich gemakkelijk met de hand laat vormen
en daarom uitermate geschikt is om ruimtelijke
werken mee te maken; beelden, objecten,
vazen, schalen. Tijdens de cursus beoefenen
we de verschillende boetseer technieken, het
opbouwen uit ringen, het werken met klei
plakken, het van massief naar hol werken en
het decoreren van je werkstuk. Daarna worden
de werkstukken gebakken en gaan we ze met de
kwast glazuren. Om je veel aandacht te kunnen
geven bij het vinden van je eigen werkwijze/
beeldtaal zijn de groepen klein, max. 8 personen.
De cursus van 6 weken start op woensdag avond
11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur en wordt
gegeven in het goed geoutilleerde keramiekatelier van HKZ op het Plein 5 te Makkum.
Het lesgeld bedraagt € 90 en is inclusief al
het materiaal, de stookkosten, het glazuur,
koffie/thee en de vriendelijke professionele
begeleiding van Jack Breed, de bekende
Makkumse allround kunstenares die net terug
is van een belangrijke expositie in Buenos
Aires, Argentinië. Voor vragen en opgave
graag bellen naar 0515-233780.

Gratis zoekertje?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

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
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
* Fryslân * Team Iselmarkust

Palingtoernooi Tennisvereniging Makkum
“Willem Bloemsma trofee”

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

WINTERJACK’S
Grote kindercollectie
Rucanor

29.-

Dames VERO-MODA
vanaf

29.95
39.-

Herenjack

En natuurlijk nog veel meer keuze in jack’s
en winterartikelen bij ons in de winkel.
Dus kom eens kijken.

Telnr. 0515 23 10 32

O

www.makkum.nl/vissermode

IJsvereniging Makkum
Plaats kaarten voor de

World Cup 1

Op 10,11 en 12 november 2006.
NB:Voor de World Cup alle afstanden geldt
voor staanplaatsen: kinderen tot 12 jaar gratis onder
begeleiding van een betalende volwassene.
En voor de

Eegon NK All Round
Op 23 en 24 december 2006.
En voor de

World Cup 2
Op 27 en 28 januari 2007.
IJsstadion Thialf in Heerenveen.
NB: Voor de World Cup sprint geldt voor staanplaatsen:
kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding van een
betalende volwassene.

W.K. All Round
9, 10 en 11 februari 2007
Kunnen weer door de leden besteld worden
voor 28 september 2006 bij:
Remko de Jong,
Estrikwerk 18 Makkum.
Tel: 0515-231423

* Tennissers en toeschouwers bij het palingtoernooi
Makkum - Een stralende nazomer zondag,
om 10.30 uur begint het op het park van de
Tennisvereniging Makkum aardig druk te
worden. De reden het 25e Palingtoernooi.
Zo’n 35 mannen uit de regio, zelfs één uit
Duitsland, komen om te strijden voor de
Willem Bloemsma wisseltrofee. Bij aankomst op
het park worden ze verrast door de inmiddels
vaste sponsor van het toernooi A.P. van der Feer
uit Bolsward. Hij zorgt niet alleen voor de
prijzen, maar heeft samen met een onbekende
vrouwelijke sponsor uit Makkum voor elke
deelnemer een passend T-shirt met het palingembleem. In dit shirt wordt de gehele dag fel
gestreden om de prijzen. Na de koffie met gebak,
aangeboden door de warme bakker Ferry Kluft
en het openingswoord van de voorzitter van
de palingcommissie “giet it oan”. Elke deelnemer is ingedeeld in een poule op zijn eigen
sterkte, zodat er niet te veel verschillen zijn en
iedereen een mooie partij kan spelen. Jan
Koornstra heeft gezorgd voor verse vis, welke
op de baan wordt gebakken door Marijke
Visserman. Samen met een stokbroodje gaat dat
er bij elke deelnemer wel in. Aan het eind van de

Foto: Cor Dokter

middag worden de prijzen bekend en uitgereikt.
De uitslagen;
poule A:
1e Pim Bergsma, 2e A.P. van der Feer.
Poule B:
1e Joop Sipkema, 2e Johannes Lenters,
poule C:
1e Arno Veslinga, 2e Eddie Oppedijk.
Poule D:
1e Jan Westerdijk, 2e Fred Zochen.
Als laatste wordt de Willem Bloemsma
wisseltrofee, beschikbaar gesteld door eregast
Loes Bloemsma uitgereikt. Net als 2 jaar
geleden wordt deze gewonnen door Joop
Sipkema uit Makkum.
Na afloop is er voor iedereen nog een pondje
paling, gevangen door Andries Koornstra en
vakkundig gerookt door Arie de Jong en
Klaas van der Eems. Uiteraard moet vis ook
zwemmen en werd er nog even gezellig nagezeten onder leiding van onze onvolprezen barkeeper Wessel de Vries. Een geslaagd en
gezellig toernooi.

www.makkumerbelboei.nl
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Nachtelijke wandeltocht rondom Pingjum

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 !!!!

OPRUIMING
Motormaaiers
Elektromaaiers
Zitmaaiers
10 tot 20 % korting
Hoge inruil mogelijk

Ruurd Menage
Arumerweg 13
Witmarsum
Tel. 0517 - 531768

Pingjum - Op 28 oktober aanstaande staat iets
unieks te gebeuren in Pingjum. Deze datum
staat voor de Nacht van de nacht. Nu zult u zich
afvragen wat dat precies inhoudt. Deze nacht
is bedoeld om ons mensen er bewust van te
maken welk een schoonheid de avond en de
nacht ons brengen. Denk aan de geuren, de
kleuren en de dieren die s`avonds en s`nachts
tot leven komen. Ook is de nacht van de nacht
bedoeld om eens te kijken wat voor energie
wij verspillen. Moeten er echt zoveel lampen
aan; kan het niet met wat minder? Wij denken
aan de veiligheid op straat en op de wegen,
maar hoe reageert de natuur op al dit onechte
licht? Hier staan we deze nacht even bij stil.
Door de milieufederatie is aan gemeenten en
andere organisaties gevraagd om hieraan mee
te werken door bijvoorbeeld de lichten vroeger
te doven of om iets te organiseren wat te maken
heeft met de avond en nacht. Wij als muziekvereniging Harmonie hebben gemeend hieraan mee te moeten werken. Ook onze muzikanten willen graag hun steentje bijdragen
aan een beter milieu. Daarnaast kan onze vereniging wel wat extra geld gebruiken voor de
aanschaf van nieuwe instrumenten. De
gemeentelijke subsidies worden steeds minder
dus dit is een uitstekend doel: we vangen twee
vliegen in een klap.
Wat staat er nu te gebeuren op zaterdag 28
oktober 2006? Wij willen mensen kennis laten
maken met de natuur rondom Pingjum bij avond

en nacht. Daarvoor wordt er een nachtelijke
wandeltocht georganiseerd op alleen verharde
wegen. Het is een uitdaging om deze omgeving
te verkennen bij nacht. Er zijn natuurlijk dieren
in deze omgeving die men anders niet zo gauw
ziet, denk maar aan de uilen en de herten die
hier in de buurt zitten. Wij, als muzikanten,
hopen u een mooie wandeltocht aan te kunnen
bieden die geheel in het donker zal worden
gelopen. We hopen op veel deelnemers voor
dit unieke gebeuren op 28 oktober. Er wordt
alles aan gedaan om een en ander zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Op een aantal
punten in de route zult u de vrijwilligers van
de vereniging aantreffen die er voor zullen
zorgen dat alles goed verloopt. Er zijn verschillende afstanden te lopen n.l. 12.5 km, 15 km
en 17.5 km. Men is verplicht om een zaklamp
mee te nemen die goed werkt. Hoewel een
armband met licht nog beter is. Na afloop
kunt u nog een broodje of kop soep halen in
de Hoep aan de in deze speciale nacht een
wandeling te maken. U kunt zich aanmelden
via de e-mail harmonie@dorppingjum.nl of
ter plekke. De start en inschrijving is op de
hoek Burenlaan-Grote buren De inleg € 5,=
per persoon De start is om 21.00 uur U kunt
bij de inschrijving aangeven welke route u
wilt lopen. Graag tot ziens in Pingjum bij de
Nacht van de Nacht
Namens de muziek vereniging
Harmonie Pingjum

De toren van de Van Donia kerk (2)
De toren staat in de steigers en wordt
gerestaureerd. Dat is hard nodig, want het
metselwerk en delen van het houten gebint
zijn in slechte staat. Een kerktoren als deze, ook
al lijkt hij nog zo robuust, kan snel in verval
raken en een gevaar voor de omgeving opleveren.
Er zijn heel wat voorbeelden te geven van
torens die onverwacht zijn ingestort, zoals die
van Anjum (1681), Boksum (1842), Hallum
(1804), Blesdijke (1836) en Exmorra (1836).
Soms is daarbij flinke schade aangericht aan
het kerkgebouw. Regelmatig onderhoud is
dus een absolute noodzaak. Dat hangt samen
met het feit dat de muren van een toren als
regel niet van massief metselwerk zijn, zoals
de muren van de kerk, maar bestaan uit een
binnen- en buitenmuur, waartussen een mengsel
van puin, grint en klakspecie is gestort. De
hechting tussen muren en vulling is soms vrij
gebrekkig. Als dan door slecht voegwerk aan
de buitenzijde langdurig inwatering heeft
plaats gevonden, kunnen bij vorst scheuren in
de buitenmuur optreden waardoor de vulling
het metselwerk naar buiten drukt. Als dat niet
tijdig wordt verholpen vallen er op den duur
onherroepelijk stenen uit de muur.
In het begin van de zeventiende eeuw stond in
Makkum op de terp midden in het dorp een

kerk met een toren, voorzien van een zadeldek.
Deze toren bleek rond 1640 zo slecht te zijn,
dat men besloot hem te slopen en op dezelfde
plaats een nieuwe toren te bouwen. Het houtwerk was verrot, de ankers verroest en vooral
het metselwerk was zo slecht dat de stenen in
het rond vlogen als de klokken geluid werden.
Om de nieuwbouw te financieren werd een
nieuwe belasting op wijn en bier ingevoerd.
Alle inwoners van Makkum betaalden dus aan
de nieuwe toren mee. Uit de administratie van
deze belasting blijkt dat hieraan tussen 1655
en 1658 een bedrag van f. 3100 (Caroli guldens)
is besteed. Op een gedenksteen, ingemetseld
in de westelijke muur van de nieuwe toren,
staat dat in 1650 de eerste steen werd gelegd
en dat het werk voltooid was in 1652. Vier
timmerlieden hebben er twee jaar over gedaan
om de toren te bouwen. Uit archieven blijkt
dat deze jaartallen de juiste zijn. Toch mankeert
er wat. De steen vermeldt niet door wie de
eerste steen is gelegd. Misschien heeft men
daarom later een tweede steen ingemetseld
waarop vermeld staat dat Jonkheer Bonne van
Donia als kerkvoogd in 1652 de eerste steen
heeft gelegd. Twee jaar te laat welliswaar,
maar toch ...... We zullen nooit weten wat er
precies is gebeurd, omdat de kerkvoogdijboeken
van die periode verloren zijn gegaan.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Voetbalprogramma

HET SCHRALE EIND
(DE AFSLUITDIJK 75 JAAR)

VV Makkum
zaterdag 30 september

Aantalpagina’s: 312, 19 illustraties
Vasteboekenprijs: 14,90

senioren
Makkum 1
- Heeg 1
14.30 uur
Makkum 2
- Leeuwarder Zw. 5 12.30 uur
Woudsend 2 - Makkum 3
14.00 uur
junioren
Heerenveen A2- Makkum A1
Joure SC B2 - Makkum B1
Makkum C1 - Workum C1
Olyphia MC1 - Makkum MC1

14.30 uur
9.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

pupillen
Makkum D1
Harlingen D2
Tersch. E1
SDS E3
Makkum E3
Makkum F1
Makkum F2
Makkum F4

9.30 uur
9.00 uur
12.15 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

- Frisia D2
- Makkum D2
- Makkum E1
- Makkum E2
- Franeker SC E5
- Sparta’59 F1
- Makkum F3
- Franeker SC F7

Van uitgeverij De Grintfisker verschijnt 27 september Het
Schrale Eind, een reis langs de bedwongen Zuiderzee.
Journalist Bas Sleeuwenhoek interviewde honderd kustbewoners over de gevolgen van de Afsluitdijk, waarvan het
75-jarig ’jubileum’ wordt gevierd op 28 mei 2007. Stropers,
jagers, boeren en vissers vertellen over hun geboortegrond,
over het einde van de Zuiderzee en de langzame verzoeting
van het IJsselmeer. De reis begint en eindigt in het haventje
van Laaksum in Friesland, vlakbij de plek waar ingenieur
Huët in de 19de eeuw een afsluitdijk had gepland, een dijk
die nooit werd aangelegd.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Het Schrale Eind is een mix van onderzoeksjournalistiek en
vooral history afgewisseld door boeiende observaties. Bas
Sleeuwenhoek raadpleegde voor zijn onderzoek meer dan
dertig archieven en sprak met de laatste Zuiderzeevissers.

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12

Sporthal

8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346

NeVoBo-competitie
vrijdag 29 september
20.15 uur M Makkum 9
21.25 uur D Hanzestad 3
20.15 uur D Set Up 2
21.25 uur D Hanzestad 4
20.15 uur J Makkum 6

Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

- Staveren 4
- Makkum 4
- Opslach 1
- VLO 3
- Oeverzw. 5

www
.
makkumerbelboei
.
nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Slank worden! Slank blijven!
Met het BodyMed voedingsconcept kunt u
verantwoord afvallen zonder JOJO-effect.
Diëtisten en voedingsconsulent begeleiden u
intensief en persoonlijk. Of u nu 5 of 50 kilo wilt
afvallen met BodyMed is dit geen probleem.

Type

Model

Kia

Joice

2.01 16V LPG G3 div.

Renault

Megane 1

cabrio 1.6 16-V sport LPG G3

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Citroen

Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

Peugeot

206

1.4 5 drs Zilver.met

Renault

Megane I

coupe 1.6 16_V sport geel

Smart

Fordwo

micro compact car

Skoda

Felicia

Opties Zwart

Body contouring

Bl. Met. (Div.opt.)

figuurcorrectie zonder
operatie /centimeters kwijt
raken introductiebehandeling
€ 15,--

div. opties

Nico Morien v.o.f.

www.bodymed.nl

Merk

0515-232300

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

div. opt
div. opt.
div. opt LPG G3

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

04-2002 128956 10.250.00
08-2002 149101 9.950.00
11-2001 117969 9.750.00
04-2001 139210 8.750.00
03-2000

83595 7.950.00

03-2001 170065 7.000.00

45KW9 Zwart/Geel

03-2002

25221 6.750.00

50KW

11-1999

79810 3.750.00

Volkswagen Golf

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

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594 2.500.00
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Sport

Kennismaking
Ik ben op zoek naar een leuke
man om samen nog iets van het
leven te maken. Ik ben in de 70
gezond en levendig.
Kom en schrijf even
tel. 0517-419324

Zing mee...
“Samen in de naam van Jezus”
zangavond in de grote zaal
van “Avondrust” in Makkum
op d.v. zondagavond 1 oktober
m.m.v. Baptistenkoor
“God is mijn lied”
uit Harlingen
Aanvang: 19.30 uur, toegang vrij
Info: tel. 0515-542126 / 231618

De orde van Vrijmetselaren
is al 250 jaar in Nederland.
Hoe kan het dat u
er nog zo weinig over weet?
Wilt u er meer over weten?
Bezoek dan een van onze lezingen
of kom naar onze open dag
Vrijdag 6 oktober
Lezing te Harlingen
in St. Hubertus, Schritsen 34-36
aanvang 19.30 uur
Zaterdag 7 oktober
Open dag te Harlingen
in gebouw De Lanen 28
geopend van 11.00-17.00 uur
Beiden is de toegang gratis
Voor meer info bezoek
www.vrijmetselarij.nl

voetbal -

Makkum behaalt monsterzege in hoofdstad

Leeuwarden - Zaterdagmiddag stond voor
Makkum de uitwedstrijd tegen de Rood Geeltjes
uit de hoofdstad van onze provincie op het
programma. In het vorige seizoen werd tot
tweemaal toe verloren tegen deze tegenstander.
De afgelopen weken heeft geleerd dat Makkum
met name in de beginfase van de wedstrijd het
meest kwetsbaar is. Ook bij de technische staf
moet dit bekend zijn geweest, want de warmingup voor aanvang van deze pot voetbal loog er
niet om. De technische leiding toverde met
behulp van de meegebrachte hesjes en pionnetjes een programma in elkaar die gelijke tred
houdt met de kunstjes van een gerenommeerde
hoofdklasser.
De supporters, die het veld tijdig wisten te
vinden, kregen door deze warming up een
direct oplettend en bij de les zijnde 1e selectie
te zien. Na de eerste vijf minuten aftassend te
hebben volbracht was de 1e kans een opgelegde
voor de snelle Jelle Hiemstra, maar oog in oog
met de keeper werd dit buitenkansje niet
benut. Dit was ook tekenend voor de gehele
wedstrijd, zo zou later blijken. Deze middag
werden de meest opgelegde kansen onbenut
gelaten en werden de moeilijkste mogelijkheden
omgezet in een paar beauty's van doelpunten.
In totaal kregen de meegereisde supporters 7
doelpunten te zien. De eerste en vrijwel enige
gevaarlijke actie van rood-geel was in de 10e
minuut een schot van Jeroen van Buren, maar
deze miste de juiste richting. Na ongeveer een
kwartier spelen frommelde Jouke de Jong
zich door de verdediging van de tegenpartij en
met een droge schuiver wist hij Makkum op
een 0-1 voorsprong te zetten. Alhoewel het
scorebord toch duidelijk deze stand aangaf,
waren er een aantal pessimistische supporters
(deze hadden eindelijk de locatie weten te
bereiken) die bij het betreden van het veld en
het zien van het scorebord dachten aan een
vergissing. De 0-2 zagen deze supporters dan
weer wel. Uit een strakke corner van Jouke de
Jong was het Teake Elgersma die na een mooie
loopactie ongehinderd de bal schitterend
binnen wist te koppen. De weelde kon deze
middag niet op, want vanuit het niets was het
Jouke de Jong die zijn tweede en de derde
voor Makkum op het scorebord wist te zetten.
Alhoewel de 0-3 stand anders doet vermoeden
was het niet echt een enerverende wedstrijd

met de nodige mooie combinaties en opgezette
aanvallen. Als een duveltje uit zijn doosje was
het na een half uur spelen Jelle Kingma die de
1-3 wist te scoren, door de bal uit een vrije
trap knap binnen te koppen. Een aantal minuten
later was het Jouke de Jong, nu wel met oog voor
zijn medespelers, die Jelle Hiemstra vrij voor
de keeper wist te zetten. Door de bal achteloos
door de beentjes van de uitgelopen goalie te
schuiven was het Hiemstra die de 1-4 wist te
scoren. Direct erna was het bijna weer Hiemstra
die uit een voorzet van De Jong de 1-5 wist te
maken, maar deze opgelegde kans was niet
aan hem besteed. Op slag van rust was het de
oudst spelende man aan Makkum zijde,
Ronald Koops (Rein Miedema bleef met zijn
40 jaar! aan de kant deze middag) die zich
achter een vrije bal nestelde. Met veel gevoel
werd de bal op het kruintje van Jelle Hiemstra
gemikt, waarna laatstgenoemde de bal werkelijk
schitterend vanaf 16 meter in het doel wist te
koppen. Met 1-5 konden de Gros Boys van
een welverdiend bakje thee gaan genieten.
De 2e helft begon zoals de 1e was geëindigd.
De eerste de beste kans voor de Makkumers
was meteen raak. Na een goede pass van Ronald
Koops op Jouke de Jong, was het De Jong die
oog in oog met de keeper onzelfzuchtig de bal
breed legde op de meegelopen Jelle Hiemstra die
de bal keurig wist af te ronden. Makkum kreeg
na deze 1-6 nog een groot aantal opgelegde
kansen om de score verder op te drijven, maar
deze kansen waren niet meer aan de voorwaartsen
besteed. Nadat ook het scorebord er de brui
aan had gegeven kabbelde de wedstrijd zich
in de tweede helft matigjes voort. Ook het
inbrengen van de drie wisselspelers bracht
geen nieuw elan meer in de ploeg, al was
Daniël Kleiterp dichtbij een doelpunt.
Alhoewel het spelniveau nog voor verbetering
vatbaar is, kan door de Makkumer selectie
terug worden gekeken op een geslaagde voetbalmiddag. Er moet diep in de geschiedenisboeken
worden teruggebladerd om een dergelijke
overwinning terug te vinden. Met deze opsteker
op zak wordt volgende week in de thuiswedstrijd
tegen Heeg duidelijk of Makkum deze lijn weet
vast te houden. Het wordt dan erg op prijs gesteld
als er weer eens een groot aantal supporters
getuige zijn van deze wedstrijd, komt dus allen!

Uitslag Competitie Heren Kaatsseizoen 2006
Makkum - Begin mei werd er met ruim 60
deelnemers begonnen aan de competitie. Op
veertien woensdagavonden werd er weer
gezellig en fel gekaatst op “Keatslân De Seize”.
Uitslag:
1e Daniël Kleiterp
2e Wytze Koopmans

82 pnt.
78 pnt.

3e Hendrik-Jan v.d. Velde
4e Ruben v.d. Velde
5e Hendrik Koekoek
6e Gooitzen Bosma
7e Andries Smink
8e Yde-Klaas Dijkstra
9e Jorn Adema
10e Jan v.d. Veen

www.leugenbolle.nl

76 pnt.
73 pnt.
71 pnt.
70 pnt.
69 pnt.
68 pnt.
68 pnt.
67 pnt.
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Verkleedpartij kaatsen jeugd Gaast/ Ferwoude
Gaast - Het kaatsseizoen is voorbij de jeugdleden van keatsclub Trye yn Ien hielden de
slotpartij op het sportveld te Gaast. In totaal
kwamen er 26 kinderen met hun vader, moeder,
beppe, broer of zus, of tijdelijke vervangouder
op het veld. Het veld was versierd door Marten
Hoekstra, de bezorgbakker, die deze partij
sponsorde. Alle 26 partuur gingen gelijk los.
In totaal speelden ze drie keer. Er zijn weinig
tot geen woordenwisselingen geweest. Het
voorste perk was voor het kind, en hier draaide
dan ook alles om. De allerkleinsten die de
afstand nog niet konden halen mochten een
stap naar voren. Er waren mooie vertoningen;
de verpleegster met de koffer die pleisters aan
het uitdelen was. De zeerover die een klein
verkleed boertje achterna liep. Het ging niet om
het ‘fanatieke’ maar om de gezelligheid. En
gezellig was het, met afloop de prijsuitreiking.

Anny en Christiaan Koning werden uitgeroepen
tot het mooist verklede duo. Er waren zes partuur
die alle drie partijen hadden gewonnen.
1. Dooitze de Boer, Melle de Boer.
2. Margriet Hoekstra, Annita Hoekstra.
3. Auke Geert Ybema, Coba Ybema.
4. Maaike de Groot, Cathy de Groot.
5. Bianca Stegenga, Herre Stegenga.
Troostprijs:
Mendert Attema, Johannes van Kalsbeek.
Na afloop was de prijsuitreiking van de competitie van dit seizoen, en stond er een warme hap
klaar. Het was heerlijk genieten in het zonnetje.
Nogmaals bedankt voor de sponsor Marten
Hoekstra bezorgbakker. Het jeugdbestuur kan
terugkijken op een geslaagd seizoen voor de
kinderen.

Wie was het best gekleed met Flower Power
Makkum - Weet u het nog, 22 juli vond het
Flower Power festijn in Makkum plaats. Wat
we u nog verschuldigd zijn, is de uitslag wie
de best geklede bezoeker van het Flower
Power festijn is geworden.

Volwassenen:
1. Dûkte aike;
2. mevr. Meynen;
3. Rixt de Boer
Kinderen:
1. Jackomijn Brouwer;
2. Joeke v.d. Veen;
3. Manon de Jong
De vakkundige jury bestond uit Jaqueline,
Albert en Albert.
Het Ringsteken voor kinderen per fiets:
1. Rick Cuperus;
2. Silke Bruinsma
2. Nynke de Jong
De commissie wil nog in het bijzonder
bedanken, de Ondernemers Vereniging
Makkum (OVM) en Feddie en Geertsje de
Boer voor hun ontvangst van John en zijn
wederhelft in bed in de etalage.

Hynstekont flugger as de sutelkroade
Op 21 july, krekt oan de ein fan it skoallejier,
waard yn Museum Belvédère op It Hearrenfean
it boek Dûnsje op in hynstekont fan Baukje
Wytsma presintearre. It wie in feestlik barren
omt de yllustratoaren, learlingen fan de
Meester Duisterhoutschool, in skoalle foar
`zeer moeilijke lerenden’ fan 4 oant 20 jier op
It Hearrenfean en yn Easterwâlde, de haadrol
spilen. Sy iepenen de tentoanstelling fan harren
eigen wurk: tekeningen dy’t sy makke hiene foar
it boek Dûnsje op in hynstekont dat yn in oplage
fan mar leafst 900 eksimplaren ferskynde by
de útjouwerij fan de AFUK. It fraaie en yn
meardere opsichten kleurrike boek kaam ta
stân neidat dichteres Baukje Wytsma yn 2005

in jier lang regelmjittich te gast wie op de
Meester Duisterhoutschool om mei de bern te
tekenjen om dêrnei gedichten te skriuwen dy’t
ynspirearre wiene op it wurk fan de bern. Mei
Thom Mercuur, direkteur fan Museum Belvédère
waarden 25 tekeningen selektearre dy’t mei
likefolle twatalige gedichten opnommen binne
yn Dûnsje op in hynstekont. Tal fan besikers
yn de Belvédère wiene sa ûnder entûsjast oer
de útstalling fan tekeningen en gedichten, dat
sy oergongen ta it keapjen fan it boek. Ek yn
de boekhannels rûn de ferkeap as it spoar. Yn
twa moanne tiid wie it boek útferkocht en wie
de hynstekont flugger as de sutelkroade.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
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)
* 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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Makkumers succesvol in Slag om Makkum

* De zeebonken van de Zeesteeg, met debutant Rinus Attema (derde van links) in volle actie.
De organisatie van de roeisloepenwedstrijd
“de Slag om Makkum” kon na afloop terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Maar
liefst 54 teams uit heel Nederland streden
hard om de punten voor het Nederlands
Kampioenschap want de wedstrijd telde mee
voor 8 van de 11 klassen. Voor ondermeer het
inschrijven, het palaver, de roeiersmaaltijd en
de feestelijke prijsuitreiking was er op het
haventerrein een tent geplaatst waar het
‘s ochtends vanaf een uur of 10 al heel gezellig
was. Door het prachtige weer zaten de teams
ontspannen aan de koffie met gratis gevulde
koek. Daarnaast werden kilo’s bananen, pasta’s
en ander krachtvoer genuttigd want de roeiers
nemen hun sport serieus. 15 Kilometer roeien
betekent toch al snel anderhalf tot tweeënhalf
uur voluit aan de riemen hangen.
Tijdens het te waterlaten van de sloepen kwam
de Sleep- en Keurcommissie van het overkoepelend orgaan FSN de boten inspecteren en
wegen. Deze onverwachte controle zorgde
voor een kleine vertraging waardoor de eerste
twee sloepen 15 minuten later moesten starten.
Maar om kwart over twaalf klonk de scheepshoorn van de RPA 28, een sleepboot van de
Port of Rotterdam en knalden de Waterheks en
Rompy als eerste het Makkumerdiep op. Vanaf
de kade keken enkele honderden toeschouwers
hoe daarna om de 2 minuten de 2 volgende teams
werden gestart. Na het kanaal ging het naar
Kornwerderzand alwaar de eerste boei moest
worden gerond. Vervolgens roeiden de sloepen
ten oosten van het Fries Vaarwater naar het
“Gat van Gaast” waar de tweede boei door de
leden van de Watersportvereniging Makkum
was neergelegd. Na het ronden van de “belboei”
MA5 keerden de teams via het kanaal terug
naar de finish ter hoogte van de visafslag.
Nadat de laatste deelnemers om 13.09 uur
waren vertrokken werd het iets rustiger op de
haven en hadden vele toeschouwers een plaatsje
aan boord van de vele volgschepen gevonden.

Inmiddels was op het water de strijd in volle
gang losgebarsten. Sommige sloepen haalden
snelheden van meer dan 12 km/u. Op een vlak
IJsselmeer zette de Moby Dick uit Urk met 12
roeiers in 1´20´07 een baanrecord neer. Radio
Bolsward (de Stem van Bolsward & Wûnseradiel)
deed vanaf ´s ochtends half 9 live verslag van
het evenement hetgeen via de kabel en ether te
horen was. Interviews, muziek en spannende
live verslaggeving vanaf het water wisselden
elkaar prachtig af en deed vele luisteraars aan
de radio kluisteren.
Vanaf kwart over twee kwamen de eerste sloepen
weer over de finish en om kwart voor drie
waren alle deelnemers binnen. De superband
Loaded Dice zorgde inmiddels voor een bijzonder gezellige sfeer in en om de tent. De
wedstrijdcommissie was voor de computer
gekropen en begon met een altijd tijdrovende
uitslagberekening op handicap. De roeitijden
worden uiteindelijk omgerekend tot een geleverd
vermogen per roeier. De sloepen met vermoeide
roeiers werden intussen door de aanwezige
volgboten teruggesleept naar de kraanlokaties
bij Denekamp en Kooi. Vanaf 17 uur werd de
roeiersmaaltijd geserveerd waarna de meeste
weer enigszins op krachten kwamen. Onder het
muzikale genot van Loaded Dice en heerlijk
terrasweer was het wachten op de prijsuitreiking.
Voor het algemeen klassement van het

Nederlands Kampioenschap was het spannend
voor de Workumer sloep de Brijbek en de
Twirre uit Makkum. Zij deelden de eerste
plaats maar de roeiers van de Twirre moesten
in Makkum het hoofd buigen voor de mannen
uit Workum. De Twirre zette weliswaar een 4e
tijd neer, en waren daarmee voor het eerst in
vier jaar sneller in Makkum dan de roeiers
van Zeesteeg, maar het was niet genoeg: ze
waren van Slag in Makkum. De Zeesteeg roeide
een dijk van een wedstrijd want ze pakten de
eerste plaats in het klassement der Kromhoutwhalers! Ook de dames van de Brûzer uit
Makkum waren optimaal geïnspireerd door
het thuiswater en legden beslag om de eerste
plaats bij de Dames A. De uitslag gaf aan dat
het een bijzonder spannende wedstrijd was
geweest want de vermogens lagen dicht bij
elkaar. Na de prijsuitreiking speelde Loaded
Dice een laatste set waarna vanaf 20 uur de
meeste roeiers huiswaarts waren gegaan of
elders in het dorp een feestje vierden.
De vierde Slag om Makkum is dankzij bijdragen
van vele sponsors en tomeloze inzet van vele
vrijwilligers en goede samenwerking van diverse
verenigingen en gemeente een groot succes
geworden. Op de website van de stichting
www.slagommakkum.nl zijn inmiddels vele
foto´s geplaatst en kunt u nog meer over het
evenement lezen.
Uitslag van de 4e Slag om Makkum
Algemeen Klassement Heren
1. Brijbekken
Workum
104,80 watt
2. Steenbok
Sint Niek 102,90 watt
3. Tréwes 1
Aldeboarn 101,98 watt
4. Twirre
Makkum
99,05 watt
5. Sloepweesje
Leiderdorp 90,62 watt
20. Zeesteeg
Makkum
73,29 watt
42. Vr. Geertruida Pingjum
42,56 watt
Algemeen Klassement Dames
1. Waterheks
Vlieland
2. Brûzer
Makkum
3. Gang Is Alles
Rutten
45,84 watt
10. Ambiorix II
Harlingen
Kromhoutwhalers
1. Zeesteeg
Makkum
2. Zuyderzee
Muiden
3. Amazone
Weesp

56,25 watt
52,61 watt
36,58 watt
73,29 watt
71,01 watt
70,91 watt
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Zoekertje

www.nieuwbouwinmakkum.nl

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Jongenskleding maat 50 tot 86, meisjeskleding
maat 50 tot 116, tel. 0517-531015
Gebruikte motor maaier 48 cm met achterwielaandrijving vr.pr. € 245.-, tel. 0517-531768
Pompoenen en kalebassen, te veel om op te
noemen. T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5,
Gaast, tel. 0515-542547
Gloednieuwe gewonnen herenfiets Batavus
Live, cataloguswaarde € 538.-, nu € 450.-;
Burostoel met armleuningen € 15.-; Paar lage
noren bijna nieuw mt. 46 € 10.-,
tel. 0517-579213
Strimmer merk Black & Decker € 10.-; Rood
koperen houtkachel € 15.-; Terra kotta
bloempot, diam. 33 cm. hoog 35 cm. € 5.-,
tel. 0517-850886 / 06-10449418
Voor de kleine beurs, ruime zonnige vrij staande
woning, doe een bod en wij zijn vlot,
tel. 0517-532136
39 Katoenen luiers € 20.-; 4 Hoeslakens ledikantje € 7.50; 5 Winter schopzakken € 12.50;
7 Rompertjes 80-86 € 4.-, tel. 0515-542073
1 Pony zweetdeken; 1 Paarden zweetdeken; 1
Race fiets, tel. 0515-233581
Wegens plaatsing cv, z.g.a.n. gevelkachel Dru
(kw 350) compleet, 1 seizoen gebruikt € 200., tel. 0515-543520
Bobike fietszitje voor voorop met windscherm € 15.-; Electr. Radiatorkachel 2000 W
€ 25.-; Traphekje, beuken € 10.-, 2 Lattenbodems 0.70 x 2.00 m. t.e.a.b.; 2 TV-stereomeubels zwart metaal/glas t.e.a.b.,
tel. 0515-231423
Avent handborstkolf helemaal compleet 1 x
gebruikt € 40.-, tel. 0517-531015
Kant en klare showbanen € 5.-,
fa. J. de Vries, It Gruthof 1, Makkum
Bosch Exclusiv Vriezer, 1 jr. oud, met temperatuur alarmsignaal schakelaar, 3 laden + vlakke
‘pizza’- laad (incl. 2 grote koud-accus), afm.
B x h x d = 60 x 80 x 60 cm, wegens verhuizing
€ 150.-, nw. waarde € 249, tel. 0515-232066
Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/
ARR zwoeger vrij, goede bespiering en van
verschillende bloedlijnen, rotkreupelvrij.
Drayer, tel. 0515-542616

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

Top occasions met de beste garantie
benzine
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm
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
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm
Daewoo Lanos 1.3iSE,blauwmet,stuurbekr,5drs,106dkm
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm
Renault Clio 1.4i,st.bekr,cpv,el.rmn,lm velgen,nw apk

2004
2004

€
€

16400,15900,-

2002
2003
2002
2002

€
€
€
€

13900,10900,10900,10750,-

2001

€

9900,-

2003
2001
2000
1997
1995

€
€
€
€
€

9650,6900,4250,3900,1900,-

diesel
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm
Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,cruisecontr,r-cd,115 dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm
Peugeot 406 Hdi,4drs,blauwmet,a/c,cpv,el.rmn,trekh

2001
2003
2002
2000

€
€
€
€

17750,13650,8900,7250,-

Grijs kenteken !!
Opel Combo 1.7Dti comfort,wit,schuifdeur,cpv+afst.bed,radio-cd
El.ramen,stuurbekr,mooie frisse auto, 98dkm
Ford Transit Connect 1.8Tddi,wit,cpv,el.rmn,55dkm1

2004
2-2003

€
€

8750ex
9750,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u
Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !!
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.

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

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
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
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Honden Bench br. 80 x l. 1.20 h. 80 cm, 1 deur
€ 50.-; 2 Karper hengels merk Shakespeare
graphite + molens 2.70 m € 20.- en 3.60 m € 25.tel. 0517-532099
Wegens overcompleet Montel 21/2 zits lederen
bank (gebroken wit) i.z.g.st.€ 200.-,
tel. 0515-231449
Ronde glazen hanglamp € 25.-,
tel. 0517-531015
GRATIS AF TE HALEN

Redelijk werkende all-in-one lexmark printer,
tel. 0515-231590
Jong katje ± 9 weken, tel. 0515-233581
GEVRAAGD

Wie wil, 1 x in de week op woensdagmiddag
de Bolswarder Courant rondbrengen,
tel. 0515-232727 na 17.00 uur
AANGEBODEN

Man zoekt werk voor tuinieren, verfwerkzaam-heden e.d., tel. 06-49827051
Hondencursus in Makkum, zaterdagmorgen
start 14 oktober. Inl. en opgave tel. 0515-231119
Vrouw voor schoonmaakwerk, tel. 06-13392556
Man zoekt werk o.a. voor timmeren, schilder- en
tuinwerk; Vrouw voor huishoudelijke hulp,
tel. 06-49336809

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245
VERMIST

www.focussys.nl

Wie heeft mijn aluminium step (sticker met
rood hartje) gevonden. Ik heb hem ergens
laten liggen. Graag terugbezorgen bij Amarins
Valkema, de Kamp 23, of tel. 0515-231512

WEEKEND AANBIEDING

verse

GEZOCHT

Enthousiaste muzikanten (gitaar, keyboard,
drums), zangers (m/v) en een “geluidstechnicus”
als versterking van gospelgroep “Forte”.
Repetitie op dinsdagavond. Info: B. de Jong,
tel. 0515-231423 of H, Bruinsma, tel. 0515232020
GEVONDEN

Dameshorloge, omgeving Rondweg/Turfmarkt,
tel. 06-53670991 na 17.00 uur
Een aantal weken geleden in het gras op het
Singeltje, een zilveren armbandje met 4
bedeltjes met als afbeelding een kinderwagen,
vis, penquin en een eendje. Af te halen bij
Bleekstraat 36b, tel. 0515-233938

-A
AALDERS-

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
vrijdagavond geopend tot 21.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur

3.

SLAGROOM SCHNITTE
slechts

49
op=op

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

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

