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Hoeksema Kapper
gaat na 115 jaar
verder met vierde
generatie voort

4 5 10

Joop Atsma 
opent wijk met
Zorgsteunpunt
in Arum

Zeesteeg wint 
op tropisch Urk

Circa 200 woningen 
op kingmawalinga.nl

Appartementengebouw op paalwoningen onthuld
als de ”Wize Weage” 

Makkum - De tien woningen die in 2004 opgele-
verd zijn aan de bewoners van het appartementen-
gebouw aan de Gedempte Putten draagt sinds
vorige week de naam ”De Wize Weage”. Dit
betekent grijze golf. De gemiddelde leeftijd van
de bewoners is vrij hoog en ouderen worden
vaak genoemd de grijze golf, vandaar deze naam,
die aan geeft dat niet alle ouderen die grijs zijn
ook wijs kunnen zijn. Het is een bijzonder gebouw
achter de Zeedijk, wat ontworpen is door van
der Bijl en Wijffels architecten uit Heerenveen.
De bouw werd gedaan door Bouwgroep Dijkstra
& Draisma voorheen Makkum. 

Omdat het gebouw op palen gebouwd is werd
vaak gesproken over de paalwoningen. Het is een
bijzonder gebouw die in het begin nog wel enige
kwaaltjes vertoonde. Dit is nu grotendeels opgelost.
De opmerking van de bewoner Douwe Amels dat
de dakconstructie wel eens last zou kunnen krijgen
van een harde wind, die over het IJsselmeer heen

komt, bleek terecht. Bij bepaalde wind kan het dak
soms vriendelijk knikken in de wind. De gierende
wind rondom het gebouw heeft bij de omwonenden
veel namen los gemaakt. Eén daarvan is de naam
Heksenharp. De bewoners hebben een prachtig
uitzicht over de natuur van de Noordwaard en
het kanaal en haven. Ze genieten van de steeds
wisselde natuur. 

De naam van het gebouw werd onthuld door de
oudste bewoonster, mevrouw W. Hoekstra-Eekma.
Ze vertelde dat het prettig wonen is in de ”Wize
Weage” en dat de saamhorigheid bij de bewoners
groot is. Om de onthulling te vieren werd in een tent
bij het gebouw een hapje en drankje geserveerd
en daarna volgde een barbecue voor de bewoners en
de bewonerscommissie van de Oude Nieuwbuurt.
Er is veel gedaan om van de Oude Nieuwbuurt
een nieuwe oude nieuwbuurt te maken. In het
begin was er veel tegenstand maar nu is toch wel
bijna iedereen blij met de grote opknapbeurt. 

Een nieuw bedrijf in Makkum gaat 1 juni van start
Makkum - Per 1 juni a.s. is er een nieuw bedrijf
in Makkum, dit bedrijf heet G3 schilders en advies
BV, eigenaar is Guus van Gulik, welke sinds
2000 woonachtig is in Makkum. Zoals de naam
al doet vermoeden is het een schildersbedrijf.
Zowel bedrijf als particulier zijn welkom als
klant. G3 schilders en advies BV gaat zicht richten
op huisschilderwerk, staalconservering, en in de iets
verdere toekomst wellicht op scheepsschilderwerk.
Tevens verricht het bedrijf advieswerk op het
verftechnische vlak.

De naam G3 staat voor de 3e generatie van
Gulik. De vader en opa van Guus van Gulik
(welke ook beiden Guus heetten) hadden ook
hun roots in het schildersvak. Per 1 juni gaat het
bedrijf van start. Vanaf  vandaag kunnen klanten
al bellen voor een passend advies en prijsopgave
voor schilderwerk.

G3 Schilders en advies BV
De Slinken 6  8754 KH Makkum

Tel: 0515-233897 - Mobiel: 06-46342473
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 23 mei                   
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 24 mei
Makkum - K.C. ”Het Anker” (Buren 15)  
9.20-16.00 uur Rommelmarkt

Makkum - Holle Poarte 20.00 uur Bingo

zondag 25 mei
Makkum - ”Keastslân De Seize” 11.00 uur
Makelaardij Kinga & Walinga partij

Cornwerd - Kaatsland 12.00 uur 
1e Ledenwedstrijd

maandag 26 mei
Makkum -  Zorgcentrum Avondrust 19.20 uur
in het restaurant optreden van het koor uit Arum

Expositiekerk museumdorp: tot 25 juni expositie
van schilderijen van Cor van Loenen

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik
Manoukian

Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur,
di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur

Makkum - Swan museum: o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Piaam ‘t Fûgelhûs: Schilderijen van Gretha
van der Velde. Openingstijden di. t/m vr. van
10.00 tot 17.00 uur

Zomeravondconcert
Witmarsum - Op 25 mei om 20.00 uur is er een
zomeravondconcert in de Koepelkerk te
Witmarsum. De Koren ”Scheppingsgave” uit
Witmarsum o.l.v. Jannie Kramer-Gietema en
”it Woldinghekoar” uit Wons, o.l.v. Marco Rijpma
zingen een keur van liederen: klassiek en modern;
Fries, Duits en Engels. Medewerking wordt ver-
leend door pianiste Coby Tilstra en soliste Wiske
Beuker. De presentatie is in handen van Wiske
Beuker. De entree is gratis: bij de uitgang is een
collecte waarvan de opbrengst voor de gemaakte
onkosten is.

Wie heeft het lef.....
Makkum - In de nacht van zaterdag 10 op zondag
11 mei hebben ze mijn brievenbus vernield en
een flinke deuk in mijn auto geschopt. Als je het
lef hebt om dit te vernielen, heb dan ook het lef
om te komen en de kosten te vergoeden. Dat is
pas lef hebben.

Bêste minsken

Gerrit en Tjam binne suver ferbjustere
fan al dy moaie kaarten en blommen
dy’t  se op harren 55-jierrige troudei
fan jimme krigen ha. ”Unferjitlik!” 
Tige tank

Makkum, blommemoanne
Aakwei 5

BEDANKT!

Hierbij willen wij een ieder bedanken
voor de felicitaties, bloemen, kaarten
en cadeaus voor ons 50-jarig huwelijk.
Het was geweldig, bedankt!

Piet en Christien Koning

Makkum, mei 2008
De Jister 16

Kerkdiensten
zondag 25 mei  

Van Doniakerk 
9.30 uur pastor G. Visser                                  

R.K. Kerk  
9.30 uur Parochievoorganger         

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Ylst     

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk Tandartsenpraktijk de Witte Heren
N. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980   

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker
* 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

Exposities

Burgerlijke stand 
april 2008

Geboren 
Hendrik, zv Hendrik Wiersma 
& Harmke H. Bruinsma te Schettens;
Jismaja Philemon, zv Sander D. van der Duim
& Sarah A. Tilstra te Burgwerd;
Rienk Roelof, zv Roelof B. van der Weide 
& Annemieke Reitsma te Schraard.

Gehuwd    
Frank de Vries & Elma Groen te Makkum;
Bertus R. Bakker 
& Klaaske W. van der Laag te Dedgum;
Oscar A. M. Haffmans 
& Sandra van Assen te Dedgum;
Theodorus H.B.M. Hanenburg 
& Anne Madrid y López te Amsterdam;
Simon A. Brandsma 
& Maria D.C. Troncose Fernández te Makkum;
Hotze D. Steringa 
& Jeltje Wagenaar te Idsegahuizum;
Vincent Schuur 
& Sylvia Halbersma te Leeuwarden;
Robin Renout & Linda Tolsma te Grootebroek;
Jan J. Hibma & Symentje A. Terwisscha van
Scheltinga te Scharnegoutum.

Overleden
Cornelis Hemstra te Makkum, 85 jaar, 
ev Gatske Vollema;
Mebus van Althuis te Arum, 61 jaar, 
ev Renje Fokkema;
Lijsbeth Bosch te Witmarsum, 99 jaar.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 22/5 t.e.m. wo. 28/5

Campina Zacht en Luchtig, 1 liter.....................................1.39

Gebraden Gehakt, 100 gram.......................5 zegels extra

Gesneden Bonen van Hak, pot 720 ml......................1.89 1.09

Glorix Regular, 750 ml...............................................99 cent

Honig Deense Rundvleessoep...............................nu 79 cent

Bospeen............................................................nu per bos 1.49

Malta Aardappels, 1.5 kilo.................................................1.99

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 22 MEI
T/M ZATERDAG 24 MEI

MAKKUMER STEAK
4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENSSCHNITZELS
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 22 MEI
T/M WOENSDAG 28 MEI

PARMAHAM
100 gram €€ 2.-

SCHOUDERHAM
100 gram €€ 1.10

ELKE ZATERDAG

OP BESTELLING
1/2 GEBRADEN KIP €€ 3.50

vanaf 12.00 uur afhalen

Allingawier - Museumdorp: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool:
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags
en donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave
verplicht. Stichting it Preamke Makkum, tel.
0515-232222

Makkum - Kunstroute Wûnseradiel: zondag
25 mei. Open atelier bij Maaike Poog, derde
prijswinnaar Atelier 2007, Turfmarkt 75. Met o.a.
realistische olieverf- en acrylschilderijen te zien met
een impressionistisch tintje en zijn zeer gevarieerd.
Tentoongesteld: landschappen, portretten, zee- en
dorpsgezichten in combinatie met tekeningen van
dieren, planten en stillevens. Tevens weet Maaike
op geraffineerde wijze abstracte met realistische
kunst te combineren. Op genoemde data bent u
van 13.00-17.00 uur van harte welkom

Piaam - Natuurhistorisch Museum: openings-
tijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Wons - ExpoAtelier Pur-Sang: Open weekenden:
zaterdag en zondag van 13.00-18.00 uur op 31 mei,
1, 14/15, 28/29 juni, 26/27 juli, 9/10, 23/24 aug.
www.antjevanderwerfpursang.nl A. van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521

Wandelaars
Avondvierdaagse
Makkum - Nog even en dan gaan wij weer los
met de Avondvierdaagse en wel op 26, 27, 28, 29
en 30 mei. Op 30 mei kunnen eventueel diegene,
die één avond niet kunnen wandelen, alsnog die
avond inhalen en wordt alsnog de medaille uit-
gereikt. De meeste routes zijn wel bekend, maar
met mooi weer en mooie omgeving, proberen wij
er met z’n allen toch een geslaagd evenement
van te maken. De start is zoals altijd bij de
Sporthal en wel voor de 10 km om 18.15 uur en
de 5 km om 18.25 uur. 

De inschrijving is op vrijdag 23 mei van 19.00-
20.00 uur in de Sporthal. Voor het inschrijven op
de startdag wordt € 0.50 in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld bedraagt voor 1 avond € 3.50
t.e.m. 15 jaar € 4.00 / en ouder € 4.50. 

Om de 10 km te stimuleren wordt er vanaf 10 jaar
verwacht om deze afstand te wandelen. Verder
wensen wij als commissie iedereen veel wandel-
plezier en hopen dat iedereen met de intocht op
donderdag 29 mei terug kan zien op een geslaag
evenement. Inlichtingen tel. 0515-232259.

Uit in eigen regio
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  M E I
Babi Pangang
Kip Hoi Sien
4 st. Pisang Goreng
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De kiker op...
Hoeksema Kapper

gaat na 115 jaar verder met vierde generatie voort

Makkum - Durkje Hoeksema is de vierde 
generatie kapper die in hetzelfde pand aan de
Kerkstraat het kappersvak uit oefent. Op 24 mei
1893 startte oerpake IJnze Hoeksema met zijn
kapperswinkel. Deze kreeg toen de naam van
barbier. Tevens was er op de boven verdieping
een schoenmakerij en werden er rouwsluiers
verhuurd. Oud zou oerpake IJnze niet worden, hij
overleed op 47 jarige leeftijd. Zijn vrouw Rigtje
kreeg geen uitkering en kreeg werkhuizen en
liep met de bôlekoer. Zoon Sjouke was 14 jaar
oud en werd barbier. Schoenmaken vond hij maar
niets en hij besloot in plaats daarvan rookartikelen
en pijpen te verkopen. In 1960 werd besloten dat
zoon Jentje, vader van de huidige kapster Durkje,
de schaar maar over moest nemen. Hij was als
16 jarige in de leer gegaan als kapper. Op 31
december 2000 hield Jentje er mee op en inmiddels
was Durkje al begonnen als kapster. Zij zette het
bedrijf voort. De klompen die Jentje verkocht en
de rookartikelen werden afgestoten en Durkje
legt zich nu helemaal toe op alleen het knippen
van het haar van dames, heren en kinderen. 

Opvallend is dat de familie Hoeksema naast hun
werk altijd een bijzondere hobby hebben. Jentje
was een expert op het gebied van de geschiedenis
van de tweede wereldoorlog. Hij kon daar uren
over vertellen en stopte veel tijd in het uitzoeken
van onopgeloste zaken. Durkje heeft naast het
knippen als hobby het maken van hoeden. Zo
langzamerhand een behoorlijk uit de hand
gelopen hobby, omdat ze al heel professioneel te
werk gaat. Natuurlijk is het net als bij Jentje altijd

gezellig tijdens het knippen. Er wordt heel wat
af gepraat. Bij Jentje had je nog als excuus dat je
even bij kon praten, omdat je rookwaar moest
kopen, dat is bij Durkje niet het geval. Je moet
echt voor het knippen komen. 

Nu anno 2008 besloot Durkje dat de kapsalon
een opknapbeurt verdiende. Ze heeft de kapsalon
weer terug gebracht in oude stijl. Bonne Sietzema
heeft de bouwwerkzaamheden gedaan en Johannes
Terpstra heeft het schilderwerk weer in prima
staat terug gebracht. De oude kleuren zijn weer
terug en met behulp van oude en nieuwe tegels, in
dezelfde stijl gemaakt door HKZ, ziet het geheel
er heel bijzonder uit. Samen met partner Sybrand
heeft Durkje hard gewerkt om de knipsalon weer
klaar te krijgen, 115 jaar na de eerste opening
start Durkje na de metamorfose zaterdag 24 mei
weer met de knipperei. Voor vaste klanten heeft ze
alleen deze middag van 13.00 tot 17.00 uur het
tarief wat in 1919 van toepassing was. Dit is het
oudste tarief, wat bij de familie bekend is. U kunt
vanaf 24 mei een moderne coupe laten knippen
in een gezellige ouderwetse outillage. Het is
knippen voor groot en klein volgens afspraak bij:
Hoeksema Kapper sinds 1893 op Kerkstraat
25 te Makkum  tel. 0515-231651.

* Zaterdag om 13.00 uur is de officiële opening
en daarna knip ik voor het tarief uit 1919 en dat is
tien cent zegt Durkje. Sandra is de ”Serveerster”
en Frâns Faber komt met zijn accordeon/
mondharmonica Een ieder is welkom. 
Wordt vast ontzettend gezellig!!
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Spotgoedkoop: 
mooie witte Hollandse Asperges
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie Hollandse tomaten    
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Hollandse winter bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00    
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Ook hebben we nieuwe oogst Eerstelingen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 6 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00

Eerstelingen of bildstar           
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Joop Atsma opent wijk met Zorgsteunpunt in Arum
Wijk met voorzieningen verbetert leefbaarheid in dorp

Arum - Thuiszorg Zuidwest Friesland en
woningcorporatie Welkom heeft vorige week
donderdag het Zorgsteunpunt en de wijk ‘De Tille’
met twaalf levensloopbestendige woningen in
Arum geopend. Joop Atsma, lid van de Tweede-
Kamerfractie van het CDA, verricht de officiële
openingshandeling waarna inwoners van Arum
en omstreken, evenals andere belangstellenden,
tijdens het open huis van 17.00 tot 19.30 een kijkje
konden nemen in de wijk en het Zorgsteunpunt.
Op een ludieke manier werd de opening verricht.
Veel kleurige ballonnen sierden de toegang tot
het pand. Joop Atsma vroeg de medewerking van
de aanwezigen bij de openings handeling, door
vanaf vijf terug te tellen en bij nul drukte Atsma
de rode knop in, gevolgd door een harde knal en
gigantisch schitterend vuurwerk. Dit was nog niet
alles ook werden veel serpentines afgeschoten. 

Voorafgaand aan de officiële openingen bezich-
tiging voerden in een partytent enkele sprekers het
woord. Directeur Alex Bonnema van woningbouw-
corporatie Welkom, zei dat men heel veel doet
en dat zij midden in de gemeenschap staan.  Huib
Rommers algemeen directeur Thuiszorg Zuidwest
Friesland, zei dat men een viertal vestigingen
heeft in de grotere plaatsen o.m. in Sneek, Joure,
Koudum en Bolsward. Maar dit ligt niet centraal
voor de kleinere plaatsen, daarom willen wij in
meer kleinere plaatsen ook zorg gaan aanbieden.
Door dichterbij de mensen te staan, met verpleging
en huishoudelijke hulp.Wij beogen hiermee dat
de mensen zolang mogelijk willen blijven wonen
in hun vertrouwde omgeving. Joop Atsma zei
het gaat vaak over de grote stad, kijk eens om je
heen naar de leefbaarheid op het platteland, zorg
dicht bij huis, ik vind dit uniek zoals wat hier
gebeurd, dat de leefbaarheid weer een nieuw impuls
krijgt. Ik ben er trots op dat dit soort activiteiten
gerealiseerd wordt. Zo kan men ondermeer bij
de diëtiste terecht voor een osteoporose test, ver-
antwoorde hapjes en kan men te weten komen of

men genoeg vocht inneemt. Bij de fysiotherapeut
kan men een conditietest doen en Body Trend
Club verricht een ‘mini health check’. De kapper
en de schoonheidsspecialisten laten zien met
welke producten zij werken en er zijn speciale
introductieacties.

Het Zorgsteunpunt en de levensloopbestendige
woningen maken onderdeel uit van het door
Welkom ontwikkelde nieuwbouwplan ‘De Tille’,
waar in verschillende bouwfasen, in totaal 42 huur-
en koopwoningen worden gebouwd. De realisatie
van het Zorgsteunpunt in de wijk maakt De Tille
tot een voor Friesland tamelijk unieke woonwijk
en een verrijking voor het hele dorp Arum. Een
concept dat past binnen de maatschappelijke
visie van Thuiszorg Zuidwest Friesland en woning-
corporatie Welkom om bij te dragen aan het langer
zelfstandig wonen van ouderen in kleine kernen
en aan de leefbaarheid in de dorpen. Dorpsbelang
Arum en de gemeente Wûnseradiel hebben een
stimulerende rol gehad in het ontwikkelen van
de wijk met de levensloopbestendige woningen
en het Zorgsteunpunt in het nieuwbouwplan.

Thuiszorg Zuidwest Friesland is hoofdhuurder
van het Zorgsteunpunt en heeft zich ingezet om
andere aanbieders van diensten op het gebied
van zorg, wonen en welzijn te interesseren voor
deelname. Naast de diensten van Thuiszorg Zuid-
west Friesland op het gebied van verpleging en
verzorging worden daarom ook spreekuren of
activiteiten door andere dienstverleners op het
gebied van zorg, wonen en welzijn georganiseerd
in het Zorgsteunpunt. Zo hebben diëtisten van
Liv voeding & leefstijladvies en Fysio Witmarsum
zitting in het gebouw en organiseert Body Trend
Club Hartman bewegingscursussen. Ook kunnen
inwoners er terecht voor kleding, de kapper en
schoonheidsspecialiste van Thuishotel. Het boven-
zaaltje is bovendien te huur voor vergaderingen
of verjaardagen.
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Strandbibliotheek

Voor de Strandbibliotheek op het strand van Makkum is Randstad 
op zoek naar enthousiaste kandidaten!!

* Werken in de zon! * 6 dagen in de week beschikbaar
* Sociaal en commercieel ingesteld * Duits en Engels spreken

Heb je interesse?
Neem dan z.s.m. contact met ons op.

Randstad 
Snekerpoort 9
8701 HK Bolsward
Tel.nr: 0515-57 57 75 of
marije.boschma@nl.randstad.com

115 jaar
zaterdag 24 mei
13.00 - 17.00

Wij nodigen  u allen uit voor het bewonderen 
van de in ere herstelde ”skearwinkel”

Tevens is het mogelijk voor vaste klanten om zich 
te laten knippen voor het tarief uit het jaar 1919.

Realistische schilderijen met
een impressionistisch tintje

* Tangodansers een schilderij van Maaike Poog

Pingjum/Harlingen - Vanaf 15 mei, exposeert
de Makkumer kunstenares Maaike Poog op
twee plaatsen tegelijk, te weten: Rommerdastate,
Riegeweg 5, te Pingjum en het MCL, Achlumer-
dijk 2, te Harlingen. In het ziekenhuis te Harlingen,
wordt een serie realistische olieverf-, acrylschilde-
rijen en aquareltekeningen tentoongesteld, die stuk
voor stuk sfeervol en kleurrijk zijn. In Rommer-
dastate te Pingjum doet ze mee aan de groeps-
expositie van de Kunstroute Wûnseradiel. Hier
is een surrealistisch werk te zien. 

Maaike Boonstra - Poog, Derde prijswinnaar
Atelier 2007, is autodidact en begon al op dertien-
jarige leeftijd met schilderen. Door de jaren heen
ontwikkelde ze haar eigen stijl. De onderwerpen
voor haar schilderijen haalt ze uit haar directe
omgeving. De Turfmarkt te Makkum, waar ze
samen met man en kinderen woont, diende vaak
als achtergrond voor menig portret. Regelmatig
ging Maaike, met haar fototoestel, op pad, om
onderwerpen te verzamelen voor haar schilderij-
en. Dit resulteerde in  een serie  landschappen,
dorps- en havengezichten die heel gedetailleerd
zijn uitgewerkt. Behalve deze serie schilderijen,
is er in het MCL te Harlingen ook nieuw werk
van haar te zien, waarbij ze abstracte en realistische
kunst op geraffineerde wijze heeft weten te
combineren. Tevens is er een goedgelijkend
portret van haar grootvader te bezichtigen, die aan
het steen zetten is op de Afsluitdijk. Ook de HT race
vormde een dankbaar onderwerp voor een schilde-
rij. Het is een gevarieerde expositie geworden
die zeer de moeite waard is om te komen bekijken.
De tentoonstelling loopt tot 15 augustus en is
dagelijks geopend tijdens kantooruren.

De praktijk is gesloten
van 26 mei tot 2 juni

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Rommelmarkt Makkum 
zaterdag 24 mei  van 9.30 - 16.00 uur

in Kerkelijk Centrum ”Het Anker” Buren 15
Entree € 1,- kinderen tot 12 jaar gratis

Met uw entreebewijs maakt u kans op een 
etentje voor 2 personen bij Hotel ”De Vigilante”

Opbrengst rommelmarkt is voor tehuis 
van mishandelende vrouwen in Roemenië en eigen kerk.

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door:

Draaiend rad,  Grabbelton
100 vel, Kerkcafé

Makkum, Bolsward, Sneek

Wietze Nijboer
financieel adviseur

Huis & Hypotheek Bolsward
Dijkstraat 43
Postbus 50
8700 AB Bolsward
T 0515 57 70 27
F 0515 57 40 22
M 06 535 465 25
bolsward@huis-hypotheek.nl
www.huis-hypotheek.nl

De Zonnebloem in Avondrust

Makkum - Op woensdag 14 mei organiseerde
de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem een
feestelijke middag in Avondrust. Het duo ”Mana
Dita”, de poppenspelers Gosse en Veroniek,
gaven een wonderlijke voorstelling met hun
prachtig gemaakte vogel en heks. Een vondst
was het ei waaruit uiteindelijk een ontroerende

mini-vogel te voorschijn kwam. En het werd
reuze gezellig met de accordeonmuziek van
Corrie Koornstra, want er kon mee gezongen en
dat is altijd leuk. Gebak, lekkere hapjes en een
drankje maakten de middag compleet. Al met al
een geslaagde bijeenkomst in het gastvrije
Avondrust!

(foto: poppentheater manadita)
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BOSMA
Hoveniers
Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing 
* Schuttingen
* Drainage  

>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm

Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559

20 jaar een begrip!

Dichter op de deel Een middag vol poëzie & muziek
Exmorra - Op zondag 25 mei vindt de manifestatie
Dichter op de Deel plaats. Het is een middag vol
Poëzie&Muziek op een prachtige locatie. Beroemde
en nog onbekende dichters treden op onder het
gebinte van een Friese stelpboerderij. Een saxofo-
nist, bassist en gitarist wisselen het programma af. 
De dichters: 
K. Michel, Elma van Haren, Maria van Daalen,
Tsead Bruinja, Carla Bogaards, Elmar Kuiper,
Bartle Laverman, Joke Pas en Dien L.de Boer

De muzikanten:
Kees Romers, Wytze van der Meer & Johan Keus.
Ieder jaar vindt in de gemeente Wûnseradiel een
Kunstroute plaats op vier zondagen in mei. Deze
bijzondere poëziemiddag maakt daar op 25 mei
2008, de laatste van de vier zondagen, deel van uit. 

Kijk voor meer info op www.dichteropdedeel.nl
De manifestatie is op de deel van een stelpboerderij,
Bolswarderweg 13.

FJFO knalt Friesland de zomer in
Bolsward - Zaterdag 24 mei geeft het Frysk
Jeugd Fanfare Orkest o.l.v. Syde van der Ploeg
i.s.m. de Friese troubadour Gurbe Douwstra een
voorjaarsconcert te Bolsward. Het Frysk Jeugd
Fanfare Orkest, opgericht in 1997, bestaat uit jonge
en talentvolle muzikanten in de leeftijd van 12 tot
24 jaar. Naast hun afzonderlijke programma’s

zullen Gurbe Doustra en het Frysk Jeugd Fanfare
Orkest ook gezamenlijke een aantal stukken ten
gehore brengen. 

Dit belooft dus een groot spektakel te worden.
Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats
in het hoofdgebouw van het Marne College.

Voetreflexmassage, wat is dat?
Makkum - Voetreflexologie activeert de natuur-
lijke genezing van vele (psycho)somatische
klachten d.m.v voetmassage. Vaak worden we ziek
door een negatief denk-en leefpatroon of door
onderdrukte emoties b.v een onverwerkt verdriet.
De zones op de voet, die in verbinding staan met
diverse organen, zenuwen en klieren, krijgen door
de massage een impuls, waardoor het zieke
orgaan kan versterken of soms zelfs herstellen!
In deze stressvolle en drukke tijd zien we allerlei
klachten toenemen, zoals depressies-hoofdpijn/
migraine-maagklachten-eczeem-allergieén-
hyperventilatie en met name vermoeidheid. Het

lichaam kan ons soms niet meer bijhouden. Door
de voetreflexmassage komt lichaam en geest weer
beter in balans,waardoor we er weer beter tegen
kunnen. Voetreflex is zéér ontspannend en goed
voor iedereen! Zo heeft elke leeftijdscategorie
zijn eigen dingen, denk b.v maar aan huilbaby’s
(oorzaak vaak krampjes en/of niet goed in hun
ritme kunnen komen) of de oudere mens, die te
maken krijgt met beperkingen. Ook mensen met
een verantwoordelijke en dus stressvolle baan
kunnen hier enorm veel baat bij hebben. 
Voor nadere informatie kunt u bellen 
tel.06- 4026 9801

Voor het goede doel
De Nationale Hartweek heeft € 1989,54 opge-
bracht. In Piaam werd € 53,- opgehaald en in
Idsegahuizum € 112,65. Ook Cornwerd en Korn-
werderzand behoren bij dit rayon. Een speciaal
dankwoord zijn we verschuldigd aan mevrouw
Griet Brouwer te Cornwerd. Na 20 jaar stopt ze
als vrijwilliger bij de Ned. Hartstichting. Ze geeft

het stokje door aan mevrouw Marijke van der Meer.
Voor haar jarenlange medewerking ontving ze
een kleine attentie. 
De Nederlandse Hartstichting bedankt ook haar
vele collectanten en uiteraard de gevers van
harte, voor het behalen van dit goede resultaat!
Meehelpen, blijft van levensbelang! 
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Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm   2006 € 17995,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15750,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd  2005 € 15750,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 14450,-
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm 2004 verkocht!
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11500,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm   2005 € 10950,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 verkocht!
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8850,-  
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st 2001  verkocht!
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn    1998 € 2450,-
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk    1992 € 1250,-   

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 12500,ex

Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto's en info.

Garage Horjus zoekt: voor het Total benzinestation.
een jongeman/jongedame, vanaf 18 jaar, voor 's avonds en zaterdag.

Je bent: klantvriendelijk, flexibel en handig!
Ben je geïnteresseerd, of heb je vragen: kom langs of bel!!

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
Opel Zafira 2.2i
Elegance,blauwmett
A/c-ecc,cruisecont
Xenon verl,r-cd
Lm.velgen,ww glas 
108 dkm  bj2003      
€ 14.450,-

Peugeot 307 SW Hdi
Zwartmett,a/c-ecc
R-cd,cruisecontrol
Lm.velgen,p.d.c
El.rmn/spiegels 
146 dkm  bj 2003 
€ 11500,-

Straatkaatsen senioren Witmarsum
Voor alle inwoners van Witmarsum is er op woensdag 11 juni t/m vrijdag 13 juni weer het jaarlijkse
straatkaatsen. Het begint elke dag om 18.30 uur, opgeven kan t/m dinsdag 8 juni 20:00 uur bij:
Gretha Gerritsma tel: 0517-532109 of per e-mail: kvpimmulier@gmail.com
Op vrijdagavond is er een groot scherm aanwezig voor de EK wedstrijd Nederland-Frankrijk

De Straatkaatscommissie

Unieke start van waterpark
”Mounewetter”
Witmarsum - Het is in geen jaren voorgekomen
dat zo kort na de opening de 10.000-ste bezoeker
al welkom kon worden geheten. Op woensdag
14 mei (binnen 3 weken) was het al zover. De
gelukkige was mevrow Anke Oosterbaan uit
Arum. Zij kreeg van badjuf Marian de Boer een
prachtige badhanddoek overhandigd. Bestuur en
personeel van waterpark ”Mounewetter” zijn zeer
tevreden over de positieve start van het nieuwe
seizoen en hopen dat het warme weer voorlopig
aanhoudt. Het is lekker zwemmen in ”Mounewetter”
met het zonnetje erbij en met een watertemperatuur
van 25 graden. Waterpark ”Mounewetter”is zeer
geschikt voor groepen en gezinnen. Voor nadere
info kijk op www.zwembadmounewetter.com.
tel. 0517-531704.

High-Coffee op de Vrijterp 
Schraard - Zondag 25 mei a.s. vindt er vanaf
10.45 tot 12.30 uur een High-Coffee, plaats op de
Vrijterp in Schraard. Leden van de vrouwenclub
DO uit Schraard zorgen voor koffie en heerlijke
(eigengemaakte) taarten. Zowel inwoners van
Schraard als mensen van buiten Schraard zijn van
harte welkom op deze koffie-met-taart-ochtend
op het grasveld centraal gelegen in dit mooie dorp.
Kinderen kunnen zich ook prima vermaken: zij
mogen zelf taartjes versieren en opeten. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar het dorpshuis De
Utwyk. De opbrengsten van de High-Coffee komen
ten goede aan de Doe Een Wens Stichting. Het is
de laatste actie in een reeks die de vrouwenclub DO
het afgelopen winterseizoen heeft georganiseerd
ten bate van het goede doel, de Doe Een Wens
Stichting. Op 25 mei wordt een cheque met het
eindbedrag overhandigd aan een vertegenwoordiger
van de stichting. De Doe Een Wens Stichting ver-
vult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar
met een levensbedreigende ziekte. Dit gebeurt
op een zorgvuldige manier waarbij de wens en
de privacy van het gezin verzekerd zijn. De
wensen worden alleen beperkt door de fantasie
van het kind. Ze worden met veel toewijding
vervuld, zolang de kinderen dit lichamelijk en
geestelijk aankunnen. 

Collecte Nationaal
Epilepsie Fonds
In de week van maandag 26 tot en met zaterdag
31 mei gaan 30.000 vrijwilligers op pad om
huis-aan-huis te collecteren voor het Nationaal
Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine.
Het thema van de nationale collecteweek is:
”Aanvallen!”. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voor-
lichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele
hulp. Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen
met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen
blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de
collectanten in de week van 26 mei om een vrij-
willige bijdrage aan de deur.
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Zeesteeg wint op tropisch Urk

* Zeesteeg uit Makkum wint vuurtorenrace op
IJsselmeer bij Urk

Urk - Zaterdag 10 mei jongstleden stond voor de
heren van de Zeesteeg de vuurtorenrace van Urk
op het programma. De race, voor de tweede
maal georganiseerd, wordt op het IJsselmeer onder
de rook van Urk gehouden. Normaal gesproken
is het een race van 15 kilometer, maar vanwege
het extreem warme weer had wedstrijdleiding
besloten de race in te korten tot 11,4 kilometer.
Kwart voor 12 klonk voor de heren het startschot
voor hun 11,4 kilometer. De start vond plaats naast
de Jan van den Berg, een tien riemer damessloep

uit Urk. Al tijdens de start wisten de heren een
gaatje te slaan en al snel koersten de heren de
haven uit, het IJsselmeer op. Op het IJsselmeer
werd duidelijk hoe warm het eigenlijk was. Met
weinig wind en geen bewolking was er weinig
verkoeling, maar dit weerhield de heren er niet
van om een constante snelheid te roeien tussen
10,5 en 11,5 kilometer per uur. Al snel werden er
verschillende sloepen ingehaald, waaruit kon
worden opgemaakt dat het tempo er lekker inzat.
Na het keerpunt kregen de sloepen te maken met
wat tegenwind, wat eindelijk de hoognodige
verkoeling bracht. Het tempo bleef constant en na
1 uur, 6 minuten en 50 seconden klonk voor de
heren van de Zeesteeg het verlossende eindsignaal. 

De prijsuitreiking liet even op zich wachten, dus
konden de roeiers op het terras genieten van de
zon en een koud drankje. De prijsuitreiking bleek
erg goed uit te pakken. Met een tijd van 1:06:50
en een geroeid vermogen van 82,68 watt legde
de Zeesteeg beslag op de eerste plek, voor de
Hjoed ‘n Makkie uit franeker en de Jan van
Schaffelaar uit Barneveld. De geroeide tijd
bleek tevens de derde tijd te zijn, achter de
Moby Dick en de Wolter Huisman uit Urk.

(eigen foto)

Mulier F-2 kampioen
Witmarsum - Afgelopen zaterdag werd het
voetbalteam Mulier F-2 kampioen in de voor-
jaarscompetitie op het sportpark ”It Fliet” te
Witmarsum. Op de foto van links naar rechts
zittend Arno Heida, Albert Gerbrandy, Siebe Jan
Otten, Gabejan van Popta, Jan Harmen Folkerts,
Koen Jongerius, Staand leider Gerben Gerbrandy,
Damian Cuperus, Domingo Luzilla, Gerben
Miedema, Aletta van Popta, trainster Sjoukje
Algra, niet op de foto trainer Enno Hofstra en
leidster Ellen van Popta. (foto: Evert Jan Zwier)

Makkum - Doe mee met je buurt-, volleybal-,
voetbal-, kaatsvereniging, bedrijf, familie. Geef
je op per team minimaal twee dames en vier

heren leeftijd vanaf 14 jaar, kosten per team
€ 7.50, opgave tot zaterdag 24 mei bij
Kees Tjeerdema, de Kamp 17, tel. 0515-233123.

Vrijdag 30 mei volleybal SES
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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

Colofon

Zanussi diepvrieskast met 3 laden, half jaar
gebruikt, tel 0517-532182

Partij Oud Hollandse Friese geeltjes,
tel. 06-28118693

4 Jarig jackrussell teefje zoekt een nieuw thuis.
Ze is erg lief, aanhankelijk en dominant. Geld
is geen kwestie, een goed thuis wel! Elske,
tel. 06-42718467

Gameboy advance + 9 spellen + oplader € 40.-
tel. 0515-231208

Vrieskast met 3 laden € 25.-, tel. 0515-232585

Konijnenhok 1.20-55 met nachthok € 20.-, 
tel. 0515-579312

Hele mooie lieve Friese Stabijpups, vader met
stamboom pups mogen eind mei ‘t nest verlaten,
ingeënt en ontwormd, prijs per pup € 250.-,
tel. 0517-532808 (Wons)

Diverse mooie Japanse en Eurokoi, Eurokoi
al vanaf € 5.-, in de maten van 10 cm tot 70 cm,
Us-Koi 06418240

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KKOOP

De Kamp 2
MAKKUM

Keurige, vrijstaande
woning met o.a. 5 

slaapkamers, garage
en royale tuin. 

Vraagprijs:
€€ 319.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

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
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Tafelmodel diepvriezer met laden, 
tel. 06-25584608

In ruil voor medeverzorging paarden, 
een paardenbox met weidegang en buitenbak, 
tel. 0515-231380

Bronskleurige zonnebril op sterkte zit in een
rood hoesje van Hans Anders. Gevonden in
de Schoolbuurt-Bleekstraat, tel. 0515-231321
(tussen 18.00 en 19.00) of 06-23862732

Zondag 4 mei jl. vlag. Voor meer informatie
Slotmakersstraat 2, Makkum, tussen 13.00-
16.00 uur

Op Camping De Holle Poarte, groene dames-
fiets merk Phoenix, Wie deze fiets kwijt is
kan bellen met tel. 06-2152 6191

Fietssleutel van een AXA slot gevonden.
Hangt aan een zwarte keykoord en een sleutel-
hanger van Idols, tel. 06-28361207 

Zoekertje
AANGEBODEN

GEVONDEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl


