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Open avond
muziekvereniging
Hallelujah een
groot succes

Russen komen naar
Makkum met de
Frigate ”Shandart”

Gedeputeerde Piet Adema opent strandbibliotheek
op recreatieterrein De Holle Poarte

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
Makkum - Maandagmiddag om twee uur is onder
grote belangstelling van genodigden de eerste
strandbibliotheek aan de Friese IJsselmeer-kust op
het strand van recreatiegebied ”De Holle Poarte” te
Makkum officieel geopend door den heer Piet Adema,
gedeputeerde van de provincie Fryslân. Het geheel
werd muzikaal opgeluisterd door het duo Frans Fâber.
De gasten werden welkom geheten door mevrouw
Dina Eringa van Bibliotheken Súd West Fryslan,
het was januari 2006 toen mijn collega Hammie
Alberda in het kader van de opleiding informatie
medewerker bibliotheken de opgave kreeg voor het
bedenken en uitvoering van een promotie activiteit.
Men sloeg er een aantal vakbladen op na en las
daarin dat er in Zuid Holland strandbibliotheken
gerealiseerd waren. Dit zou ook geweldig op het strand
van Makkum zijn. Uiteindelijk is de studieopdracht
toch een strandbibliotheek geworden, zegt mevrouw
Eringa. Het plan werd positief beoordeeld door het
managementteam van Bibliotheken Súd West
Fryslân, medewerkers van De Holle Poarte, de
gemeente Wûnseradiel en Inisjatyfgroep Plattelânsfernijing Noardwest Fryslân. De totale kosten van
het twee jaar durende project bedragen 81.900 euro.
Op advies van de Inisjatyfgroep Plattelânsfernijing

Noardwest Fryslân stelt Gedeputeerde Staten een
bijdrage van 18.500 euro uit de regeling Toerisme
en Recreatie en 24.570 euro uit de regeling
Plattelandsbeleid beschikbaar. De overige gelden
komen van de gemeente Wûnseradiel, bibliotheek
Wûnseradiel, recreatiecentrum De Holle Poarte en
van de familie Leo van Meerten van Marina Makkum,
die voor het onderkomen van de bibliotheek zorgde.
Wie kan ook beter voor de ceremonie zorgen dan
Neptunus, de god van de zee, hij verrees plots uit het
water van het IJsselmeer gewapend met een drietandvork, overhandigde hij deze aan Piet Adema, die
met Neptunus een visnet voor de deur weg prikte.
Voor Fryslân begint de Victorie schetste Adema.
Met de Hollandse kust er bijgeteld zijn er nu 14
strandbibliotheken. In Makkum is het de eerste strandbibliotheek aan de Friese IJsselmeerkust, een extra voorziening op het strand en promotie van de bibliotheek.

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

Sinds jaar en dag
een begrip

De bibliotheek is elke dag van 11.00-17.00 uur geopend
in de maanden juli en augustus. Er zijn een 1500 tal
boeken gratis te leen, een deel is in het Duits en
Engels. Men kan de boeken lenen op vertoon van
een legitimatiebewijs, het boek dient aan het eind
van de dag weer teruggebracht te worden.

In verband met de Makkum Merke
verschijnt de Makkumer Belboei volgende week

op donderdag 19 juli

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 15 juli

Familieberichten
12-07-04

Van Doniakerk
9.30 uur pastor T. de Graaf, Bolsward

12-07-07

Annie

R.K. Kerk (zaterdag)
19.00 uur pastor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br.P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
Recreatie Holle Poarte in de Piramide
9.30 uur Dhr. J. Roode, m.m.v. dhr. E. Terluin Bugel,
orgel dhr. J. Adema

Als je droevig bent
kijk dan nog eens in je hart
je zult zien dat je eigenlijk treurt
om iets wat eens je grootste vreugde was
Arie
kinderen en kleinkinderen

Agenda
woensdag 11 juli
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt
19.00-21.00 uur in het centrum

vr.13- t.e.m. di.17 juli
Makkum - programma 115e Makkumer Merke
> zie advertentie op pagina 8

vrijdag 13 juli
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos
van 14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

woensdag 18 juli
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt
19.00-21.00 uur in het centrum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049
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 é 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. 0517533336, 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

Oproep
Gezocht nabestaanden van:
Tjitske van der Velde
geb.: 29-5-1879 te Heeg
overl.: 7-2-1958 te Makkum
begr.: te Makkum
Gehuwd geweest met Pieter Visser,
2e huwelijk met Hielke Visser.
Wie kan mij inlichten betreffende de geboorte
en sterfdatum van deze 2 mannen en hun beroep.
Zijn er ook kinderen uit deze huwelijken en
hoeveel. Ook gegevens over haar broers en
zusters zijn welkom. Zij was tweede kind uit
een gezin van 14 kinderen.
Graag uw reactie.
W. v.d. Velde, Inialoane 57a
9263 RC Garijp
el. 0511-521577.

Vermist
Wie mist een wit met grijze kater, hij zwerft
al enige tijd in de buurt van de Geep/Schar rond,
tel. 0515 - 232827

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 aug.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en
dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra-Poog,
Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/ www.maaikepoog.nl.
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden.
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar
Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten
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
Cornwerd - De Cornwerdermolen bestaat dit 100
jaar. Ter gelegenheid daarvan is in week 32 vanaf 6
t.e.m. 12 augustus de molen dagelijks geopend
voor publiek van 10.00 - 16.00 uur, entree gratis
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
Wons - zaterdag en zondag 14/15 juli Expo Atelier
Pur Sang. Open zondagen: 28/29 juli en 25/26 aug.
Open van 13.00-18.00 uur. Voor vragen en info:
Antje van der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons,
tel. 0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl
Workum - Nylânnermoledei, Hylperdyk 3, 11 aug.
van 9.00- 21.00 uur. Deze dag staat in het teken
van het jaar van de molen. Vandaag zullen: shantykoren voor u zingen, verhalen vertelt worden door
een verhalenverteller, paling gerookt worden, de
accordeonist zijn repertoire ten gehore brengen.

www.makkumerbelboei.nl
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Diefstal kluis,
getuigenoproep
Wons - De politie heeft vrijdag omstreeks
01.35 uur een onderzoek ingesteld naar een
inbraak in een benzinestation aan de Rijksweg
A7. Men kwam binnen na het vernielen van
een ruit. Uit het bedrijf werd een kluis met
nog onbekende inhoud weggenomen. Door de
politie is de omgeving afgezocht, helaas zonder
resultaat. Door de technische recherche zal een
sporenonderzoek worden uitgevoerd. Gezien
het gewicht van de kluis, enkele honderden
kilo’s, bestaat de mogelijkheid dat passerende
automobilisten de daders bezig hebben gezien.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 12 JULI
T/M ZATERDAG 14 JULI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

MUIDERSLOTJE

4 HALEN / 3 BETALEN
MEGABURGER

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER

De politie roept iedereen op die iets gezien
heeft wat kan leiden tot de oplossing van deze
zaak, zich te melden. Dat kan op telefoonnummer 0900 8844. Informatie wordt uiteraard
vertrouwelijk behandeld.

500 gram

DONDERDAG 12 JULI
T/M WOENSDAG 18 JULI

€ 2.75

GEKOOKTE WORST
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

BOERENMETWORST

H.O.H. GEHAKT
500 gram

Bij inbraak kassalade
en kluis ontvreemd

500 gram

100 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT

€ 0.90
€ 1.20

HONGAARSE POESTA SALADE

€ 2.75

100 gram

€ 1.25

Witmarsum - De politie onderzoekt een inbraak
in een supermarkt die vorige week maandagmiddag aan het Kaatsplein plaatsvond en
waarbij een kassalade en een kluis met inhoud
ontvreemd is. De diefstal vond rond lunchtijd
plaats toen winkelpersoneel voorbereidingen
troffen voor de sluiting.

Op A7 319 snelheidsovertreders beboet
Kornwerderzand - De politie heeft vorige
week maandag op de A7 een snelheidscontrole
uitgevoerd in verband met wegwerkzaamheden.
Van de 3.545 weggebruikers waren er 319 in
overtreding. De hoogst gemeten snelheid was
121 km/uur op een traject waar een snelheidslimiet van 70 km/uur van kracht is. De controle
is mede uitgevoerd naar aanleiding van klachten
van de wegwerkers.

Belangrijke mededeling
KV Makkum:
Opstelling Lunapark in centrum
Makkum - Op het Plein en de Markt worden
diverse kermisattracties opgesteld. De opbouw
vindt plaats na afloop van de zomeravondbraderie
vanavond woensdag 11 juli. De kermis gaat
van start op vrijdag 13 juli en sluit ‘s avonds
op dinsdag 17 juli. Zondag 15 juli is de kermis
gesloten tot 16.00 en tussen 19.00 en 20.00 uur.

telefoon 0515-231488 of 232547

Mona Pudding met saus, 2x125 gram...................nu 79

cent
Jonge Kaas, 500 gram...................................................nu 2.49
Palingworst, per pakje............................nu 5 zegels extra
Hero Cassis, 1,25 literfles.............................................nu 1.19
Coolstick Vrieslolie’s, pak à 10 stuks........................45 cent
Wilhelmina Pepermunt, 200 gram.............................69 cent
Yogho-Yogho Aardbei, literpak............................nu 75 cent
bakje Champignons, 250 gram....................................nu 0.89
Sperciebonen, per kilo.................................................nu 1.98
Aanbiedingen geldig van do. 12/7 t.e.m. wo. 18/7
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Taxicentrale Van der Bles organiseert mini-kermis
voor de schooljeugd

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

Makkum - Op woensdagmiddag 4 juli had
Taxicentrale Van der Bles de garage aan de
Suderseewei omgetoverd tot een ware minikermis. Reden de afsluiting van het schooljaar
voor alle leerlingen van het leerlingenvervoer
van de gemeenten Wûnseradiel en Bolsward,
dat Van der Bles al sinds jaar en dag uitvoert.
Dit idee bleek voor de kinderen een schot in de
roos. Vanwege de onzekere weersomstandigheden had Van der Bles de mini-kermis van
Jan Kelderhuis op laten stellen in zijn garage,
zodat ook bij slecht weer, dit evenement gewoon
kon doorgaan.
Eén voor één kwamen de busjes met leerlingen
aan op het terrein aan de Suderseewei en in
gezelschap van hun chauffeurs bestormden de

kinderen de diverse attracties, zoals een heus
springkussen, een zweefmolen, een waterbak
met eendjes waar naar gehengeld kon worden
en de Kop van Jut, die veel klandizie had van
de mannelijke deelnemers. Wie van het spelen
trek kreeg, kon terecht bij de poffertjeskraam,
de suikerspinkraam en het ijskarretje, met Jan
als volleerd ijscoman. De jeugd genoot met
volle teugen! Tegen half 3 kwamen diverse
ouders toegestroomd om hun kroost weer mee
naar huis te nemen, maar niet voordat ”hoffotograaf” Jan Werkhoven, een groepsfoto
van het stel had gemaakt. Tot slot kreeg ieder
kind bij het verlaten van het kermisterrein nog
een leuke attentie mee en ging hierna tevreden
naar huis. Een heerlijk begin van een, hopelijk,
zonnige vakantieperiode!

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

Volop barbecuevlees
2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor JULI
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z 2 st. Pisang Goreng
z Witte Rijst
Eigen foto

* o.b.s. ”It Iepen Stee” in Makkum organiseerde op de laatste schooldag diverse activiteiten in
de sporthal. Hier doet groep 7/8 aan streetdance onder leiding van een ”ingehuurde” docente.

2 pers.

€ 12.50

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

Glow Flow Bowling bij Hotel Restaurant de Vigilante
4 compleet nieuwe banen met het modernste
op het gebied van bowlen. De banen zullen
worden verlicht d.m.v. black light waardoor
er een bepaald effect op de banen verschijnt.
Het bijbehorende café wordt erbij betrokken
waardoor één ruimte zal ontstaan en de bar zal
dan ook altijd garant staan voor gezelligheid
en goede service, zowel voor een uurtje bowlen
als een personeels- of familiefeest. Ook zal er een
kleine kaart gevoerd worden met de heerlijkste
hapjes en snacks.

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Nieuwe oogst zomer rode kool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Vers gesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . .€ 0.60
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . .€ 1.00

Makkum - Op 24 juni is de verbouwing van
de bowlingbanen bij Hotel de Vigilante van
start gegaan. Alles wordt rigoureus aangepakt,

Russen komen naar Makkum met de Frigate ”Shandart”

Mooie bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Het was de huidige kapitein, Vladimir Martous,
die op 4 november 1994 de kiel legde van de
replica ”Shtandart” en in 1999 werd het schip
te water gelaten. Sinds 2000 vaart kapitein
Martous jaarlijks met 40 tot 50 Russische jongelui, in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar, de
wereld rond. Voor hen een unieke kans om
kennis te maken met andere landen en culturen
en zich in te zetten als maritieme ambassadeurs
van het nieuwe Rusland. Precies zoals de Tsaar
Peter de Grote het voor ogen had. Makkum
zal de eerste plaats in Nederland zijn die wordt
bezocht, om daarna, in het kader van het Michiel
de Ruyter jaar, deel te nemen aan de regatta
voor tallships, van Den Helder naar Vlissingen.

10 Grote eieren voor . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . .€ 4.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

B. BOSMA
biedt te huur aan:
Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.
Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar
Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Op vrijdag 13 juli worden in Makkum, in
Hotel de Vigilante, de deuren van de 2e Glow
Flow bowlingbaan in Nederland geopend.

Makkum - Tijdens de visserijdagen Makkum
op 17 en 18 augustus komt de replica van het
door Peter de Grote in 1703 gebouwde schip,
de Frigate ”Shtandart”, naar Makkum. Zoals
vele water liefhebbers weten, heeft Tsaar
Peter de Grote zijn scheepstimmer opleiding
in Zaandam en Amsterdam gevolgd, en
gebruikt om een eigen vloot te bouwen om de
Baltische zeeën te bevechten. In 1703 veroverde
hij de Oostzee, en doopte hij het zelf ontworpen
schip, ”De Shtandart”, tot vlaggenschip van
de vloot. In 1725 werd het schip gesloopt en
ondanks de grote wens van Peter de Grote
nooit herbouwd......

Uniek is dat Stichting Visserijdagen Makkum
kapitein Martous bereid heeft gevonden om als
vlaggenschip mee te doen aan de traditionele
Makkumer vlootschouw, aansluitend gaat de
”Shtandart” een, ruim twee uur durende, vaartocht maken. U kunt meevaren op dit unieke
schip tegen een onkosten vergoeding van € 35
p.p. die geheel ten goede komt aan het in de
vaart houden van dit ideële project. Er zijn
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
en u kunt zich laten plaatsen op de gastenlijst
via de website www.visserijdagen-makkum.nl.
Er zijn geen kaarten verkrijgbaar tijdens de
visserijdagen. Geen computer? Vraag een kennis!
Tijdens de visserijdagen ligt het schip ter
bezichtiging in de haven van Makkum.
Kosten zijn € 2 voor kinderen en € 2,50 voor
volwassenen, te betalen aan boord.


vanaf 7 juli aanwezig op De Holle Poarte
de bekende

s
r
e
t
o
o
c
s
o
a u t (botssautoo’s)
Bij inlevering van deze advertentie

7 ritten voor € 5.= en 16 ritten voor € 10.=
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Eendrachtige samenwerking
Zomerwatertoezicht
Leeuwarden - Zaterdag 6 juli start het jaarlijks
terugkerende project Zomerwatertoezicht. Twee maanden lang zullen de Friese diensten, die zich bezig
houden met het toezicht op en aan het water, eendrachtig samenwerken. De meeste watersporters hebben
een basale kennis van de regels en voorschriften op
het water. Om ze desondanks te weerhouden van
overtredingen - de meeste prioriteiten in het toezicht
zijn gericht op deze items - moeten ze weten hoe
groot de pakkans op de Friese wateren is. De toezichthoudende diensten zijn elke dag op het water te
vinden. Overdag, ‘s avonds, maar op veel momenten
ook ‘s nacht. Nieuw onderdeel dit jaar is de uitbreiding
van het milieutoezicht. Niet alleen vanaf het water
maar ook in combinatie met milieuvluchten door
een helikopter.
De provincie Fryslân, met name de Friese meren,
staan bekend om de uitgebreide mogelijkheden
voor de recreatie op en aan het water. Daarbij wordt
het natuurschoon tevens geroemd. De provincie
Fryslân is ook voor de beroepsmatige binnenscheepvaart een belangrijke ader. Met name het Prinses
Margrietkanaal wordt intensief gebruikt door deze
beroepsgroep; de vaarroute vanaf het IJsselmeer
naar onder andere Groningen, Delfzijl, Heerenveen
en Drachten loopt via dit kanaal. Het Prinses
Margrietkanaal is dus de belangrijkste schakel van
de provinciale vaarwegen. Het verbindt de Friese
Meren met elkaar en het is de doorgangsroute voor
de beroepsvaart. Aangezien de zeer vele recreatievaartuigen en de beroepsvaartuigen van hetzelfde,
relatief smalle kanaal gebruik maken, is in de zomermaanden een adequaat, verscherpt politietoezicht
hierop noodzakelijk. De veiligheid op het water, de
belangen van de (beroeps)visserij, de beroepsvaart
en de bescherming van de natuur staan in het
zomerseizoen op alle Friese meren onder grote
druk. Ook op deze wateren is het dan noodzakelijk
om een verscherpt toezicht uit te oefenen.
De meeste watersporters hebben een basale kennis
van de regels en voorschriften op het water. Om ze
desondanks te weerhouden van overtredingen - de
meeste prioriteiten in het toezicht zijn gericht op
deze items - dienen ze te weten hoe groot de pakkans
op de Friese wateren is. Het toezicht op en rond het
water wordt in de maanden juli en augustus uitgevoerd
in het project Zomerwatertoezicht 2007, uitgevoerd
in een samenwerking tussen de regiopolitie Fryslân,
het KLPD, Provinciale Waterstaat en het Wetterskip
Fryslân. Alhoewel allen in hun ”normale” werk direct
of indirect met het toezicht op het water te maken
hebben, is dat vaak niet op dezelfde deelgebieden.
Daarom zijn tussen de toezichthoudende instanties
afspraken gemaakt over een uniforme werkwijze
en verbaliseringsbeleid.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

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

SPECIAAL M ENU V AN D E M AAND J ULI

Tomaten of Minestronesoep - Entrecote - Grote Ijscoup naar keuze.
€ 20,ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

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

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

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143

Evenals vorig jaar hebben de volgende toezicht- en
controleonderwerpen prioriteit: Het vaargedrag in
het Prinses Margrietkanaal. Daarbij gaat het vooral
om het stuurboordwal houden, de motor stand-by
houden door zeilschepen en niet laveren. Het gebruik
van alcohol. Er zijn dit jaar vier grote controles op
het water, veelal tijdens evenementen. Daarnaast
wordt bij ieder contact op het water de schipper
verplicht een ademtest af te leggen. Het vaargedrag
van snelle motorboten, zoals speedboten en waterscooters (jetski’s). Daarbij gaat het niet alleen om het
snelvaren maar ook over de regels omtrent het gebruik,
zoals de dodemansknop, zwemvesten, brandblusser
en het vaarbewijs. En natuurlijk de overlast van
zwemmers, bruggenspringers en geluidsoverlast in
natuurgebieden en jachthavens.

E-mail notaris@wallisdevries.knb.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
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

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
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding
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Open avond muziekvereniging Hallelujah een groot succes

Maatjes gezocht
voor mantelzorgers
Stand-by Fryslân, een project van Humanitas
In 24 Friese gemeenten koppelt Stand-by
Fryslân al vele jaren (voorheen onder de naam
Oppascentrale) vrijwilligers aan mantelzorgers
die er eens tussenuit willen. Mantelzorgers
zorgen voor een naaste met een handicap of
chronische ziekte. Deze zorg geeft vaak veel
voldoening maar kan ook steeds meer tijd en
energie gaan vragen. Het tijdelijk overdragen
van de zorg is voor mantelzorgers dan ook
belangrijk. Het blijkt dat hierdoor de relatie
met de verzorgde verbetert, dat de mantelzorger
zich minder eenzaam voelt en minder last van
stress heeft. Kortom, mantelzorgers houden de
zorg langer vol, als zij de zorg af en toe kunnen
overdragen. Vrijwilligers kunnen hierin een
belangrijke rol spelen.

Makkum - Op donderdagavond 28 juni gaf
muziekvereniging Hallelujah, Makkum een open
avond. Dit deden ze in samenwerking met de
kinderen en docente van de AMV-lessen die
het afgelopen half jaar in Makkum zijn
gehouden. De kinderen van de AMV-lessen
hadden samen met hun docente Jannie de
Groot een aantal bekende liedjes ingestudeerd.
Deze lieten ze gezamenlijk horen aan hun
ouders, pakes en beppes, broers en zussen.
Om al een idee te krijgen hoe het is om in een
orkest te spelen, begeleidde ook het jeugdorkest één van hun liedjes.
Hierna was het jeugdorkest aan de beurt. Ze

gaven informatie over elk instrument in het
bijzonder en lieten horen hoe mooi hun instrument
klonk. Er was ook een hoorndocent aanwezig
die nog specifiek over de hoorn informatie
gaf. Na afloop kon een ieder de instrumenten
proberen onder begeleiding van de docenten
en de desbetreffende muzikant.
Hebt ook u nog belangstelling voor de muziek?
Bij voldoende aanmeldingen zullen we dit jaar
de AMV-lessen in Makkum voortzetten! Ook
kunt u zich nog opgeven voor de instrumentale
lessen! Voor informatie of opgave kunt u contact
opnemen met Nynke Elgersma (0515-231170)
of met Tjalda de Witte (0515-574668)

* Bezoek ook de gezellige zomeravondmarkt op woensdag in het centrum van Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Maatjes
Tijdens de vervanging, zoals Stand-by Fryslân
die in de thuissituatie biedt, houdt de vrijwilliger
de verzorgde gezelschap, doet zo mogelijk
een gezamenlijke activiteit en biedt zowel
verzorgde als mantelzorger een luisterend
oor. De vrijwilliger is voor beide een maatje!
De coördinator zorgt voor een zorgvuldige
koppeling tussen vrijwilliger en hulpvragers.
Belangrijk is dat de hulpvrager op de vrijwilliger
kan rekenen. In overleg wordt de vrijwilliger
op een vast tijdstip ingezet of is op afroep
beschikbaar. De vrijwilliger wordt vanuit
Stand-by begeleidt en krijgt een introductiecursus
aangeboden.
Zomer
De zomer is voor velen een tijd vol plezierige
buitenactiviteiten. Voor mantelzorgers is dit
echter niet altijd weggelegd, vooral voor hen
die dag in dag uit voor iemand zorgen, die ze
niet alleen kunnen laten. Veel familieleden en
bekenden, die anders een oogje in het zeil
houden, zijn op vakantie. Maar mantelzorgers
willen er in de zomer ook wel eens tussenuit,
bijvoorbeeld een middagje vissen, wandelen,
fietsen of naar een braderie. Het tijdelijk kunnen
overdragen van de zorg is voor mantelzorgers
in de zomer juist ook nodig. Met de inzet van
een vrijwilliger van Stand-by kunt u met een
gerust hart genieten van zomerse activiteiten!
Belangstelling
Heeft u enkele uurtjes per week (of meer) tijd
over en lijkt het u fijn om deze in te vullen
met zinvol vrijwilligerswerk als maatje van een
mantelzorger en verzorgde? Nog deze zomer
of pas in het najaar? Neem dan voor meer
informatie of aanmelding contact op met:
De Poort Sneek, tel. 0515-414162 ma. t/m vr.
9-12.30 uur en ma. t/m do. 13.30-17 uur.
Ook kunt u onze website bezoeken:
www.stand-byfryslan.nl
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De bijzondere schelp
Makkum - Voor kinderen vanaf 3 jaar is er
woensdag 18 juli om 14.00 uur een Poppentheater in de bibliotheek. Aurora de zeemeermin
wil een verrassingsfeestje organiseren voor Kira
de inktvis, omdat zij 50 jaar wordt. Ondertussen
vindt Loena een hele bijzondere schelp waarin
ze vast komt te zitten. Daarna wordt iedereen
opgeschrikt door de komst van een haai en
gaan ze allemaal op de vlucht. Meestal weet
Kira overal raad mee, maar of ze ook hier een
oplossing voor weet is de vraag. Een ding is
zeker, het hangt van de kinderen af of alles
goed komt en het verjaardagsfeest in alle
hevigheid kan losbarsten.
Deze voorstelling wordt verzorgd door Zwannie
Menger en Marian Hettinga van poppentheater
Remisolleke. Zij gebruiken niet alleen poppen,
maar hebben zelf ook een rol in het verhaal.
In het spel staat het samen praten, samen denken
en samen spelen centraal. Kinderen hebben
vanuit zichzelf een rijke fantasie. Met het poppentheaterspel wordt die geprikkeld. Kinderen
weten bijvoorbeeld best dat de poppenspelers
zelf de poppen hanteren. Door echter in te
spelen op het enorme inlevingsvermogen van
kinderen is het voor hen alsof alles toch echt
leeft en beweegt.

Schepenbouwers op school
Makkum - Afgelopen weken was het weer
zover. De kinderen van groep 6 en 7 van de
basisscholen in Makkum en Wons hebben
weer gebouwd aan hun zeilklompen. Wiebren
van der Weerdt (Wiepke, oud bestuurslid SVM)
en Lieuwe Wijnja (timmerman Lieuwe) hebben
zo goed mogelijk deze jonge scheepsbouwers
begeleid met de serieuze taak om van een kale
houten klomp, een wedstrijd klomp te bouwen.
Deze scherpe klompen worden natuurlijk ingezet in de welbekende zeilklompenrace tijdens
de visserijdagen op zaterdag 18 augustus. Om
12.30 uur zal het eerste startschot klinken bij
de Vallaatsbrug, en zullen alle kinderen, ouders
en toeschouwers vol verwachting de wedstrijd
bekijken. Behalve de 1e, 2e en 3e prijs voor
de snelsten, is er ook weer een prijs voor het
mooiste zeilklompje. De jongste lichting
klompenzeilers bestaat uit ruim 80 kinderen,
deze kunnen meedoen in de eerste klasse. De
tweede klasse is de vrije klasse en daar kunnen
de 160 andere klompzeilers aan meedoen. De
kinderen uit Makkum en Wons die speciaal
onderwijs volgen en in groep 6 of 7 zitten
kunnen op Kerkstraat 26 de komende weken
hun klomp komen ophalen, zodat zij natuurlijk
ook mee kunnen doen, net als hun vriendjes.
Hebt u ook interesse in een klomp, dan kunt u
deze voor € 20.00 op bovenstaand adres kopen.

Nog twee dagen en dan begint de Makkumer Merke. De prachtige feesttent is
al opgebouwd op ”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat, alle voorbereidingen
zijn in volle gang en vanavond in ”De Zwaan” vinden de lotingen plaats voor
enkele belangrijke off. K.N.K.B. kaatspartijen.

Vrijdag 13 juli

om 17.00 uur wordt gestart met het Open Fries Kortebaankampioenschap.
Dit is een kortebaandraverij voor paarden op de Ds.L. Touwenlaan
m.m.v. Kortebaandraverij ”De Sprinters”. Het is het 25-jarig jubileum!
‘s Avonds is er natuurlijk het Harddraversbal en de prijsuitreiking met
”THE BLUES BROTHERS” in de feesttent op het kaatsveld. De toegang is gratis.

Zaterdag 14 juli

wordt de Rabobank Partij voor de Heren Hoofdklassers gehouden. Deze partij
begint om 13.00 uur. Het Harmonieorkest Halleluja zorgt voor de muzikale
omlijsting en ‘s middags is er stemmingsmuziek in de feesttent met ”BOB LINE”
‘s Avonds speelt de top band ”DEADLINE ” van 22.00 tot 02.00 uur.
Entree: € 10,=.

Zondag 15 juli

is er de Café-Rest. ”De Zwaan” Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan Partij. Deze partij begint om 10.00 uur.
Voor Jongens d.e.l. en de verliezers Afdeling is er de Groothandel Bergsma Partij.
‘s Middags is er stemmingsmuziek in de feesttent met ”LET’S DANCE”

Maandag 16 juli

hebben we de Kaatswedstrijd voor Heren Senioren d.e.l., de Douwe Blanksma
Partij. Zoals vanouds doen hier ook weer vele Makkumers aan mee. De partij
begint om 11.00 uur. ‘s Ochtends om 11.00 uur is er een reünie voor leden en
oud-leden van de K.V. Makkum en ‘s middags is er wederom stemmingsmuziek,
traditioneel met de band ”BUTTERFLY”
In de feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de loting plaatsvinden voor de
Grote Merke Ledenpartij.

Dinsdag 17 juli

wordt de Grote Merke Ledenpartij gehouden in 11 klassen.
‘s Ochtens om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Vandaag zal er worden
gestreden om de hoogste eer en een plaats in de koets !
‘s Middags is er stemmingsmuziek in de tent met de ”SWING MASTERS” en
‘s avonds na de prijsuitreiking vindt de traditionele ere-rijtoer door Makkum plaats
met alle prijswinnaars en Harmonieorkest Halleluja.
Meteen na de prijsuitreiking is er doorlopend feest met de band ”NO RULES”
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark opgesteld op het Plein en de Markt.
Tevens zijn er op het kaatsveld een zweef/draaimolen en enkele andere attracties
opgesteld.

Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien op www.kvmakkum.nl
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Vijf en twintigste editie Kortebaandraverij Makkum
Makkum - Sedert 1983 begint Makkum Merke
met het door de Commissie Kortebaandraverij
Makkum georganiseerde Open Fries Kortebaan
Kampioenschap op de Ds. L. Touwenlaan te
Makkum. Vrijdag 13 juli a.s. zal de 25e editie van
deze kortebaandraverij worden verreden onder
auspiciën van drafvereniging ”De Sprinters”.
Om vijf uur ‘s middags is de eerste start. De
rechte brede laan garandeert alle toeschouwers
optimaal kijkgenot. Een gezellig punt langs de
baan is de consumptietent, waar naast drankjes,
ook vis wordt verkocht. De draverij in Makkum
is pas het eerste optreden van ”De Sprinters”
dit jaar. Door vergrijzing en een afnemend aantal
hobby-dravers wordt het steeds moeilijker
een wilde kortebaandraverij te organiseren.
De Makkumer commissie is dan ook bijzonder
ingenomen met de lijst van deelnemende paarden.
Gevreesd wordt dat het wel eens de laatste
Makkumer merkedraverij zal blijken te zijn.
Ondanks deze sombere berichten hopen we
uiteraard op een enerverende kampioenswedstrijd met vele spannende ritten. De verliezers
in de eerste ronde gaan verder in de B-rijderij.
De winnaars binden de strijd aan om de Friese
kampioenstitel.
Kortebaandraverijen van De Sprinters zijn
spannend en sensationeel. Voorspellingen over
de uitslag zijn moeilijk, te meer daar er geen
vergelijkbare prestaties van dit jaar voor handen
zijn. De prachtige combinatie Tejanit met
pikeur Simon Scheeringa (rugnr.11) uit

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Drachten gooit hoge ogen op de overwinning.
Henk Lam, Ureterp (rugnr.35) met Bliksum
en Alex Klaren, Heerenveen (rugnr.14) met
Lord Lucky behoren zeker ook tot de kanshebbers. Stal Soeting uit Rotsterhaule is van
de partij met twee paarden. Mister X gereden
door dochter Petra Soeting en Mister T met
pikeur Ruurd Jetten van Heerenveen, beide
sterke outsiders. Plaatselijke favorieten Jelle
met Calista en Haije Attema met Rye zijn zeer
gebrand op het neerzetten van een goede
prestatie. Jelle is al wekenlang aan het trainen.
Haije heeft zijn paard Rye een tijd lang bij
Eelke Kruis uitbesteed voor effectieve trainingsarbeid. De aangegeven paarden zullen naar
verwachting alles geven in de strijd om het
mooie Makkumer aardewerk van Koninklijke
Tichelaar en de door RT Projectafbouw BV
Makkum beschikbaar gestelde erekransen.
Het gemeentebestuur van Wûnseradiel stelt
een kampioenstrofee beschikbaar, terwijl de
winnaar voor een jaar trotse bezitter wordt
van de Louis Poulain Wisselbeker.
De prijsuitreiking is een uur na de laatste rit in de
feesttent op de kaatsterrein aan de Klipperstraat.
Op muziek van dansorkest de Makkumer
Bluesbrothers kunnen de beentjes tot in de
vroege uurtjes van de vloer. De toegang tot de
draverij en de feesttent is gratis. In verband
met het gereedmaken van de wedstrijdbaan
wordt de Ds. L. Touwenlaan vrijdagmiddag
vanaf één uur voor alle verkeer afgesloten.

Jong geleerd, oud gedaan:
Marmer imitatie is mijn grote hobby

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

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

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

Makkum - De heer Piet Terpstra uit Makkum
in het verleden bekend als directeur van het
gelijknamige schildersbedrijf, daarnaast heeft
hij ook vele maatschappelijke functies vervuld.
Maar wilde je vroeger het vakdiploma schilderen
halen dan moest je veel leren vertelt Terpstra.
Behalve de theorievakken moest daarnaast er
ook veel praktijk geoefend worden, om de oude
technieken zoals houtkleuren, dat is het imiteren

van verschillende houtsoorten en het imiteren
van diverse marmersoorten onder de knie te
krijgen. Bij restauratie van oude kerken en
gebouwen wordt dit nog wel gevraagd.Vooral
marmer imitatie is mijn grote hobby zegt
Terpstra. Je ziet deze Makkumer dan ook op
zijn 85e nog bezig met het marmeren van een
tafelblad voor eigen gebruik voegt hij er aan toe.
En wat jong geleerd wordt, verleer je niet weer.
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Nog voldoende vrije plaatsen
op Friese zorgboerderijen

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Nieuw informatiepunt zorgboerderijen van start

Leeuwarden - De Vereniging van Zorgboeren
Fryslân en Zorgbelang Fryslân gaan samenwerken om beter informatie te kunnen geven over
plaatsings-mogelijkheden op zorgboerderijen.
Met ingang van 1 juli kunnen mensen daarvoor
terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Fryslân.
Op dit moment zijn er al 37 zorgboerderijen
in de provincie bij de Vereniging aangesloten.
Mensen met zeer uiteenlopende zorgvragen
kunnen daar terecht. Vaak gaat het om mensen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking,
jongeren met autisme en mensen die langdurig
werkloos zijn. Zij vinden op een boerderij
dagbesteding in het helpen van de boer, of
komen er in de weekends logeren. Om te voorkomen dat mensen die op zoek zijn naar een
plek alle boerderijen langs moeten bellen is het
belangrijk dat er een centraal informatiepunt
is. Daar kan direct bekeken worden op welke
boerderij er wellicht plaatsingsmogelijkheden
zijn. Uit een eerste inventarisatie door Zorgbelang
Fryslan is gebleken dat er nog voldoende
plaats vrij is voor mensen die op zoek zijn
naar dagbesteding. De Vereniging heeft daarnaast aangegeven dat klachten van deelnemers
bij een onafhankelijk orgaan moeten kunnen
worden neergelegd. Met de afdeling Informatieen Klachtenopvang heeft Zorgbelang Fryslân
ruime ervaring in huis om dit te kunnen aanbieden. Verder hebben de zorgboeren de wettelijke
verplichting medezeggenschap te organiseren
voor hun cliënten. Op voorstel van Zorgbelang
Fryslân wordt daarom een tevredenheidsonderzoek gedaan en wordt een centrale cliëntenraad
van vijf personen samengesteld. Zorgbelang
Fryslân zorgt voor de ondersteuning van deze
cliëntenraad. Het centrale adres voor informatie
en klachtenopvang rond zorgboerderijen is daarmee: Zorgbelang Fryslân, Postbus 186 8900 AD
Leeuwarden, tel. 058 - 2137138. info@zorgbelang-fryslan.nl www.zorgbelang-fryslan.nl
Het project wordt mogelijk gemaakt door
financiering van de Vereniging door de provincie
Fryslân.

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
Mazda Premacy 1.8i
Exclusive,blauwmett
Mpv,airco,el rmn v+a
Cpv+afst bed,radio
Mistl voor,dakrail
117 dkm bj 2001

Seat Leon Tdi 110pk
Sport,5drs,blauwmett
A/c-ecc,radio-cd
Mistl.voor,el ramen
Cpv+afst.bed,lm velg
153dkm bj 2003

€ 9.900,-

€ 11.900,-

Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Fiat Marea Weekend 1.6-16v SX,st.bekr,trekh,cpv,117dkm
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 89dkm
Ford Mondeo Wagon 2.0TDCi,zwart,clima,lm velg.mistl
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,a/c,radio-cd,mistl,56 dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Ren.megane 1.9dci,dyn.luxe,5drs,a/c,cruise,r-cd,mistl
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm

2002
1999
2005
2003
2001
2002
2004
2004
2003
10-2000
2003
2003
2002
2003
2003
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.950,2.850,11.900,11.900,9.900,7.900,15.750,14.450,13.750,5.950,9.950,11.900,12.950,11.950,10.900,13.850,-

10-2003

€

16.750,-

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

VAN DER MEER
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 14.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

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

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Mirjam Kadijk uitgekozen tot het Censustalent 2007

De Waardruiters
Cornwerd - Donderdag 4 juli jl. startte Sabien
Mollema met Newman in de klasse M-2 dressuur
in Koudum. Ze won met 181 punten de 5e prijs
en een winstpunt. Zaterdag was het in Koudum
de beurt aan de pony’s. Esmee Mesken zette
met Quissie een mooi resultaat neer in de
klasse L-1 dressuur. De eerste proef behaalde
ze met 180 punten krap een winstpunt, de
tweede proef echter behaalde ze met de hoge
score van 202 punten 2 winstpunten en de 1e
prijs. Ook Daphne de Vries startte in de klasse
L-1 en ook haar resultaat mocht er zijn. De eerste
proef scoorde ze 201 punten, de tweede proef
191 punten, ook dit was goed voor de 1e prijs
en 3 winstpunten. Voor de jongsten was er
gelegenheid om mee te doen aan de Bixieproeven. Dit deden Yara de Vries en Danielle
Jaspers. Yara sprong een foutloos parcoursje
en viel met haar 46 punten in de dressuur net
buiten de prijzen. Danielle sprong met Cappacino
een keurig foutloos, ze won daarmee de 1e prijs.

Complimenten voor
personeel ”Mounewetter”
Cornwerd - Mirjam Kadijk uit Makkum is
uitgekozen tot het talent 2007 van het Censusopleidingsplan voor de jeugd tot 18 jaar van de
rijvereniging de Waardruiters. Het Censusopleidingsplan heeft tot doel om de rijvaardigheid
te verhogen. Dit jaar deden er zelfs 25 jeugdige
clubleden mee. Elke amazone kiest een doel wat

ze wil bereiken en met behulp van deskundige
instructie van Swaen Brink en zelf hard trainen
op het huiswerk probeert men dit doel te bereiken.
Het traject werd afgesloten met een heuse
parade en kreeg elke deelnemer uit de handen
van de sponsor een getuigschrift. Mirjam kreeg
een prachtige deken voor haar pony Alaska.

Nieuwe trainingspakken voor damesvolleybal Arum

van Nat. Raad van zwemexamens
Witmarsum - In de laatste week voor de
schoolvakantie zijn in waterpark ”Mounewetter”
te Witmarsum de 1e zwemexamens in dit
seizoen gehouden onder toezicht van de committeerde mevrouw Zomermaand van de Nationale
Raad van zwemexamens die het personeel
complimenteerde met de kwaliteit van de
zwemmers en zwemsters. De geslaagden
komen uit de wijde regio van Witmarsum:
ZwemABC diploma A:
Sander Burger, Ster van Ekeren, Siebe Jan
Otten, Rinze Haakma, Famke van der Veen,
Garik Sandrosian, Janco van der Houw, Albert
Gebrandy, Niek Bosch, Aisha Schuurmans,
Iris Stremler, Erwina Spoelstra, Gabe Jan van
Popta, Mart van Ginniken, Vladislav Petrachuk.
ZwemABC diploma B:
Magamed Pliev, Fianna Oppedijk, Sasker
Yntema, Lucas van Koldam, Yannick Brunia,
Kim van der Sluis, Julius Nutten, Grieta Veninga,
Baukje Leyendekker, Dennis Eijer, Anna Floor
de Best, Kiarra Zuidema, Tjesse Bottema, Danitsja
de Vries, Elisabeth Spijksma, Sigrid Amels, Vlad
Petrachuk, Marcel de Boer, Benjamin Huizinga.

v.l.n.r.: Coach Jan ten Dolle, Thea Hoekstra, Dhr. Boek, Janke Sinnema, Paulien Haitsma (in
de auto), Janny Yntema, Bea Sprik, Kerstin Kapper, Feikje Bouma, Marga Kramer en trainster
Elly Laverman.

ZwemACB diploma C:
Tom van der Sluis, Yme Joustra, Lonneker
Gerritsma, Anna van Loenen, Ardi Bashota,
Sipkjen Joustra, Koen Jongerius, Gwenda
Kuipers, Jorrit van Olffen, Rjimke Bottema,
Tensen Harp, Elma Wiersma, Marianne Spyksma,
Sander Spyksma, Leanne van Balen, Anne Jet
Kaastra, Gerbrich Kaastra.

Arum - De dames van het eerste team van
volleybalvereniging Thrium in Arum zijn

Zwemvaardigheid 2:
Sabine Hettinga, Dorien Haitsma.

Eigen foto

onlangs in nieuwe trainingspakken gestoken
door hoofdsponsor autobedrijf Boek.
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Nota’s Schildersbedrijf kaatspartij
Laatste ledenpartij voor de Makkumer merke
Makkum - Zondag de gelegenheid bij uitstek
om nog even aan het gras te ruiken, de want
weer even uit te proberen, de tactiek weer
even op te frissen....voordat de Merke begint.
Deze ledenpartij was verdeeld in een A- en B
klasse.
In de A- Klasse waren 4 parturen, wat dus
poulekaatsen betekende. Over het algemeen werd
hier spannend gekaatst en waren de parturen
aardig aan elkaar gewaagd. De krachtmeting
ging tussen Hyltje Bosma, Piter Genee, en Hidde
Koornstra tegen Hendrik Jan van der Velde,
Steven van Gorsel en Andre Tijmstra. Dit
resulteerde in 5-5/0-6 voor het Hendrik J. van
der Velde c.s Met 21 punten was de 1e prijs
voor partuur Hendrik J. van der Velde, en was
de 2e prijs voor partuur Hyltje Bosma c.s met
17 punten.
Uitslag:
1. Hendrik Jan v/d Velde, Steven van Gorssel
en Andre Tijmstra;
2. Hyltje Bosma, Piter Genee
en Hidde Koornstra
De B-klasse telde 11 parturen waarbij er nog een
aantal keer moest worden bijgeloot. In de eerste
omloop werd er een krachtmeting geleverd
tussen Peter Bootsma, Ruben van der Velde,
en Sando van der Meer tegen Feike Melchers,
Geert Melchers en Gerrie Krikke. Dit werd nipt
gewonnen door Feike Melchers c.s met 5-5/6-4.
Peter Bootsma werd vervolgens bijgeloot bij
Leo Nauta en Jurjen Kooistra. In de 2e omloop
namen zij het op tegen Theo Nota, Berrie
Aalders en Tonny Verwey. Dit werd 5-4/6-6
voor Peter Bootsma c.s, waardoor ze via een

staand nummer in de finale terecht kwamen.
De andere finalist was het partuur van Egbert
van der Veen, Broer Sjoerd de Boer, en Wilko
Feenstra. Zij speelden in de 1e omloop 5-3/6-6
tegen Harm Jan Cuperus, Rintje Melchers en
Wytze Koopmans. In de 2e omloop wonnen ze
vervolgens met 5-3/6-2 van Jacob (B) van der
Weerdt (bijgeloot), Jan W. Postma, en Karel
Roorda. Jelle Koornstra werd nog bijgeloot
voor Jacob (B) van der Weerdt welke het veld
verliet wegens een blessure. Maar het mocht
niet meer baten en met 5-3/6-2 wonnen
Egbert van der Veen c.s de partij. In de 3e
omloop speelden ze tegen Feike Melchers c.s
Dit was zeker geen oefenpartijtje meer. Met
5-4/6-6 kon het partuur van Egbert van der
Veen de partij net naar zich toetrekken, en
waren zij de andere finalist, en was de 3e prijs
voor Feike Melchers c.s De finale tussen
Peter Bootsma c.s tegen Egbert van der Veen
c.s werd tóch niet zo spannend als men had
gedacht. Met 5-2/6-2 waren de kransen voor
Egbert van der Veen c.s en gingen Peter
Bootsma c.s naar huis met de premie.
Deze prijzen werden gesponsord door Nota’s
Schildersbedrijf, en de kransen werden aangeboden door Autohandel G. Kamstra.
Bedankt voor de sponsoring en het mogelijk
maken van deze partij.
Uitslag:
1. Egbert van der Veen, Broer Sjoerd de Boer
en Wilko Feenstra
2. Peter Bootsma, Leo Nauta
en Jurjen Kooistra
3. Feike Melchers, Geert Melchers
en Gerrie Krikke.

”Molkepartij” bij K.F. Pim Mulier
Witmarsum - De kaatsers troffen het goed
afgelopen zaterdagmiddag voor een week,
toen voor het derde jaar op rij, de door de
plaatselijke agrariërs gesponsorde ”Molkepartij”
verkaatst werd. Het bleef tot aan de avond
droog. Alleen de finale bij de senioren en de
finales bij de dames kregen een spatje regen.
De prijzen bestonden uit goed gevulde manden
met zuivelproducten, dit was reden om de strijd
aan te gaan. Dit gebeurde dan ook volop. Bij de
dames waren er drie prijzen te winnen en werd
er gekaatst in twee poules van drie parturen.
Poule A werd ongesalgen op naam van Goikje
Salverda, Feikje de Vries en Wietske Bebelaar
geschreven. Tweede in deze poule werden
Aukje de Vries, Gerda van Popta en Jolanda
Koopmans. Zij mochten nogmaals kaatsen om
de derde praijs tegen de tweede van poule B:
Lena Wybenga, Thea Dijkstra en Marijke
Brandsma. Poule A werd ook ongeslagen
gewonnen door Marieta van Zelst, Coby Yntema
en Marije Walsma. De derde prijs ging in een
snel gestreden strijd (5-1) naar Aukje cs. De
finale was spannender. Tot een stand van 3-3

ging het gelijk op, daarna bleken Goikje cs.
net even een maatje te groot voor Marieta cs.
De finale eindigde in een 5-3, 6-4 stand.
Bij de heren in de B-klasse, die in een poule
met 4 parturen kaatsten won het, in jaren
jongste, partuur van Melvin Tolsma, Sander
elgersma en Max Alen. de tweede prijs werd
gewonnen door Martin keizer, Thomas Sprik
en Jaap de Vries. Bij de A-klasse was het woelig
met af en aanmeldingen en zo kon er na een
afzegging zo zijn, dat er daarna zoveel animo
was dat er een 4-de partuur op de oorsponkelijk
uit 3 parturen bestaande lijst verscheen. Dit
partuur, bestaande uit Folkert van der Wei en
de sterk kaatsende Mark Elgersma, ging met
de prijs naar huis. Dere tweede prijs was hier
voor André Dijkstra en Hilbrand Smid.
De oudste klasse Heren kaatste degelijk en verbeten en na de rekensom van het poulekaatsen
gemaakt te hebben. bleken Piet Tolsma, Sjoerd
Nicolai en Bert Dijkstra één vooreerst te sterk
voor Klaas Haitsma, Sikke Tolsma en Ed Thuis.

Aanvangstijden
Makkumer Merke
Leden Partij
Dinsdag 17 juli 2007
A klasse Heren . . . . .11.00
B klasse Heren . . . .10.00
C klasse Heren . . . . 9.00
A kl. Heren 45+ . . . .11.00
B kl. Heren 45+ . . . .11.00
A klasse Dames . . . .10.00
B klasse Dames . . . . .9.00
Dames 35+ kl. . . . . .10.00
Pupillen . . . . . . . . . .12.00
Welpen . . . . . . . . . .12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Makkumer Merke
Als traditie’s traditie’s zijn
dan blijven traditie’s traditie’s
Dus zijn wij maandag 16 juli
en dinsdag 17 juli gesloten!
Dan kunnen we allemaal van de
enigste ‘schone’ sport genieten.
Woensdagmorgen zijn wij weer
geopend voor al uw bloemen,
planten, potterie, enz. enz.

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf 23 juli
t/m 5 augustus a.s.
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur
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AFSLUITING DS.L.TOUWENLAAN

In verband met de merkedraverij om het Open Fries Kortebaan Kampioenschap
is de Ds.L.Touwenlaan te Makkum

op vrijdag 13 juli vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur
Voor alle verkeer gesloten
ROC Friese Poort Sneek:
timmerjr/uitv.: Andre Elgersma, Witmarsum
VMBO: Froukje de Witte, Parrega

Het verkeer met bestemming Makkum-Centrum
wordt omgeleid via de Haitsmaleane.
Commissie Kortebaandraverij Makkum

.

.

ROC Friese Poort Leeuwarden:
Allround kapper Bbl: Marrit Bouwhuis.
Kapper Bol: Rigtje Terpstra.
geen plaatsnaam: is Makkum

Kennisgeving
Kinderprogramma
in de feesttent

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken ingevolge
artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat zij voornemens
zijn vrijstelling te verlenen:

Makkum - Tjdens de Makkumer Merke worden
er activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

1. voor het behoeve van de nieuwbouw/uitbreiding van het kerkelijk centrum op het
perceel Buren 17 en 19 te Makkum (2007056)

Knutseluurtje:
Zondag 15 juli van 13.30 tot ca. 15.30 uur
kunnen kinderen knutselen en onder begeleiding
de leukste en mooiste creaties maken.

Het bouwplan ligt vanaf 12 juli 2007 tot en met 22 augustus 2007 tijdens openingstijden, in het gemeentehuis, afdeling VROM voor een ieder ter inzage. Gedurende
genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijzen tegen het verlenen
van de vrijstelling bij ons college kenbaar maken. Mondelinge zienswijzen kunnen
gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend na telefonische afspraak
met mevrouw J. Oosterhof, telefoonnummer (0517) 53 33 11.

.

Witmarsum, 11 juli 2007

.

Clown:
Dinsdag 17 juli komt er een te gekke clown in
de tent van 11.00 tot 12.00 uur. Laat je verrassen
en kom kijken !

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen
Wilgenteen, riet, bamboe,
dopheide en boomschorsmatten.
Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week:
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!
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Zeesteeg Makkum dubbel succesvol tijdens
sloepenrace Warmond
Warmond - Afgelopen zaterdag stond voor
zowel de heren als de dames de sloepenrace
van Warmond op het programma. Beide
teams roeiden hier voor het kromhoutwhaler
klassement. De race, 18 kilometer voor de heren
en 15 voor de dames, vond plaats op de mooie
kaagse plassen in de buurt van Warmond.
De dag begon niet met het beloofde mooie weer.
Er stond een vrij krachtige zuidwesten wind
en met een temperatuur van 14 graden voelde
het koud aan. Op de kaagsociëteit stonden de
dames al klaar voor de start van hun wedstrijd
en rond 11 uur klonk voor de dames van de
Zeesteeg het startschot voor hun 15 kilometer.
Door een flitsende start lukte het de dames om
even aan de kop van het veld te roeien, maar ze
werden echter al snel ingehaald door de snellere
dames 8 kromhoutwhalers. De wisselende omstandigheden, zijwind afgewisseld met stukken
voor de wind en vol tegen de wind in, maakten
het een zware race, maar toch lukte het de dames
om redelijk dicht in de buurt van de andere
dameswhalers te blijven. Na 2 uur, 4 minuten en
31 seconden klonk voor de dames het verlossende
eindsignaal en konden ze even lekker bijkomen.
Ondertussen was het weer wat beter geworden
en hoewel de wind niet was gaan liggen, was de
zon doorgebroken en werden de temperaturen

weer wat aangenamer. Om ongeveer kwart voor
twee waren de heren aan de beurt om hun 18
kilometer te roeien. Bij de start kwamen hier
en daar wat riemen in de knoop, maar de
heren van de Zeesteeg wisten zich goed los te
roeien en konden al vrij snel op jacht naar de
whalers die een betere start hadden meegemaakt
8 kilometer lang werden er geen sloepen ingehaald, maar op het lange rechte stuk tegen de
wind in richting start/finish werd er op een mooie
wijze afgerekend met de naaste concurrentie.
De laatste 7 kilometer van het parcours werd
er constant strijd geleverd met een andere
kromhoutwhaler, maar een kilometer voor de
finish bleek toch de Zeesteeg de sterkste van
de twee. Uiteindelijk finishten de heren als vierde,
in een tijd van 1:52:52.
Nadat de dames en de heren waren bijgekomen
en zich wat hadden opgefrist was het tijd om
te wachten op de prijsuitreiking. Allereerst
waren de dames aan de beurt. Met een tijd van
2:04:31 en een geroeid vermogen van 29:29
watt legden de dames van de Zeesteeg beslag
op de derde plaats in het kromhoutwhaler
klassement. Bij de heren was het spannend,
aangezien het veld erg dicht op elkaar zat,
maar ook de heren waren met hun tijd van
1:52:52 en een wattage van 62:24 watt goed
voor de derde plaats bij de kromhoutwhalers.

Diploma kaatsen in Makkum en Cornwerd
Makkum - Dit jaar organiseerde KV Makkum
en Meinoar Ien Cornwerd samen het diplomakaatsen te Makkum. Op dinsdag 12 juni beten
de beginners de spits af. Ze moesten allerlei
oefeningen met de bal doen. Na afloop kreeg
een ieder een diploma met daarop de behaalde
score. Kees Tjeerdema reikte de diploma’s uit.
Op dinsdag 19 juni waren de welpen aan de
beurt. Deze moesten weer iets moeilijkere
opdrachten doen. Ze deden allemaal heel erg
goed hun best wat werd beloond met een
diploma en een spekkie. Op dinsdag 26 juni
waren de pupillen aan de beurt. Deze dames
en heren kaatsen allemaal al wat langer en dat

kon je goed zien. Uitslaan, opslaan, tussenspel
alle aspecten van het kaatsen kwamen na voren.
Ook zij kregen na afloop hun welverdiende
diploma en het vertrouwde spekkie. Op dinsdag
3 juli als laatste was de schooljeugd aan de beurt.
Ze waren met hun zessen. Ook hier kwamen alle
aspecten van het kaatsen naar voren en het ging
de jeugd goed af. Zij kregen ook hun diploma
en natuurlijk het... Het weer was niet alle avonden
goed maar dit mocht de pret niet drukken.
Tot slot wil de organisatie alle ouders en
andere vrijwilligers bedanken voor de medewerking op alle avonden.

Veldkaatsen Rabobankpartij voor jeugd en ‘deugd’
Wons - Bij de jeugd stonden 7 luitjes te popelen
om te kaatsen. Ieder kaatste voor zichzelf dus
ze hadden elke keer een andere maat. Er werden
spannende partijen gekaatst en dus moest er
een vierde keer gekaatst worden voor de krans.
Garina, Allard en Cornelis stonden tegenover
Atsje, Mathijs en Margje. Het partuur van
Atje was iets te sterk en wonnen met 5-1 6/4.
Ook bij de ‘deugd’ kaatste ieder voor zichzelf.
Er stonden 6 partuur op de lijst en iedereen

kaatste drie keer. Op de tweede lijst waren
spannende partijen. Gerard, Petca, Geartsje
kaatsten tegen Yme, Cor, Jeltsje. Dit werd 5-4
6/6 in het voordeel van Gerard. Bij Geeske,
Tiedo, Ytsje tegen Dooitzen, Tjitte, Aukje
Antsje kwam alles aan de hang. Geeske won
deze partij. In de partij van Folkert, Thomaske,
Jan tegen Sake, Arend, Josien was het de
jeugd die de oudjes les gaf in het kaatsen.
Folkert won deze partij met 5-4 6/4

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Aigle gevoerde paardrijlaarzen mt. 37 € 17.50; Jodhpurs
paard rijschoentjes mt. 35 € 10.-; Priemere paardrij jas
donkerblauw met chapuchon mt. 152 (winter/ herfstjas,waterafstotend) € 15.-, tel. 06-23218218
Open stalen vlet, incl. Mercury buitenboordmotor 7.5 pk,
zeer goed onderhouden, l. ca. 6 meter, 6 tot 8 personen,
voor de snelle beslisser, tel. 0515-576216
Zandbak met deksel en bodem € 10.-; Trip-Trapstoel
merk ”Stokke” € 50.-, tel. 0515-579834
Dressoir beukenkleur br. 124 x d. 44 x h. 86, € 25.-,
tel. 0515-231263

TE KOOP

CanDo Klik Laminaat ‘Natuurlijk Design’, kleur grenen
(zelfde kleur is nog steeds bij de Karwei te koop), 10 pakken
à 9 stuks (129 cm x 19,3 cm x 7 mm), per pak 2,24 m².
Prijs € 140,- (winkelwaarde is € 224,-). Graag bellen
vanaf 15.00 uur. Telefoon 0515-542617.
Vouwwagen z.g.a.n., merk Jamet 6 persoons, t.e.a.b.,
tel. 06-48941775
Hoek wasbakje voor toilet; Gashaard schouwmodel; Singel
elektrische naaimachine alles t.e.a.b., tel. 06-23033050
Caravan Dethleffs family bouwjaar 1998 met voortent en
luifel prijs n.o.t.k., tel. 0515-231768

Turfmarkt 49
MAKKUM
Karakteristiek pand als
woning en/of
winkel-/expositieruimte
Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

Z.g.a.n. (vanwege vervanging kozijn) een jaloezie (luxaflex),
br. 238, l. 186, lammellen 2,5 cm licht (ivoor) van kleur;
Bureaustoel zwart met blauwe stof zitting en rugleuning,
t.e.a.b., tel. 0517-532244 na 18.00 uur

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

TE KOOP
Spelcomputer, play-station2, menukaart, joystick,
tel. 06-14134742
Konijnenhok voor buiten met nachthok 1.20x55 cm.
€ 20.-, tel. 0515-579312
Simano all Terrain bik (montain bike) multi purpose
sports, high Quality bike, 6 versnellingen blauw/wit
26 inch, 2 jaar oud € 85.-, tel. 06-23218218
2 Lattenbodems 80x200 en 2 matrassen 80x200,
tel. 0515-231263
Duo kinderwagen het achterzitje kan in lig/zitstand,
nette handzame wagen € 60.-, tel. 0515-577532
2 Scheerwollen dekens 2 pers.; Halogeen staande
schemerlamp; Nieuwe strijkplank alles t.e.a.b.,
tel. 06-23033050

GRATIS AF TE HALEN
2 Lieve jonge poesjes, wilt u eerst op vakantie dat kan
ook, tel. 0515-579834
2 Jonge poesjes 7 weken oud, 1 rood/witte kleur en 1
lapjespoes met veel zwart, tel. 0515-577532

AANGEBODEN
Voor uw schilderwerk, timmerklus, tegelen en tuinieren, tel. 06-49827051
Vrouw voor schoonmaakwerk, tel. 06-16942433
Man voor al uw schilderwerk, tel. 06-27153779

GEVRAAGD
Linker kaatswant voor jongen ca, 8 jaar, tel. 0622006418

www.focussys.nl

