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Makkum - Sinds een aantal jaren heeft Herman
Denekamp van Sailcentre Makkum een snelle
rubberboot. Hiermee kan hij heel snel uitvaren
als watersporters in nood zitten. De boot die
hij nu heeft is een Duarry van 8.50m lang en
2 meter breed. In de boot zit een motor van
265 pk. Hij voldoet aan alle eisen, die gesteld
worden voor zo’n boot en heeft al heel wat
mensen uit de problemen gehaald. Snelle Jelle
is geen concurrent van de KNRM. Zij werken
liever samen dan elkaar tegen te werken. Met
de verzekeringsmaatschappijen heeft Denekamp
goede afspraken, zodat de gedupeerde later
niet met een enorme kater blijft zitten. Als
men goed verzekerd is kan de schade van een
aanvaring of stranding vaak geheel of gedeeltelijk vergoed worden. De eerste redding van
dit jaar waren drie surfers, die op 27 februari
problemen hadden. Herman Denekamp was
uitgevaren om een foto sessie te doen.
Onderweg zagen ze de surfers en deze bleken
behoorlijk onderkoeld te zijn. Ze werden aan
boord genomen, evenals hun materiaal en bij
de Marina op de wal afgezet. Daarna konden de
foto’s genomen worden. De watertemperatuur
was 4 graden dus geen wonder dan de surfers,
die geen toppers waren, onderkoeld raakten.
In maart werd een zinkend schip bij een van

de jachthavens snel naar een kraan gebracht en
uit het water getakeld. Ook assisteren ze regelmatig bij de aankomst of afvaart van schepen
van de Vries Jachtbouw. Snelle Jelle wordt
dus voor vele klussen gebruikt. De geul is
momenteel aan een kant erg ondiep, dus de
strandingen zullen met het begin van het nieuwe
vaarseizoen wel weer voor werk zorgen. Het
is niet altijd materiele schade. Het gebeurt ook
wel eens dat mensen gewond raken of ziek
zijn aan boord. Het is dan van groot belang
dat de patiënt zo snel mogelijk hulp krijgt.
Snelle Jelle heeft vorig jaar 35 schepen
assistentie verleend en heeft 5 keer service
verleend. Bij grote zeil evenementen is de
boot vaak voor assistentie aanwezig. Als deze
zomer de zwarte rubberboot met de naam
Snelle Jelle door het kanaal scheurt is dat niet
omdat de bestuurder zo graag hard vaart, maar
omdat het noodzakelijk is. Als watersporter
heeft ook Herman Denekamp een vreselijke
hekel aan hard varende boten, dus niet meteen
oordelen als hij hard vaart, waarschijnlijk is het
even nodig en kan er misschien een mensenleven mee gered worden.

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Sinds jaar en dag
een begrip

Snelle Jelle is te bereiken op telefoonnummer
0515-232355 of 06-53165698

Makkumer Belboei dag later
Makkum - In verband met Koninginnedag verschijnt de Makkumer Belboei volgende
week niet woensdag 2 mei maar op donderdag 3 mei.
iedere dag open, ook op Zondag

www.nieuwbouwinmakkum.nl

www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 29 april
Feestpaviljoen 10.00 uur
Oecumenische kerkdienst voorganger zr. C.J.M. Borgers,
m.m.v. Muziekver. Hallelujah, na afloop koffiedrinken

Inzamelen huisvuil
Koninginnedag 30 april valt dit jaar op een
maandag. Dat betekent dat de huisvuilcontainers
die normaal deze maandag worden opgehaald
nu op zaterdag 28 april geleegd worden.

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

Op deze zaterdag wordt bovendien in Makkum
een braderie gehouden waardoor verschillende
straten in het centrum van Makkum niet
bereikbaar zijn voor de huisvuilwagens. We
vragen daarom aan de bewoners van de
Kerkstraat, Plein, Markt en een stukje Ds. L.
Touwenlaan hun huisvuilcontainers aan te
bieden op een locatie buiten het gebied waar
de marktkranen staan. Dan kunnen deze containers toch geleegd worden.

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

Familieberichten

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk de ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
maandag 30 april Koninginnedag:
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
H. van Asperen, Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
maandag 30 april Koninginnedag:
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
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
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur,
tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Uit stilte geboren,
wachtend op de indrukken
van het leven,
een nieuw begin in Friesland,
die jou met liefde is gegeven.

Willem
Willem Hoogers is geboren op
15 april 2007, om 00.41 uur,
weegt 3710 gram en is 52 cm lang.
Zoon van:
Wilco Hoogers en Joanne Lindenberg
Hayumerleane 4, 8747 NX Wons.
tel. 0517-531022

Agenda
vrijdag 27 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 28 april
Makkum - Piramide van De Holle Poarte
20.00 uur bingo

Exposities
Makkum - Expositie modeporselein door
Alexander van Slobbe tot en met 28 mei bij
Koninklijke Tichelaar. Geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondags
gesloten
Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten,
tot 28 juni werken van Michiel Galama,
kunstschilder
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend
tot en met 31 oktober ‘s maandags gesloten.
In de tuin van het landgoed, Geert-Jan Luinstra,
kunstwerken van metaal. In landgoed, permanente schilderijen tentoonstelling van diverse
kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend
tot en met 31 oktober, ‘s maandags gesloten.
Expositie Jan Lek, kunstschilder/illustrator,
wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels
Piaam - Expositie van Bauke Feenstra in de
Nynke Pleats tot eind april. Open zaterdag &
zondags vanaf 11.00 uur, toegang gratis
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Inleveren kopij
bij de redactie
Makkum - Zoals bekend kunt u artikelen per
e-mail aanleveren. Echter wilt u tekst en foto’s
niet in hetzelfde bericht aanleveren. Dus de tekst
en foto afzonderlijk toezenden. Ook dient u geen
verslagen/kopij of foto’s rechtstreeks naar de
drukker te verzenden, dit werkt vertragend.
De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u
tot vrijdagsavonds 20.00 uur tijdelijk inleveren/
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3.
Telefoon 0515-231648 / 0515-233545,
e-mail: rienstra@makkum.nl

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

GESLOTEN

Makkum - Met het mooie weer gaan veel
mensen barbecuen, het geval deed zich voor dat
er ergens de telefoon rinkelde met de mededeling
jullie schuurtje staat in brand! Nee, de brandweer
nog niet gewaarschuwd, gelukkig maar. Men zat
gewoon te barbecuen, geniet er maar heerlijk
van. De redactie kreeg de vraag van oudere
mensen die nog niet zolang in Makkum wonen,
is het misschien verstandig dat wij eerst te buurt
moeten informeren?

KONINGINNEBURGERS

4 HALEN / 3 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST

ORANJE SCHNITZELS
varkensschnitzel lekker gemarineerd

VARKENS

4 HALEN / 3 BETALEN

500 gram

Barbecuen dat mag

DONDERDAG 26 APRIL
T/M ZATERDAG 28 APRIL

MAANDAG 30 APRIL

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 26 APRIL
T/M WOENSDAG 2 MEI
SCHOUDERHAM

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

€ 2.25

100 gram

€ 1.15

LEVERWORST FIJN
100 gram

€ 0.65

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

ORANJE SALADE
100 gram

€ 1.20

Makkum viert
Koninginnedag
Maandag - 30 april a.s. is het Koninginnedag,
doch in Makkum is men al jaren gewend om
op meerdere dagen voor jong en oud allerlei
activiteiten te organiseren. Zo ook dit jaar. In
eerdere publicaties heeft u hierover al kunnen
lezen en het programmaboekje is inmiddels
bij u thuis bezorgd. Ook liggen er bij diverse
winkels en bedrijven prachtige flyers waarop
het gehele programma is vermeld.
Iedereen wordt verzocht op maandag 30 april
de vlag uit te steken en met een programma
met daarin voor ”elk wat wils” , belooft het
een gezellig feest-weekend te worden.

Winkelsluiting Makkum
Makkum - Gedurende de dodenherdenking op
vrijdagavond 4 mei a.s. zullen er winkels in
Makkum gesloten zijn.

telefoon 0515-231488 of 232547

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter..................................99

cent
Komijn Jong Belegen, 500 gram.......................................3.50
Schouderham, per pakje..............................5 zegels extra
Sesam Kadetten, pakje.........................................5+1 gratis
Honig Aspergesoep...............................................1.25 nu 0.79
Bar Le Duc, koolzuurhoudend water.......nu 6x75 cl 1.99 0.99
Wilhelmina Pepermunt, blik 500 gram...nu van 3.75 voor 2.29
op=op

Dubbelfrisss
1.5 literpak.....nu 2 voor 1.38
op=op
Aanbiedingen geldig van do. 19/4 t.e.m. wo. 25/4
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Wist u dat...
* er bij de bingo, in de lekker verwarmde
feesttent, vrijdag 27 april prachtige prijzen
zijn te winnen.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

* zij beginnen met een rubriek:
‘de 12 vragen aan.....’?

ruime keus assortiment vleessoorten

* u, in de komende tijd wel meer van hen hoort?
* de hoofdprijs in de verloting is: een digitale
filmcamera !!
* de Menvereniging Yn é Beage
op Koninginnedag een paardenmarathon
met mooie hindernissen organiseert bij
H.C. Boeyenkamp in Cornwerd

* de visserijdagen op 17- en 18 augustus zijn?
* Het 18 april dat dag was dat Makkum
bevrijd werd??
* Die dag de hele dag de vlag op de Waag
halfstok hing??

* de start om 11.00 uur is en de toegang is gratis
* Dat vorig jaar ook dat het geval was?
* dat Stichting Visserijdagen een nieuwe
website heeft?
* u hem kunt bekijken:
www.visserijdagen-makkum.nl
* u zich daar ook kunt abonneren op een
nieuwsbrief?
* de visserijdagen binnenkort de Makkumers
aan het woord laat?

Telefoon: (0515) 23 23 25

* Ik mij daar heel erg aan stoor? En met de
fees6tdagen voor ons, vind ik dat daar wel
iets aan gedaan moet worden!
P. Oostenveld-Nadema
* Op maandag 30 april de spelletjescommissie
Pingjum een rommelmarkt (voor iedereen)
en spelletjesochtend voor kinderen van 2 tot
en met 12 jaar bij de basisschool in Pingjum
organiseert. Iedereen is vanaf 9.00 uur welkom.

2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00

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
Peugeot 406 break
Hdi, 110pk,zilvermet
A/c-ecc,cruisecontr.
Radio-cd,lm.velgen
Trekh, mistl.voor
156 dkm bj 2004

Opel astra station
1.6-16v,100pk,bl.met
centr.portierver
grsunroof,trekhaak
radio,nette auto,apk
152 dkm bj 1998

€ 11.900,-

€ 3.950,-

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Peugeot 406 Break Hdi 110pk,zilver,airco-ecc,cruisecontrol
Lm.velgen,radio-cd/navigatie,trekh,el.rmn/spiegels.
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Citr.Xsara break 1.6i,zilver,airco,cpv+afst.bed.trekh
Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh

10-2003
2004
2001
2003
2003

€
€
€
€
€

16.900,14.450,13.900,13.850,13.750,-

2002
2003
2003

€ 13.445,€ 13.250,€ 11.950,-

2004
2002
2002
2003
2002
2004
2002
2000
1998

€ 11.900,€ 11.400,€ 11.400,€ 9.250,€ 7.900,€ 6.950,€ 7.250,€ 4.400,€ 3.950,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's,
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor APRIL
z Babi Pangang
z Kip Feng Sheng
z Mini Loempia's
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Vers gesneden Spinazie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25
Mooie sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Rode tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete blauwe druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Open brief - GTST Jeugdsoos de Swinx
Makkum - Vorig jaar heeft het oude bestuur
de fakkel overgedragen aan Anne de Boer en
Timen Nieuwhuis. Vol goede moed zijn wij
aan de slag gegaan om de jeugdsoos weer een
goede naam te geven en om er een plek van te
maken waar de jeugd, te jong voor een horeca
gelegenheid, zich kan vermaken. Dit ging niet
zonder horten en stoten en vroeg veel inzet
van zowel het bestuur als de vrijwilligers.
We hebben geprobeerd op goede voet te
komen met de buurt en onze buren in het
pand. Dit is aardig gelukt. Problemen werden
uitgesproken en werden gelijk bij de horens
gepakt. Alcohol onder de jeugd was ook een
terugkerend probleem. Wij hebben onze vrijwilligers nogmaals duidelijk gemaakt niet te
schenken onder de 16 jaar. Ook hebben wij de
jeugd onder de 16 jaar er op attent gemaakt dat
ook hun ook de toegang kan worden geweigerd
als zij probeerden alcohol te verkrijgen.
Wij zagen steeds meer nieuwe jeugd in de
jeugdsoos komen en ook steeds jongere jeugd.
Dat was dus een goed teken, de jeugdsoos was
weer in trek bij de jeugd. Maar helaas kampten
we vaak met problemen. Problemen zullen er
altijd zijn want daar is het jeugd voor. Maar
het waren vaak dezelfde problemen. We willen
de omwonenden ook bedanken voor het geduld
dat ze hebben met de jeugd. Ook zij weten dat
niet alle jeugd dat bij ons op bezoek komt om
rotzooi te trappen en dat er ook jeugd is dat
een plekje verdient in Makkum.
Maar jammer genoeg heeft de jeugdsoos het
vorig weekend wat te bont gemaakt. Dit was
vast terecht de druppel voor vele omwonenden.
Het zou een rustige avond worden in de jeugd-

soos. Veel vaste gasten hadden elders een feest.
Wij hadden die avond een bandje staan dat
eerder bij ons had gespeeld met het open
podium. Deze band speelde rustige muziek en
het leek ons ook wel eens leuk om deze band
eens te boeken. Waar wij niet gerekend hadden
is dat deze band veel aanhang uit Bolsward
had meegenomen en dat de vaste gasten toch
uiteindelijk allemaal naar de soos kwamen.
Het was dus onverwacht heel druk. Aangezien
de jeugdsoos geen afzuiging heeft is het met
deze temperatuur buiten al gauw veel te warm
in de soos. Daarom ging veel jeugd buiten
staan en vonden ze het blijkbaar nodig om het
glaswerk buiten kapot te gooien.
Na deze avond vonden wij het ook wel welletjes
en hebben we de jeugdsoos gesloten. Wij zijn
tot de conclusie gekomen dat wij het met ons
tweeën niet redden. De jeugd kan blijkbaar niet
zelfstandig een jeugdsoos runnen. Misschien
is dat ook teveel gevraagd. Daarom vragen wij
op deze manier aan Makkum hulp. Wie wil
ons helpen met het besturen van de jeugdsoos.
Vele handen maken ligt werk. Volgend jaar
maart is het Multifunctioneel centrum klaar.
Daarin is ook een ruimte gereserveerd voor de
jeugdsoos. Op het moment vragen wij ons af
of het nog de moeite is om die ruimte te gaan
betrekken. Misschien kunt u ons op andere
gedachten brengen.
Contact:
Anne de Boer tel. 06 1483 6063
anne@deswinx.nl
Timen Nieuwhuis tel.06 4496 2289
timen@deswinx.nl

Plein, parkeerterrein en straten autovrij
Makkum - In verband met de festiviteiten
rond Koninginnedag verzoekt de organisatie
het publiek (bewoners) om mee te werken aan
het autovrij maken van het (noordelijk gelegen)
parkeerterrein nabij de Jumbo, vanaf donderdagochtend (26 april) 8.00 uur, vanwege het
plaatsen van de feesttent. De bewoners van het
Plein, Kerkstraat en Markt worden verzocht
om vanwege de jaarmarkt op zaterdag 28 april,
hun voertuig die dag elders te parkeren.

Op het Plein wordt maandagochtend vroeg
(30 april) zand gestort voor het Rabo-beachvolleybaltoernooi, aanwonenden worden verzocht om vanaf zondagavond 24.00 uur hun
auto elders te parkeren. De organisatie bedankt
hierbij alvast een ieder voor de medewerking.
Op zaterdag 28 april vervalt de bushalte op de
Ds.Touwenlaan en bij de Jumbo. Halteplaats
wordt nu hoek Botterstraat-Ds.Touwenlaan.

Kinderrommelmarkt
Makkum - Een verzoek van de commissie
aan ouders en kinderen: aan- en afvoer van

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

”de handel” via Leerlooiersstraat Slotmakersstraat - Achterdijkje naar het Plein

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL
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Programma Koninginnefeest

2007

Vrijdag 27 april:
Playbackshow
Gezins-Bingo

15.45 uur:
20.00 uur:

Zaterdag 28 april:
Jaarmarkt in het centrum
10.00-12.00 uur: Kinderrommelmarkt
in het centrum (Plein)
15.00-17.00 uur: (Mode)Show Makkumer
winkeliers in de feesttent
‘s avonds:
Band Why Not
10.00-16.00 uur:

Zondag 29 april:
10.00 uur:

11.30 uur:
v.a. 13.00 uur:
v.a. 15.00 uur:

v.a. 17.00 uur:

Oecumenische kerkdienst
in de feesttent,
na afloop koffiedrinken
Oranjeconcert Hallelujah
Survivaltocht
(start en finish feesttent)
Puzzelrit op de fiets,
voor het hele gezin.
(start en finish feesttent)
Matinee met: Two for the Show

Maandag 30 april:
Rondgang Hallelujah
Rabo-Beachvolleybaltoernooi
in het centrum
10.00-12.00 uur: Kinderspelen in de feesttent
11.00 uur:
Kanonnen op de haven
v.a. 13.30 uur: Paardenmarathon in/rondom
het dorp (stalterrein manege
Boeyenkamp)
v.a. 13.30 uur: Oriënteringsrit voor auto’s
en motoren (start feesttent,
finish De Prins)
9.00 uur:

v.a. 10.00 uur:

Vrijdag 4 mei:
v.a. 19.00 uur:

Dodenherdenking
Verzamelen Ds.Touwenlaan,
stille tocht langs monument
naar begraafplaats.
Herdenkingdienst
in de Van Doniakerk

zie ook de website:

www.koninginnevereniging.nl
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Ruurd Menage
Arumerweg 13
8745 AA Witmarsum
tel. 0517-531768
fax. 0517-532527

Nieuwe modellen 2007

* Motormaaiers
* Electromaaiers
* Zitmaaiers
Merken: Wolf
Castelgarden
met Honda motoren
Reparatie en
onderhoudsbeurten

Verraad sloeg toe in Makkum (1)
Boek P Wijbenga - Bezettingstijd in Friesland
Toen de Afsluitdijk zou worden aangelegd,
werd er van militaire zijde op gewezen, dat deze
verbinding van uitermate groot strategisch
belang zou worden. Hiermee kreeg Holland
een nieuwe invalspoort, die onverhoopt ook
gebruikt kon worden door vijandelijke legers.
Daarom werden op Korwerderzand zware
kazematten, die bij de Duitse inval hun
waarde bewezen. de vijand kwam er niet langs,
totdat Nederland capituleerde. Het strategisch
belang bleef; nu voor de bevrijding van ons
vaderland, aldus de militairen.
Zoals we al schreven (deel I, hoofdstuk I) kwam
het Legioen Oud-Frontstrijders (LOF) in 1940
al in actie, via burgemeester mr. S. M. van
Haersma Buma te IJsbrechtum. Deze stuurde
zijn chef van politie, Sikke de Jong, die daar
zijn vrouw gevonden had, naar Makkum, het
grootste dorp in de gemeente Wonseradeel,
gelegen op vier kilometer afstand van de
Afsluitdijk aan de kust. De Jong ging zeer
voorzichtig te werk. Hij charterde voor het
verzamelen van inlichtingen onder andere Jan
F. M. H. Bergsma en Feike W. de Boer, twee
jonge ondernemende, en de wat oudere
Romke P. de Boer - allen zakenlieden. Al
spoedig bleek deze actie prematuur te zijn,
maar de mannen bleven de bezetter waar
mogelijk afbreuk doen, samen met vrienden,
ook in de omliggende dorpen.
Het eigenlijke verzet in Makkum begon met
de verspreiding van illegale vlugschriften met de
naam Stormvogel onder leiding van Bergsma
en met hulp van onderduikers. De illegale actie
nam een grote vlucht onder de bezielende leiding
van de gereformeerde predikant ds. L. Touwen,
zijn hervormde collega ds. A. E. van Baalen
en pastoor L. H. L. de Jong. Vooral het onderbrengen van Joden vroeg veel inspanning.
Langzaam maar zeker groeide Makkum uit tot
een broeinest van verzetsactiviteiten.

Tot maart 1944 ging alles goed. Toen werden
in Bolsward, Wommels, Witmarsum en Franeker
zestien mannen gearresteerd, wegens NCactiviteiten (Nationaal Comité). Tevoren was
afgesproken dat zij in zo’n geval de naam van
Jan Bergsma mochten noemen als de grote
boosdoener (zie deel II, blz. 34 vv.) en na
enkele dagen deden ze dat ook, maar toen was
Bergsma al buiten Friesland ondergedoken. Het
nadeel voor Makkum was, dat hiermee de aandacht van de SD meer op deze plaats was gevallen.
Een bijzondere verzetsfiguur was Tijmen van
den Berg, die samen met zijn broer Aart een
handel had in zoetwatervis, met daarnaast een
rokerij en een conservenfabriekje. Hij kon de
Duitsers in hun eigen taal te woord staan en
deed dit met grote vrijmoedigheid. De bezetters
vonden al spoedig de weg naar hem en zijn
gerookte paling. Tijmen was nogal scheutig met
de paling, maar weigerde grote hoeveelheden
aan Leeuwarden te leveren. In Makkum was
hij voor de bonzen een royaal gastheer,
waardoor hij een goede verstandhouding wist
te kweken met vrijwel alle alle Duitse prominenten. Zelfs Beauftragte Ross deelde in zijn
gunsten, die temeer gewaardeerd werden,
omdat Tijmen altijd voldoende sterke drank
achter de hand had. En niemand die iets
vergat op deze festijnen behoefde zich daarover
zorgen te maken, omdat het verlorene ofwel
terug bezorgd werd, of tot zijn beschikking
werd gehouden. De firma Van den Berg was
zeer correct!
Maar dit alles had een bedoeling. Tijmen trad
op als beschermheer van de Makkumers.
Werd iemand gearresteerd wegens illegale
handelingen, dan ging hij naar het hol van de
leeuw met drank en vette paling.
Aangeleverd door Arnold de Boer
afkomstig uit Makkum.

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Wandelingetje kleine bouwhoek
Kimswerd - Naast alle drukte die hij heeft als
vrijwilliger bij de Noodopvang voor Vluchtelingen te Witmarsum en de voorbereidingen
voor de Marneslenk Wandeltocht op 2 juni a.s.,
heeft Willem toch nog kans gezien tijd vrij te
maken voor de traditionele zomeravondwandelingetjes vanuit Kimswerd. Net als de
vorige vier edities kan men gratis en voor niks
op de eerste woensdag van de maand weer
een leuke wandeling (met verhalen over de

omgeving, de historie van het gebied en te
verwachten toekomst van de kleine bouwhoek)
beleven. En wil men al dat gezanik even niet
aanhoren, dan kan men rustig een eindje voorop
of achteraan lopen. Ontmoet een andere omgeving
en ontmoet andere mensen tijdens deze gezellige
wandelingetjes.
Twee mei is de eerste en de start is om 19 uur op
de brug in Kimswerd. Leeftijd?: van 12 tot .....

De Afsluitdijk, al 75 jaar een ”dijk” van een dijk
Makkum - Op de laatst gehouden ledenvergadering in de Vigilante op 18 april jl. was
er voor de leden van de O.V.M. een verrassing
precentje, dit in het kader van 75 jaar
Afsluitdijk. Het bestuur van de O.V.M. geeft

hierbij aan de leden welke niet op deze ledenvergadering aanwezig waren om de verrassing
-precentje op te halen bij Boekhandel Coufreurhet secretariaat.

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

TRADITIE
Hoek Bleekstraat/Plein
(bij Pieter)

JAARMARKT
GERANIUM’S
hoge kwaliteit, lage prijzen
en natuurlijk tientallen andere
bloemen en planten.

Fe-Rock Festival 2007
Ferwoude - Inmiddels is de kaart verkoop gestart
voor het 2 daagse festival Fe-Rock 2007. Het
festival dat zal plaats vinden op pinksterzaterdag
26 en pinksterzondag 27 Mei. Zoals u kunt
lezen is het dit jaar voor het eerst 2 dagen, en
de naam Fe-Rock zal zeker zijn naam waar
maken wat de programmering betreft. Gekozen
is dit jaar voor veel rock muziek, en het thema

Don de Jong

heet niet voor niets tribute to. De bands die er
zullen optreden komen uit binnen en buitenland. De band U2 komt uit Tsjechiè, Anouk
en Bon Jovi uit Belgiè en Iron Maiden, Red
Hot Chili Peppers en Gunz N Rozes uit het
zuiden des land.
Kijk voor meer info op www.fe-rock.nl of
www.septemberpop.nl

Als u komt,
dan staan wij er weer

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 28 april

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

senioren
Makkum 1
Makkum 2

- Oudega 1
- QVC 2

14.30 uur
12.30 uur

junioren
Bant A1

- Makkum A1

13.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 27 april
20.15 uur JGC Makkum 8
21.25 uur D 3B Set Up 2
20.15 uur H 2 Makkum 1
21.25 uur D 3A Set Up 3
20.15 uur H 3A Makkum 2
21.25 uur D 2 Makkum 3

- Stânfries 8
- Wisky 2
- Scharnekl. 2
- MazdaBob 1
- ANO 3
- NOK 1

Volleyballeden verkopen
vanavond geraniums
Makkum - Volleybal Vereniging Makkum houdt
vanavond haar jaarlijkse geraniumactie. Net als
vorig jaar komen de leden bij de bewoners van
Makkum en aanliggende dorpen aan de deur om
de kwaliteitsplanten te verkopen ten behoeve
van de vereniging. De actie start om half zeven.
De geraniums kosten per drie stuks vijf euro.

De Waardruiters
Harich - Op 15 april reisde Brenda de Wolff voor
het eerst af naar een menwedstrijd in Harich. Met
haar Fries Fabiolaa fan Fjildhûzen startte ze in de
B-dressuur. In de eerste proef haalde ze 182 punten,
goed voor een winstpunt en een 2e prijs. De 2e proef
scoorde ze 195 punten en 2 winstpunten. Op 21
april werd de eerste buitenwedstrijd voor pony’s
verreden in Harich. Hinke Politiek kwam met
haar pony Sytse in actie in de klasse M1 dressuur
en behaalde met 184 en 182 punten een 1e en
een 2e prijs en 2 winstpunten. Daphne de Vries
en haar pony Speedy reden in de klasse B-dressuur
195 punten bij elkaar en gingen naar huis met
een winstpunt en een 2e prijs. Pony Speedy had
zaterdag een zware dag, want hij moest ook nog met
Yara de Vries meedoen aan de Bixiwedstrijd. De
combinatie scoorde 82 punten in de klasse B1dressuur, waarmee ze maarliefst een 1e prijs
behaalden. In Hatzum werd er een wedstrijd
voor rijverenigingen de Donia’s, de Poptaruiters
en de Waardruiters georganiseerd. Maaike
Tolsma won hier met Toscar twee keer een 1e
prijs met 189 punten en twee winstpunten. Alice
van Brug was met Livius ook succesvol; in de
klasse B-dressuur behaalde ze een score van 181
punten in de 1e proef en 180 punten in de 2
proef, waarmee ze de 1e prijs won. Pieternel
Heeres reed in haar 2e proef met Faiza in de
klasse Z1-dressuur met 204 punten ook een
winstpunt bij elkaar.
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Sport
voetbal -

Makkum ook voor Blue Boys te sterk!

Nij Beets - Na de verdiende 1-4 overwinning
vorige week in en tegen Wolvega, waarmee
Makkum zich definitief wist te handhaven,
kon zaterdag 21 april frank en vrij worden
gevoetbald tegen Blue Boys. De sfeer binnen de
selectie was dan ook zeer relaxt en ontspannen.
Deze relaxte sfeer kende haar hoogtepunt tijdens
de wedstrijdbespreking die gehouden werd door
trainer Klaas Sinnema. De heer Sinnema gaf
te kennen na de wedstrijd niet, zoals te doen
gebruikelijk, met de selectie mee terug te reizen.
Onder druk van de voltallige selectie moest de
trainer met het schaamrood op de kaken en
enigszins schoorvoetend bekennen dat hij die
avond met de schoonfamilie een concert van
Rob de Nijs moest bezoeken. Voor de tegenstander van Makkum deze middag stond er nog
wel degelijk iets op het spel. Blue Boys had
de punten namelijk hard nodig in hun strijd
om lijfsbehoud.
Dat de Makkumers wel van plan waren hun
sportieve plicht te doen bleek al gauw. Met
een aantal mooie combinaties en dito aanvallen
begon Makkum sterk aan de wedstrijd. Toch
was het na 10 minuten spelen Blue Boys die
bijna op voorsprong wist te komen. Spits
Teun Bok mikte in vrijstaande positie de bal
echter op de buitenkant van de paal. Deze
kans zou ook de enige echte mogelijkheid in
de eerste helft voor de gastheren zijn. Het was
in de eerste 45 minuten vooral Makkum die
dicteerde en het spelbeeld bepaalde. Na een
half uur spelen was het Jelle Hiemstra die zijn
directe tegenstander zijn rugnummer liet zien
en vanaf de achterlijn de bal voor wist te zetten.
Ondanks dat Hiemstra zelf het maar een
”k”voorzet vond, was het Gerard Roorda die
de kans in een scrimmage wist om te zetten in
een verdiende 0-1 voorsprong. Een kleine 10

minuten later was het Gjalt Roorda die zich
met een aantal mooie lichaamsschijnbeweging
vrij speelde en Jelle Hiemstra vrij voor de
keeper wist te zetten. Hiemstra bleef koelbloedig en schoof vrij eenvoudig de 0-2 achter
keeper Hielke van der Meulen.
Na het rustsignaal was het duidelijk dat het mooie
voorjaarsweer een verlammende werking had
op de spelers van Makkum. Makkum speelde
met de handrem op en gaf zo Blue Boys de
kans in de wedstrijd te komen, maar ook aan
keeper Hidde Koornstra om zich te onderscheiden met een aantal mooie reddingen.
Meteen in de eerste 10 minuten was het namelijk
deze Koornstra die op een subtiele manier de
nul voor Makkum op het scorebord wist te
houden. Makkum gokte met de snelle voorhoede op de counter en een aantal keren zorgde
dit dan ook voor gevaar, maar het vizier stond
niet altijd even scherp. Blue Boys was na een
minuut 75 spelen erg dichtbij de aansluitingstreffer, maar Andre Lindeboom wist de inzet
van Merijn Zomers op de doellijn tot corner te
verwerken. Uit deze corner ontstond nog een
levensgrote kans, maar het was weer Koornstra
die met een katachtige reflex redding wist te
brengen. Ook net voor tijd was het weer de
”sta in de weg voor Blue Boys” Koornstra die
attent reageerde en de nul voor Makkum deze
middag wist te behouden. Het slotakkoord van
deze wedstrijd was voor de in het veld gekomen
Johan Boonstra, die op volle snelheid beheerst
de eindstand van 0-3 wist te scoren.
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen het
reeds gedegradeerde Oudega op het programma.
De selectie zal er deze laatste wedstrijd alles aan
doen om trainer Klaas Sinnema een passend
afscheid te geven. Komt dus allen!

Kaatsen in de feesttent
Pingjum - Op zaterdag 14 april organiseerde
Kaatsvereniging Jan Reitsma een kaatswedstrijd
in de feesttent. Naast het toneel van de vrijdag
en Lays op de zaterdagavond was dit een
uitstekende manier om de tent te benutten.
Vorig jaar ontstond het idee bij de eerste ‘lytse
Merke’. Als experiment werd de feesttent van
de familie van Kammen zaterdagochtend
omgedoopt tot een overdekte kaatsarena.
Ook al was het prachtig weer en had er prima
buiten gekaatst kunnen worden, de kaatsers van
Pingjum wilden dit spektakel voor het eerst in
de kaatsgeschiedenis graag meemaken. Met
een deelnamelijst van 8 partuur, Dames en Heren
door elkaar, werd er in pouleverband gekaatst.
Met enige aanpassingen in het wedstrijdregle-

ment kwam er een ‘Pingjumer kaatsvariant’
tot stand wat zowel elementen van het straatkaatsen als het zaalkaatsen in zich heeft. De
zachte bal mag de wanden en het dak raken
bij het uitslaan en het tussenspel, niet bij de
opslag. Het spel krijgt er hierdoor een extra
dimensie bij.
Publiek en kaatsers waren het er over eens,
volgend jaar weer kaatsen in de feesttent want
ook bij koudere dagen is dit een heel leuke
manier om toch te kunnen kaatsen.
Uitslag Finale 5-5, 6-4
1. Reinder Huisman, Michel Nesse
en Feikje Folkertsma
2. Eibert Tigchelaar, Gerrit Harm Folkertsma
en Jeltsje Osinga

www.nieuwbouwinmakkum.nl

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN
VAN VRIJDAG 27 APRIL
T/M VRIJDAG 4 MEI
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WAAGSTEEG 5 8754 ET MAKKUM
TEL.: 0515 231 030

Het gemeentehuis is
Koninginnedag gesloten.
Tevens is het
gemeentehuis
op woensdag 23 mei a.s.
de gehele dag gesloten

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

2 kaarten Elfstedentocht 2007, start groep 19
(07.24 uur), tel. 06-53318316
Telefoontoestel Monaco (analoog) € 10,-;
Silma filmprojector, als nieuw € 50.-,
tel. 0515-231940
Polyester boot, complete set incl. Marfish tander polyester 3,8 bij 1,2 m buitenboordmotor
4 pk 4 takt Selva flenders, slot voor op BB,
sloten + kabels voor boot, peddels, externe
tank 121, trailer is evt. mogelijk, alles is in
2005 nieuw aangekocht, tel. 06-20614655
Vaatwasmachine wegens nieuwe keuken,
Bauknecht 7 jr. oud i.g.st. € 100.-,
tel. 0515-573095

TE KOOP

Vogelkooi € 25.- (nieuw prijs € 129.-);
Sjoelbak opknapper € 5.-, tel. 06-29320920
Projectiescherm oprolbaar € 20.-; Driepootstatief voor foto- en filmcamera € 15.-,
tel. 0515-231940
AANGEBODEN

Turfmarkt 45
MAKKUM

Huishoudelijke hulp, tel. 0643746298
GRATIS AF TE HALEN

2 Thermopane ruiten 75 x 125 cm en 125 x
150 cm, tel. 0515-231874

Op fraaie woonstand
gelegen, goed onderhouden,
monumentaal pand

GEVRAAGD

Woning (woonruimte) met 2 kamers in
Makkum of omgeving, huur vanaf
€ 300.-, per maand, tel. 06-24702059

Vraagprijs:
€ 335.000,00 k.k.

Elfstedentochtkaarten 4 stuks groep 1 t/m 5,
tel. 06-23462944
VERLOREN

Halsketting Dutch designe. Verloren tussen
‘t Hof en de bibliotheek, tel. 0515-231282

www.makkumerbelboei.nl

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

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

Gebruikte koelkast (tafelmodel),
tel. 06-10708293

www.focussys.nl

Playstation 2 met spelletjes, tel. 06-50467841

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

WERK

Automonteur zoekt werk, ook wel voor
schilderen, tuinieren, klussenwerk e.d.,
tel. 06-24702059
VERLOREN

Grijze jas met opdruk Criminal (op rug), in de
feesttent te Pingjum op 14 april,
tel. 0517-531409 of 06-45902406
TE HUUR

Hoge druk reiniger 220 volt 160 Bar, voor
woning, boot, caravan e.d., tel. 0515-231012
VERMIST

Blauwe gazelle herenfiets van zaterdagavond
14 april op zondagavond 15 april meegenomen
van het erf aan de Bolswarderwag 2, Exmorra,
tel. 0515-573095

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

