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Rommelmarkt Actie Kerkenwerk brengt 6500 euro op
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Makkum - In het geheel vernieuwt kerkelijk
centrum ”Het Anker”, is zaterdag de jaarlijkse
rommelmarkt gehouden. Na weken van voorbereiding door de commissie met hulp van vrijwilligers gingen de deuren zaterdag om halftien
open voor het publiek. Het is weer een geslaagde
dag geworden, veel van de ingebrachte stukken,
gingen deze dag de deur weer uit naar een liefhebber
en kenners. Elk jaar is het weer opnieuw spannend,
waar blijft de organisatie mee zitten of wat wordt
er allemaal verkocht. Onder de belangstellenden
waren ook veel toeristen van verschillende nationaliteiten die op recreatiecentrum De Holle Poarte
vakantie houden. Naar de dagopbrengst was iedereen zeer benieuwd, dit werd bekend gemaakt na
dat alles was schoongemaakt en elke stoel en tafel
weer op zijn plek stond. De opbrengst bedraagt
€ 6500,- een deel hiervan is bestemd voor een

tehuis van mishandelde vrouwen in Roemenië
en een deel voor eigen kerk.
Het Draaiend rad is altijd een gewilde attractie,
voor vijftig euro cent kon men per ronde prijsjes
winnen, die heel gevarieerd waren. Met ”100 vel”
actie wonnen vier personen een waardebon. Met
het entreebewijs maakte de bezoeker kans op een
etentje voor 2 personen, dit werd gewonnen door
familie M. Vermeulen uit Langeraar. Zij mogen
hiervoor aan tafel schuiven in hotel De Vigilante.
Voor de kinderen was er de grabbelton en in het
‘kerkcafe’ kon men een koffie, thee of een andere
consumptie nuttigen of een broodje warme worst.
De commissie Actie Kerkenwerk bedankt alle
sponsors, medewerkenden en bezoekers die deze
dag met elkaar weer heeft doen slagen.

Welkom in de webwinkel Opjebordje in Makkum
Makkum - Enkele jaren geleden kwam Annelies
de Boer met haar gezin vanuit Velserbroek naar
Makkum. Een hele verandering, in Velserbroek
had ze een leuke baan en in Makkum bleek dat de
banen in haar branche niet voor het opscheppen
lagen. In het begin was het moeilijk. Alleen maar
huisvrouw zijn en wachten tot man en kinderen
thuis kwamen gaf haar geen goede invulling van
de dag. Gelukkig kon ze een baan krijgen bij de
Kinderopvang Zuidwest Friesland en nu heeft ze
het uitstekend naar haar zin en ziet terug gaan
naar Noord-Holland niet meer zo zitten. Toen
één van haar collega’s vertrok maakte Annelies
een fraai beschilderd bord als afscheidscadeau.
Iedereen die dit zag vertelde haar dat ze hier meer
mee moest doen. Langzaam maar zeker kreeg ze
steeds meer vraag naar een bordje of kommetje
en uiteindelijk besloot ze een webwinkel te starten.
Vanaf 31 maart j.l. is deze in de lucht en niet alleen

bordjes maar een geheel beschilderd servies is
mogelijk. Zo heeft ze zelf een melk en suiker
kannetje op tafel staan met daarop hortensia’s.
Annelies maakt geinige teksten, maar ook heel
serieuze met een passend plaatje. Voor Frits Spits
die ze kent van een radio programma maakte
Annelies een bord voor zijn 60e verjaardag en
het feit dat hij 35 jaar in het radio vak zat.
Geboortjekaartjes naschilderen met een persoonlijke tekst, is een veel gevraagd artikel, evenals
een 50 jarige of andere bijzondere gelegenheid.
Het ziet er allemaal goed uit en op de site kunt
u vele voorbeelden vinden. Het beschilderde
porselein is, als het opgestuurd wordt, zorgvuldig
verpakt en haar beschilderde porselein is zelfs al
naar Amerika opgestuurd. Makkum is bij velen
bekend om haar aardewerk en porselein, maar
Annelies heeft er weer iets aan toegevoegd.
www.opjebordje.nl

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

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Uw huis op Funda?

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 1 juni
K.C. Het Anker
9.30 uur ds. J. van Olffen,
tevens jeugdkerk en koffiedrinken na de dienst
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur Pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br.M.de Nooier, Ede + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers

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
E. Seinen, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
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. 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

Familieberichten
Wij willen je rust gunnen
al is er verdriet in ons hart.
Jou te zien lijden
en niet kunnen helpen.
Dat was onze smart.
Na een moeilijke tijd is van ons heengegaan
onze heit, opa en ’oude-pake’

Folkert Grasman
* 26 juli 1928
Workum

22 mei 2008
Makkum

Sinds 28 april 1979 weduwnaar van Atje Kooij
Klaas en Afke
Hiekie en Anne
Bennie en Jane
Alie en Feike
Piet en Ria
klein- en achterkleinkinderen
De begrafenis heeft op dinsdag 27 mei j.l.
plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres:
H. Pijlman-Grasman
Hoge Poel 14, 1779 EL Den Oever

Folkert deze ziekte kreeg je in de macht
dit hadden wij toen niet verwacht
Je hebt nu je strijd gestreden
en bent hieraan overleden
Je ging mij iedere dag dan bellen
wou mij alles gaan vertellen
Helaas dat ging niet meer
dit deed mij dan o zo zeer
Om dit te aanvaarden
was heel erg voor mij en voor jou
Je bent nu weer bij je vrouw
Oedske
Moe gestreden is van ons heengegaan

Folkert Grasman
Wij wensen zijn kinderen en Oedske veel kracht
toe voor de tijd die komen gaat.
Workum: H. Grasman
A. Grasman-Keilman
Leeuwarden: Anneke en Piet
Hindeloopen: Ineke en Arjen
Workum: Klaas en Hilda
en kinderen

Sa lyts
sa tear
Unyk
en safolle mear....
Wij zijn God dankbaar
voor de geboorte van onze zoon
en broertje van Rianne

Hielke
Siebren

Na een lang ziekbed is overleden onze beste
buurman

Folkert Grasman
Hij was de ogen en de oren van onze buurt.
Fam. Jongman
Fam. Kampen
Hennie
Anton

Hielke Siebren is geboren
op 23 mei 2008,
weegt 4940 gram en is 55 cm lang.
De blijde ouders en zusje zijn:
Koert, Annelieke en Rianne Oostenveld
Middenstraat 9, 8754 CT Makkum
Telefoon: 06 46 17 77 64
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Agenda
donderdag 29 mei
Makkum - Intocht Avondvierdaagse 20.00 uur
Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

vrijdag 30 mei
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 31 mei

MAANDAG

DONDERDAG 29 MEI
T/M ZATERDAG 31 MEI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

HAMLAPJES
500 gram

Makkum - Holle Poarte 20.00 uur Bingo

€ 5.-

MAGERE RUNDERLAPJES

Sport & Evenementen Stichting Makkum
vrijdag 30 mei 19.00 uur:
Volleybal op trainingsveld vv Makkum,
21.00 uur in feesttent live muziek m.m.v. Synergie
zaterdag 31 mei 11.00 uur:
Sportterrein ‘De Braak’ voetbaltournooi
22.00 uur in feesttent Maxima’s afterparty
zondag 1 juni 11.00 uur:
Kaatsen voor dames en heren vanaf 14 jaar en
ouder, na afloop plm. 17.00 uur live muziek
m.m.v. ”Dakkeraf”

Exposities

DINSDAG VERSE WORST

500 gram

€ 5.50

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 29 MEI
T/M WOENSDAG 4 JUNI

€ 2.75

BACON
100 gram

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

CHORIZO
100 gram

€ 1.20

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.70

€ 2.75

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

ELKE ZATERDAG
OP BESTELLING
1/2 KIP VAN HET SPIT

€ 3.50
vanaf 12.00 uur afhalen

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 v/d Velde.
Openingstijden di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur
Piaam de Nynke Pleats: Nieuwe expositie van
schilderijen van cursisten van de kunstacademie
Sneek. Geopend t/m 1 augustus zaterdag & zondag
vanaf 11.00 toegang gratis

Uit in eigen regio

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Jonge Kaas, 500 gram........................................................3.70
Almhof Roomyoghurt, 500 gram..................................nu 1.19

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

pakje Ontbijtspek...................................nu 5

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

Goudappeltje, 1 literpak........................................nu 89

cent

Verkade Chocoladereep, 85 gram..........................nu 69

cent

Pally Theebiscuit, 240 gram..................................nu 49

cent

Honig Chinese Tomatensoep.................................nu 79

cent

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
Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Wons - Expo Atelier 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

zegels extra

Aanbiedingen geldig van do. 29/5 t.e.m. wo. 4/6
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Vierde generatie Durkje zet na 115 jaar traditie
‘skearwinkel’ in oude stijl voort

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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
Makkum - Durkje Hoeksema is de vierde generatie kapper die in hetzelfde pand aan de
Kerkstraat 25 het kappersvak uit oefent. Op 24 mei
1893 startte oerpake IJnze Hoeksema met zijn
kapperswinkel. En nu zaterdag 24 mei 2008 zet
Durkje na de metamorfose van de winkel de
jarenlange traditie voort. Omke Ynze Hoeksema,
de oudste broer van Jentje, die vernoemd is naar
de oprichter van de ”Skearwinkel”, onthulde na
een toespraak het nieuwe uithangbord. Frâns Faber
heeft een lied geschreven ‘Knipt foar Durkje’ hij
zong en begeleidde zich zelf op handharmonica.
Het eerste couplet luidde:
As jo yn de spegel sjogge en wurde jo dan bang

Jo lykje wol in aap, want jo hier is fierste lang.
Dan is der ien remedy, ik jou jo in tip.....
Durkje Hoeksema dy knipt jo yn in wip.

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

Referein:
Knip knip knip (knip knip) sy knipt jo yn in wip
Knip knip knip, en jo tinke dan ferhip!
Ik sit hjir krekt sa noflik, wat wol in mins noch mear.
As Durkje seit: Dat wie it dan, oant in oare kear!

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

Voor de vaste klanten had ze alleen deze zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur het tarief van 1919.
Dit is het oudste tarief, wat bij de familie bekend is.
Eén klant betaalde zaterdag j.l. met tien losse
gulden centen, heel toepasselijk zegt Durkje.

Slagerij Attema Makkum

€ 32.50

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

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!!

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

AFHAALMENU
voor MEI
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z 4 st. Pisang Goreng

Garage Horjus,
Suderseewei 7
tel.: 0515-231318

z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

S.E.S. Feesttent Makkum hoort er bij
Makkum - Het bestuur heeft ook er dit jaar weer
alles aangedaan om een mooi programma voor
jong en oud samen te stellen. De feesttent zal weer
worden opgebouwd op het parkeerterrein van de
plaatselijke Voetbalvereniging. Op de voetbalvelden worden volleybal, voetbal en kaatswedstrijden gehouden.

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Verse Hollandse Andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Hollandse komkommers
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

* Voorzitter Rinze Koornstra vertelt Koningin
Beatrix alles over de succesvolle evenementen
en attracties die de S.E.S. Makkum organiseert

De SES organiseert al jaren met succes evenementen als zeskamp, zakslaan, touwtrekken en
kanovaren met hindernissen. Op Koninginnedag
in Makkum jaar heeft de S.E.S kuipjessteken
georganiseerd. Het hoogte punt van hierbij was
dat prins Maurits op de baan naar beneden vloog
waar de stok in tweeën brak. Dit onder luid
applaus van het vele oranje publiek.

Mooie witte champignons
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Programma S.E.S. 22e sport en muziek weekend

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

Vijdag 30 mei - 19.00 - 21.30 uur
Volleybaltoernooi
De Makkumerband Synergie 21.00 - 01.00 uur met
gastoptreden van Jan Scheepvaart. Gratis entree!!

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

Zaterdag 31 mei - 11.00 - 16.30 uur
Het 21e Horecaveldvoetbaltoernooi
Er zal door 12 teams fel gestreden worden om de
wisselbolkaal. Vorig jaar gewonnen door Keet
Nico die dit jaar weer grote kans maken.
‘s Middags stemmingsmuziek in de feesttent.
Maxima’s Afterparty - 22.00 - 02.00 uur
Met optredens van het Crazy DJ Team. Deze
twee gestoorde dj’s zetten in een mum van tijd
de tent op z’n kop. Het poduim wordt volgebouwd
met van alles en nog wat. De douches op de
dansvloer zullen een groot succes worden.
Dj Willem en topentertainer Frank hebben
met hun gigantische DJ meubel en de beste
knalplaten veel interactie met het publiek. Onder
het motto ”kom je niet? Dan kom ik je halen”
staat binnen een korte tijd de hele tent op z’n
kop. Ze blijven niet op het podium staan maar
gaan gewoon met microfoon het publiek in om
mee te feesten en te lallen.
Ed Nieman bekent van leve de apres ski en de
hit leve de lol.
Het Feestteam ze zijn bekroond met de titel
beste feestact van Nederland. Ze stonden afgelopen koninginnedag op het museumplein op het
538 podium waar 80.000 man uit hun dak gingen!
Stan van den dobbelsteen en Peter Bavendregt
zetten telkens weer cafés discotheken en feesttenten op z’n kop.
Deze avond mag je niet missen entree 10 euro
en vóór 22.30 uur in de tent =2 consumptie gratis!
Dresscode Oranje!!! De eerste 100 personen krijgen
een gratis oranje T shirt.

Zondag 1 juni - vanaf 11.00 uur
Kaatsen Heren en dames
De inleg € 2,50 p.p. De S.E.S. kaatspartij is voor
14 jaar en ouder. Er zijn dit jaar weer mooie
levensmiddelen pakketten te winnen. De opgave
is mogelijk t.e.m. zaterdagavond 31 mei in de
feesttent of bij Geert Wijma tel: 0515 - 231520.
Voor de kleintjes is er Clown Noni 14.00-16.00 uur

‘s Middags vanaf 17.00 uur de feestband Dakkeraf
Entree gratis!!! Het Dakkeraf speelt alles van
jaren zestig tot nu, Nederlands, Engels, en soms
een beetje Spaans. Van rock, pop en blues tot
country, nederpop en het levenslied.
Festival-terrein: voetbalveld ”De Braak” Makkum
www.ses-makkum.nl
Er zal ook dit jaar weer streng worden toegekeken
of personen onder de 16 jaar geen alcoholische
dranken nuttigen. Dit i.v.m. zeer strenge regels
van de overheid. Het S.E.S. bestuur rekent er
dan ook op dat de ouders hun kinderen op hun
verantwoordelijkheid zullen wijzen. Eventuele
boetes zijn voor de S.E.S. onbetaalbaar.
Tot ziens het S.E.S. bestuur.

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

Makkum - Zondag 1 juni Clown Noni S.E.S.
feesttent Makkum. Een feest is geen feest als
Clown Noni er niet is geweest. Snelle grappen
flitsende trucs, en spetterende meezingers. Zoek
dekking, want het is lachen geblazen. De Shows
van Noni zijn een fantastische belevenis. Voor de
kids, maar ook voor de volwassenen. Voor u het

weet staat u zelf als een reuzenkleuter te swingen
en te springen. Maar Clown Noni biedt meer. In
Makkum zal hij zijn wereld beroemde Ballentrucs
opvoeren. Dus kinderen en ouders zondag 1 juni
van 14.00 tot 16.00 uur naar de feesttent op het
voetbalveld!! De entree is gratis en er staat ook
nog wat lekkers voor de kinderen klaar.
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Aan het bestuur
van 3 yn 1 = 4+0
Makkum - Heerlijk was het gebak bij de koffie
waarmee we ontvangen werden in een van de
zaaltjes van Het Anker. Gezellig de sfeer waarin
iedereen weer even bij kon praten. De Oosterse
geuren zweefden door de gang en om bestorming
te voorkomen, werd men op afroep door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om zijn bordje te
komen vullen. Vrijwel alle Chinese gerechten
van de menukaart stonden op het buffet uitgestald.
Heerlijk!! Dat werd smullen. Een tweede ronde
was noodzakelijk omdat men anders niet van alle
gerechten zou kunnen proeven. Daarna de muziek,
zang en humor van Krekt Wat Oars. Hoewel elk
nummer z’n charme had, zorgden de liefde in
het bejaardenhuis en natuurlijk de manjorettes
ervoor dat een aantal mensen in het publiek op
zoek ging naar de bûsdoek omdat ze zaten te
huilen van het lachen.Voor wie het thuis nog niet
zag zitten was er gelegenheid om na te praten.
Bestuur, bedankt!! Wij hebben genoten.
Enkele leden.

Informatieavond
De Dole II in Witmarsum
Witmarsum - Woningcorporatie Welkom en de
gemeente Wûnseradiel organiseren morgenavond
(donderdag 29 mei) een informatieavond over het
nieuwe woningbouwplan De Dôle II in Witmarsum
De informatie-avond wordt gehouden de hal van
het gemeentehuis te Witmarsum. De inloopmarkt
is vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur worden
er korte presentaties gegeven over het nieuwbouwplan. BügelHajema Adviseurs geeft een
presentatie over het bestemmingsplan en over
het beeldkwaliteitsplan. De heer S. Boorsma van
3PEnergie geeft informatie over de toepassing
van duurzame energie in het woningbouwplan.
Na afloop van de presentaties is de inloopmarkt
van ± 21.00 tot 22.00 uur ook weer open.
In uitbreidingsplan De Dôle II worden in totaal
46 woningen gebouwd: 20 huurwoningen van
Welkom en 26 vrije sector kavels. Belangstellenden kunnen zich tijdens de inloopmarkt
laten registreren als belangstellende voor de
huurwoningen en ze kunnen zich inschrijven op
de beschikbare vrije kavels bij de gemeente.
Voor de beschikbare kavels van de gemeente geldt
een voorrangsregeling voor eigen inwoners en
bij meerdere belangstellenden voor een kavel
zal er door een notaris worden geloot. Bijzonder
aan het plan is de duurzame bouwmethode van
de woningen. De woningen worden gebouwd
zonder aardgasaansluiting en worden verwarmd
door middel van aardwarmte. Ook kunnen er
andere maatregelen worden getroffen die ervoor
zorgen dat de woningen erg energiezuinig zijn.
Over de toepassing van aardwarmte, warmtepompen en andere vormen van duurzame energie
zoals zonne-energie, isolatie, ledverlichting en de
beschikbare subsidies wordt informatie verstrekt
tijdens de informatieavond. De Rabobank is
tijdens de inloopmarkt aanwezig met de klimaathypotheek.

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

Geheel verzorgde reis voor trainer Johnny Ligthart
en zijn vrouw naar Barcelona

(eigen foto)

* Johnny Ligthart arriveert in de limousine op het sportveld It Fliet
Witmarsum - Zaterdag 17 mei j.l. werd middels
een grandioze happening afscheid genomen van
trainer Johnny Ligthart uit Harlingen. Van huis
gehaald in een grote limousine waarin zijn
kameraad uit het verleden, Jetze Pascal, werd hij
naar de middenstip op Sportcomplex It Fliet in
Witmarsum gereden. Daar stonden in de middencirkel spelers die hij vroeger bij de vijf verenigingen
getraind heeft alsmede vroegere verzorgers, leiders
en grensrechters gereed om hem te ontvangen.
Na de aftrap door Ligthart begon een boeiende
wedstrijd tussen de twee gevormde teams en werd
hij later op de avond nog even in het zonnetje
gezet. Namens de VV Harlingen, SC Franeker,
VV Dronrijp, RES Bolsward en Mulier Witmarsum

Zing mee...

”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 1 juni.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618

TE HUUR
Vrijstaande woning in Makkum
voor tijdelijke bewoning
Tel. 0515-233 364
06-3612 2563

kregen hij en zijn vrouw een compleet verzorgde
reis met bezoek aan het Camp Nou stadion in
Barcelona aangeboden. In een boeiend slotwoord
bedankte Ligthart voor dit georganiseerde feest
dat daarna nog op een gezellige manier werd
voortgezet.
Na een loopbaaan van 37 jaar als voetbaltrainer
heeft Johnny Ligthart uit Harlingen besloten op
67 jarige leeftijd daarmee te stoppen. In die 37 jaar
is hij slechts bij 5 verenigingen werkzaam geweest.
Deze verenigingen hebben gelet op de specifieke
kwaliteiten en de markante persoonlijkheid van
Ligthart besloten hem een passend afscheid te
geven.

Wandelweken in de bibliotheken van Súdwest Fryslân
Makkum - Van 2 tot 13 juni organiseren de
bibliotheken van Súdwest Fryslân wandelweken.
In verschillende bibliotheken geven ervaren wandelaars lezingen over ondermeer nordic walking,
wandelen als medicijn, het lopen van een pelgrimstocht en een wandeltocht naar het hoogste punt
van Afrika. Daarnaast kunnen belangstellenden
tijdens het inloopspreekuur persoonlijk advies
krijgen om zo beter voorbereid te beginnen aan
bijvoorbeeld de Slachtemarathon of de Vierdaagse
van Nijmegen.
Wandelen is ongekend populair in Nederland.
Niet alleen korte afstanden zijn in trek, steeds
meer mensen lopen lange afstanden. Zo waren
bijvoorbeeld de dertienduizend kaarten voor de
Slachtemarathon binnen drie uur uitverkocht.
Bijna een kwart van de mensen dat kaarten wist te
bemachtigen komt uit de regio Súdwest Fryslân,
vandaar de wandelweken bij de bibliotheken
van Súdwest Fryslân.
Tijdens de eerste twee weken van juni staan in elke
bibliotheek, met uitzondering van de bibliotheek
van Sneek (i.v.m. verbouwing) boeken over wandelen centraal. Bovendien liggen er gratis regionale
wandelroutes klaar. Daarnaast zijn er in het

merendeel van de bibliotheken activiteiten. In de
bibliotheek van Makkum vertelt Janneke Abma
over Nordic Walking. Die sport is in korte tijd
ontzettend populair geworden. Dat is niet zo gek,
want door het lopen met ‘wandelpoles’ wordt
ruim 90% van de spieren in beweging gezet, terwijl
het lichaam 40% minder wordt belast. Omdat je
tijdens het wandelen kunt blijven praten, is nordic
walking ook nog eens een heel sociale sport. Op
3 juni kunt u er van 19.30 tot 21.30 alles over te
weten komen. Daarnaast vertelt Peter Schoorstra
op 12 juni van 19.30 tot 21.30 over zijn avontuurlijke wandeltochten naar de top van de Kilimanjaro
in Tanzania. Tijdens deze lezing vertelt hij over de
ins en outs van zijn wandelingen naar het hoogste
punt van Afrika, maar ook over het ontstaan en
de geschiedenis van de berg. Ook in de andere
vestigingen van de bibliotheken zijn activiteiten.
Kijk voor het complete programma op
www.ontdekdebieb.nl
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor leden
van de bibliotheek. Niet-leden betalen € 2,50.
Het inloopspreekuur is voor iedereen gratis en
zonder afspraak toegankelijk. Opgeven voor een
lezing kan via info@bswf.nl, bij de bibliotheek
of telefonisch via 0515-231385.
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Koninginnedag Makkum
2008
Makkum - Deze week kunt u weer tientallen
foto’s bekijken op de website van de Makkumer
Belboei en op de website van de Koninginnevereniging. Zo blijft de viering Koninginnedag
2008 nog voortleven in Makkum, gemeente
Wûnseradiel en in de lande. Of zoals iemand
zegt: ”Beleef die bijzondere Koninginnedag in
Makkum opnieuw en bekijk de foto’s”.

Aan joyriden kwamen ze
niet toe
Makkum - De politie heeft in de nacht van
zaterdag op zondag een 15- en een 16-jarige
inwoners van Makkum aangehouden. Een getuige
meldde bij de politie dat twee jongens in de
Klipperstraat probeerden auto’s op te breken. De
politie stelde onmiddellijk een zoekactie in en
trof twee jongens aan op de Lieuwkemastraat
die aan het door getuige opgegeven signalement
voldeden. Ze werden aangehouden en naar het
politiebureau overgebracht. De jongens bekenden
dat ze op zoek waren naar een onafgesloten auto
om te gaan joyriden. Voor zover bekend zijn door
hen geen auto’s beschadigd.

Met bromscooter te val
Parrega - De politie heeft zaterdagmorgen
geassisteerd bij een eenzijdig ongeval op de
Trekweg in Parrega. Een 60-jarige inwoonster
van Bussum was daar met haar bromscooter in
de berm terecht gekomen en vervolgens gevallen.
Ze is met diverse verwondingen per ambulance
naar het ziekenhuis in Sneek vervoerd.

St. Martinusschool wint
de bankbattle
Makkum - Op maandag 14 april heeft de St.
Martinusschool uit Makkum als enige van hun
groep in de bankbattle de code van de kluis
gekraakt. De bankbattle is een internetgestuurde
kennisquiz van de lokale Rabobank. De St.
Martinusschool zat in een groep van 9 scholen
uit de regio.

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

benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
VW Golf 1.6Fsi,85kw,5drs,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,62dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk

2005
2004
2003
2006
2005
2003
2000
1998
1992

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15750,14750,14450,12450,8950,7950,6500,2450,1250,-

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Opel Zafira 2.0Dti,elegance,a/c,lm velgen,trekh,135dkm
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh

2006
2003
2003
2004
2005
2001
10-2002

€
€
€
€
€
€
€

17995,13450,11750,11500,10950,8900,7950,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

1999

€ 12500,ex

Automaat!!
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Toyota Starlet Automaat 1.3Xli,st.bekr,el.rmn, 19dkm!!

2005
2001
1997

€
€
€

15750,8850,3750,-

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Tweedaags symposium
over ‘gouden jaren’

Wûnseradiel is een gemeente met een kleine 12.000 inwoners, via de afsluitdijk is Wûnseradiel
de toegangspoort tot Fryslân. De gemeente is sterk gericht op landbouw, recreatie en toerisme.
Het aan het IJsselmeer gelegen Makkum is een internationaal watersportcentrum.
Wegens het aanvaarden van een andere betrekking zijn wij bij de afdeling burgerzaken voor
de periode van 1 september 2008 tot 1 mei 2009 op zoek naar een:

Assistent beheerder sporthal (m/v)
voor 24 uren per week
Functie-inhoud
- je bent belast met het beheer en toezicht van het gehele sportcomplex en verantwoordelijk
voor de zindelijkheid en een juist gebruik van sport- en spelmateriaal, inventaris en apparatuur
van kantines en keuken;
- je bent belast met dagelijks onderhoud en schoonmaak van alle in de sporthal aanwezige
ruimten dat door sporters en publiek is gebruikt;
- je draagt zorg voor een juiste verloop bij wisseling van de roosterprogramma’s en een goed
functioneren van de kantine;
- je doet als BHV-er dienst al dit nodig is en volgt de verplichte jaarlijkse bijscholing;
- je bent belast met het bijhouden en verwerken van het rooster van gebruik;
- je dient in verschillende en onvoorziene situaties naar eigen handelingsbevoegdheid op te treden.
- je dient alle voorkomende werkzaamheden te verrichten en bereidt te zijn ‘s avonds
en weekends te werken
Functieprofiel
- LBO werk- en denkniveau
- Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
- Klantvriendelijk en flexibel ingesteld
- Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren
- Het liefst in het bezit van een EHBO of BHV certificaat en sociale hygiëne
of de bereidheid tot het volgen van de cursus
- Woonachting in Makkum of directe omgeving
Dienstverband
De aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst of middels detachering via een uitzendbureau.
Overige informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie is verkrijgbaar bij het afdelingshoofd
W. Beckers, telefoon (0517) 53 33 62. U kunt schriftelijk reageren door een sollicitatiebrief met
curriculum Vitae voor 13 Juni aanstaande te zenden aan burgemeester en wethouders van
Wûnseradiel, Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum. Mailen kan ook naar w.beckers@wunseradiel.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Te n C a t e & S l o g g i
voor dames en heren
4 h a l e n 3 b e ta l e n
(De actie met Sloggi begint op 1 juni 2008)

W i j n g a a r d e n Te x t i e l & M o d e
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

Sneek - Op 11 en 12 juni a.s. organiseren
Thuishotel en Have & Goed Huisdiensten een
tweedaags symposium met als titel ”Op weg naar
de gouden jaren”. Eén dag wordt georganiseerd
voor bedrijven en organisaties die te maken hebben
met senioren en de andere dag is voor de senioren
zelf. Aanleiding voor het symposium zijn de uitkomsten van een onderzoek dat Have & Goed
Huisdiensten heeft laten uitvoeren onder mensen
van 50 jaar en ouder over hun wensen en
behoeften bij het ouder worden.
Op 11 juni worden bedrijven en organisaties die
te maken hebben met senioren geïnformeerd
over de uitslag van het onderzoek. Gedurende
twee workshops wordt er vervolgens verder
gewerkt aan concrete invulling van de uitkomst
van het onderzoek.
Op 12 juni worden de senioren zelf uitgenodigd
om bij Thuishotel eens nader kennis te maken
met diverse Thuishoteldiensten en hulpmiddelen.
Verder krijgen de mensen tijdens de lezing ”Oud
worden zoals je zelf wilt” tips om op een positieve
manier te leven in deze levensfase.

Zing mee
Makkum - Op zondagavond 1 juni a.s. is weer
de maandelijkse Zing-Mee-Avond in de grote zaal
van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er
worden veel liederen gezongen uit de bundel
van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding de heer
A. Couperus, de leiding is in handen van de heer
D. Tamminga. Een ieder is van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 20.30 uur.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Tijdrit over 19 km
Nijland - Op vrijdag 30 mei organiseert de WV
Snits een wielertijdrit in Nijland voor diverse
categorieën. De afstand van deze tijdrit bedraagt
19 km. Aanvang 19.00 uur. Inschrijving in de
sporthal In de Mande. Voorinschrijving tot 10
dagen voor aanvang van de wedstrijd. Voor
verdere informatie over het parcours enz. via:
www.wvsnits.nl

Kapster uit Zeeland
voelt zich thuis in Arum
Arum - Als ambulant kapster is Wilma de
Punwert van het Zeeuwse Zuid Beveland enkele
jaren geleden in Friesland aan de slag gegaan.
Zij woont in Wommels. Tijdens de opening in
Arum van het Zorgsteunpunt van de Thuiszorg
Zuidwest Friesland en woningbouwcorporatie
Welkom, maakten wij kennis met kapster Wilma.
Behalve de veel andere diensten in het Zorgsteunpunt, heeft ook de kapster hier een plekje gekregen.
Jong en oud, groot en klein, wie de kapper nodig
heeft die kan hier nu ook terecht. De spontane
kapster voelt zich best thuis in het Friese landschap.
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Ondernemen is leuk
en iedereen kan het leren
Sneek - Op vrijdag 23 mei 2008 ontving Rabobank
Sneek-ZuidwestFriesland de landelijke pers
(SBS 6 en BNR) op het hoofdkantoor aan het
Martiniplein 1 in Sneek. Onderwerp was ‘Ondernemen op de basisschool’.
Djungo
Op 4 maart is het project ‘Djungo 50 ondernemende
basisscholen’van start gegaan. In 14 weken zetten
1000 kinderen 50 ondernemingen op en verdienen
geld voor bijvoorbeeld een schoolreis of een
goed doel. Het Rabobank projecten Fonds
Noord Nederland sponsort dit project. Zij doen
hieraan mee omdat de Rabobank het belangrijk
vindt dat kinderen al op jonge leeftijd ondernemend leren zijn.
Uur van de waarheid
Door de organisatie is Christelijke Basisschool
East-Kime uit Oosthem geselecteerd om hun
ondernemingsplan te presenteren bij de Rabobank.
De leerlingen zetten vrijdag 23 mei eerst op
school de laatste puntje op de i voor hun pitch.
Hierna gingen zij naar de Rabobank in Sneek.
Na een rondleiding en een korte uitleg over de
Rabobank gingen zij in gesprek met de directievoorzitter van de Rabobank, drs. Bert Roman RA,
om de lening aan te vragen. Na de presentatie
werden door hem een aantal kritische vragen
gesteld. De spanning werd nog even opgevoerd,
want Bert Roman zich even terug om zich te
beraden over de te verstrekken lening. Na een
paar angstige minuten konden de leerlingen
opgelucht ademhalen. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland zag het zitten en de gevraagde lening
wordt verstrekt.
Ondernemers in de dop
De leerlingen hebben knuffelbeesten ingekocht
en verkopen deze met winst. Ze verwachten in
ieder geval 150 stuks te verkopen. Natuurlijk
zijn de leerlingen zeer ondernemend, want de
eerste knuffels werden tijdens de rondleiding
door de bank al verkocht.
Meer informatie?
Er is een ‘perskamer’ beschikbaar op :
www.ondernemenopdebasisschool.nl.
Daar treft u ook perswaardige foto’s, alle voorgaande persberichten, media aandacht en meer.

Kapster uit Zeeland
voelt zich thuis in Arum
Arum - Als ambulant kapster is Wilma de
Punwert van het Zeeuwse Zuid Beveland enkele
jaren geleden in Friesland aan de slag gegaan.
Zij woont in Wommels. Tijdens de opening in
Arum van het Zorgsteunpunt van de Thuiszorg
Zuidwest Friesland en woningbouwcorporatie
Welkom, maakten wij kennis met kapster Wilma.
Behalve de veel andere diensten in het Zorgsteunpunt, heeft ook de kapster hier een plekje gekregen.
Jong en oud, groot en klein, wie de kapper nodig
heeft die kan hier nu ook terecht. De spontane
kapster voelt zich best thuis in het Friese landschap.

TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar
- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak
- ideaal voor dagtochten - ook voor individuele opstappers
- zie onze site voor actuele aanbiedingen
Onze nieuwe Chrysler's 300 C al gezien?
Taxicentrale van der Bles b.v. Makkum - Bolsward - Workum
Suderseewei 11 8754 GK Makkum 0515 - 232222
services@taxivanderbles.nl
www.taxivanderbles.nl
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SPORT EN EVENEMENTEN STICHTING MAKKUM

www.ses-makkum.nl
Organiseert Zondag 1 juni vanaf 11.00 uur

KAATSEN
Terrein: Voetbalvelden “De Braak” Makkum
Voor dames & Heren:
Dames 14 jaar en ouder / Heren 14 jaar en ouder
Inleg: € 2.50
Opgave voor zaterdagavond 31 mei 18.00 uur bij:
Geert Wijma, Stranwei 4 -Tel. 231520
Of in de feesttent
Deelname op eigen risico
Prijzen: Levensmiddelen pakketten
Na afloop om 17.00 uur live muziek m.m.v.:

‘DAKKERAF’
-ENTREE G
RATIS-

RATIS-ENTREE G

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 17 mei j.l. ging Sabien
Mollema naar de wedstrijd in Joure. Met Jurjen
nam ze deel in de klasse L-1 dressuur. De eerste
proef won ze met 193 punten de 2e prijs, de
tweede proef won ze met maar liefst 201 punten
de 1e prijs. Daarbij leverde het haar 3 winstpunten
op. Sinds lange tijd ging Marijke Bonthuis weer
op wedstrijd en wel naar Franeker. Met Welldone
nam ze deel in de B-dressuur. De eerste proef
won ze met 197 punten de 1e prijs en ook de
tweede proef wist ze met 196 punten winnend af
te sluiten. Deze combinatie kon 4 winstpunten bijtellen. Met Zidane startte ze ook in de B-dressuur.
De eerste proef was met 185 punten goed voor
de 4e prijs, de 2e proef behaalde ze 190 punten.
Beide proeven leverden haar een winstpunt op.
In Franeker startte Daphne de Vries met haar
pony Lady in de B-dressuur. De eerste proef
won ze met 189 punten de 3e prijs, de 2e proef
won ze met 193 punten de 5e prijs. Ze kon 2
winstpunten bijtellen. Met Speedy startte ze in
de klasse M-1. De eerste proef won ze met 174
punten de 1e prijs en de tweede proef was met
181 punten net voldoende voor een winstpunt.
Afgelopen weekend was bijzonder succesvol voor
Marijke Bonthuis. Zaterdag ging ze met Zafira
en Welldone naar Oosterwolde. Beide paarden
bracht ze uit in de B-dressuur. Met Welldone
behaalde ze de eerste proef 204 punten waarmee
ze de 1e prijs won, de tweede proef behaalde ze
200 punten waarmee ze 2e prijs won. Met Zafira
behaalde ze de eerste proef 196 punten waarmee
ze de 4e prijs won, de tweede proef behaalde ze
200 punten en hiermee won ze wederom de 1e
prijs. Beide combinaties konden hiermee 4 winstpunten bijtellen. Zondag ging ze met beide
paarden naar Hippolytushoef. De eerte proef
won ze met Zafire met 200 punten en werd ze 2e
met Welldone met 199 punten. De tweede proef
won ze met Welldone met 203 punten en werd
ze 3e met Zafira met 198 punten. Opnieuw kon
voor beide combinaties 4 winstpunten worden
bijgeschreven. Eerste prijzen waren er ook voor
Jacob van der Heide met Sylke. In de klasse M-2
dressuur wist hij beide proeven te winnen. De
eerste met 202 punten en de tweede met 198
punten. Ook hij verdiende 4 winstpunten. Karolien
Nefkens startte in de klasse L-1 ddressuur en
wist de eerste proef winnend af te sluiten met
Melle met 192 punten en Lotte Nefkens won
met Jara Ytske de tweede proef met 192 punten.
Beide dames verdienden hiermee een winstpunt.
Pieta Menage won met Uniek met 179 punten
een 3e prijs in de M-1 dressuur. Zondag ging
Sabien Mollema met Newman naar Oosterwolde
en behaalde daar in de klasse Z-1 haar 10e
winstpunt waarmee ze startgerechtigd is in de
klasse Z-2 dressuur.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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De voetballers van VV Makkum F1 zijn kampioen

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

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

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

Makkum - De huldiging vond reeds plaats op
17 mei j.l. na de gewonnen wedstrijd tegen
Franeker met 4-2. Op de foto de spelers: Abe, Ype,

Gosse, Pascal, Alwin, Emiel, Jornt, Germ en
Lars. Sponsor RVS - De Boer en trainers/leiders:
Cerry, Rene en Carel.

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Albert Rinia Partij schooljongens KNKB
Makkum - Vorige week zondag werd deze
onder prima weersomstandigheden gekaatst op
kaatsterrein ‘De Seize’ te Makkum. Er werd
gekaatst in een A en B klasse met 2-tallen.
In de B klasse stonden 17 partuur op de lijst
maar door ziekte en blessures werden het er 16
partuur. In de winnaarsronde kaatsten partuur 3
Rutger-Jan Hazelhof en Pieter Machiel Vrij tegen
partuur 10 Roan-Hein Joostema en Martijn de Haan
om de 3de prijs. Het werd een zeer spannende
partij met alles aan de telegraaf partuur 3 won.
In de finale stonden Henk van der Meer en
Christiaan de Haan tegenover Arjen van der Zee
en Jelle de Vries. Henk cs waren te sterk en
wonnnen met 5-2 6/2 en zij gingen met de krans
naar huis.
In de verliezersronde waren er 2 3de prijzen voor
partuur 4 Damiaan Althof en Lars Breeuwsma
en partuur 15 Kars Zeinstra en Gys Vaessen. In
de finale kaatsten Jelle Attema en Jacob van der
Bos tegen Jan Bauke Tolsma en Frans Dooper
ook dit werd zeer spannend maar Jelle cs trokken
aan het langste eind met de stand 5-5 4/6.
In de A-klasse werd gekaatst in 2 poules van 4
partuur. In beide poules waren de jongens aan
elkaar gewaagd want vele partijen eindigden
met de stand 5-5.
In poule A wonnen Meindert Attema en Hendrik
Bouwhuis al hun partijen en zij kaatsten dus de
finale. In de B poule wonnen Kevin Jaarsma en
Wietse Fopma ook al hun partijen. Kevin cs

begoonen sterk in de finale maar het waren
Meindert en Hendrik die met de krans naar huis
gingen. Zij wonnen met 5-3 6/2. Om de 3de prijs
kaatsten Tjitse Ben Hoekstra en Jan Sipke
Tuinman tegen Jan Friso Bruinsma en Rick
Rusticus ook deze partij eindigde in 5-5 5/6 in
het voordeel van Jan Friso en Rick. De prijzen
werden aangeboden door B. Rinia Schilderwerken.
Uitslag A Klasse
1 Meindert Attema Ferwoude
Hendrik Bouwhuis Bolsward
2 Kevin Jaarsma Arum
Wietse Fopma Wommels
3 Jan Friso Bruinsma Wommels
Rick Rusticus Dronrijp
Uitslag B klasse winnaarsronde
1 Henk van der Meer Lekkum
Christiaan de Haan Franeker
2 Arjen van der Zee Firdgum
Jelle de Vries Wommels
3 Rutger Jan Hazelhof Lekkum
Pieter Machiel Vrij Berlikum
Uitslag Verliezersronde
1 Jelle Attema Idsegahuizum
Jacob van der Bos Holwerd
2 Jan Bauke Tolsma Arum
Frans Dooper Witmarsum
3 Damiaan Althof Winsum
Lars Breeuwsma Folsgare
3 Kars Zeinstra Franeker
Gijs Vaessen Goenga

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

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Uitzoeken 14 spellen voor de playstation 2, o.a.
voetbal de nieuwste dragon ball enz. per stuk € 10.tel. 06-15416043
Voor kleine zeil-, roei-, pvc- of rubberbootjes”
De Rhino ”Cobold” Elektro BB-Fluistermotor,
12 Volts. tot max. 500Kg). Splinternieuw en
nergens zó goedkoop!!! Nooit gebruikt; nieuw
in de verpakking, nog bijna 2jr. garantie € 140,00.
Gewoon even bellen, tel. 0515-231475
Jonge hangoor konijnen en prachtige jonge
vlaamse reuzen, vanaf € 5.-, nu 6 weken,
tel. 06-38192985

TE KOOP

Prachtige porselein pop 90 cm lang (niet voor
kinderen), echt lang blond haar met echtheid
certificaat, mooi gezicht, mooie kleren aan € 75.-,
tel. 0515-579915, ook mooi voor eenzame dame
Handliertje voor bootje met rollen € 70.-,
tel. 06-15416043

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Op mooie woonstand
gelegen vrijstaand,
keurig onderhouden
woonhuis.
Vraagprijs:
€ 275.000,00 k.k.

Race fiets Batavus course fr.h. 59 cm € 175.-;
Gazelle fiets fr.h. 59 cm € 75.-; Leren jas kleur
bordeaux rood € 25.-, tel. 0515-575756

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 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.

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
TE KOOP

Koloniale TV kast bruin d. 60 - br. 104 - h. 140 cm.
€ 125.-; Commode + ledikantje met toebehoren
€ 150.-, tel. 0515-411610
Zomerjack, maat S. kleur wit, nieuw, merk Cars
€ 20.-, tel. 0515-233655
GRATIS AF TE HALEN

Nest met jonge poesjes, tel. 0515-231069
Jonge konijntjes, tel. 06-53766550
GEVRAAGD

Kinderkleding voor verkoop peuterspeelzaal op
11 juni a.s. Inbrengen graag voor 5 juni, 50%
van de opbrengst is voor inbrenger.
Bel. Gretha 0515-233515, Sylvia 0515-425507
of Titia 0515-232644
GEZOCHT

Wie heeft zaterdagavond j.l. mijn fiets ‘geleend’?
Of wie weet waar hij nu is? Wil hem graag terug.
Zwarte herenfiets, Citybike limit. 1 handrem en
geen voorlicht. Jelle Pieters tel. 0515-23 24 84
VERLOREN

Wie heeft met het tuinfeest in Exmorra per
ongeluk mijn grijze zomerjas meegenomen?
tel. 06-22081049

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

