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Nationale Dodenherdenking  
“Vrijheid en verscheidenheid”

Makkum - Het is een jaarlijks terugkerend
moment dat op vele plaatsen in ons land de
gevallenen worden herdacht van de Tweede
Wereldoorlog. In Makkum bestaat hier altijd
een grote belangstelling voor ook één en
zestig jaar na de bevrijding. 

Vanaf de ds.L.Touwenlaan nabij de R.K.
basisschool zette de stoet zich in beweging
naar het monument in de Buren voor gevallen
verzetsmensen, waar bloemen en kransen werden
gelegd. De stille tocht werd voortgezet naar
het kerkhof bij de Van Doniakerk, waar bloemen
en kransen werden gelegd bij de graven van
geallieerden en van Nederlands geheimagenten,
alsook bij de graven van verzetsmensen en
burgerslachtoffers. Op de route en bij de krans-
legging zorgde de plaatselijke Harmonie en
Drumband Hallelujah voor begeleiding met
o.a. koraal, The last Post en Volksliederen. 
Bij de herdenkingsplechtigheid was namens
de Britse Ambassade een officier van Royal
Navy aanwezig. Gedeputeerde Anita Andriessen
vertegen woordigde het Provinciaalbestuur
van Friesland, fractievoorzitter van de PvdA
Jan Lutgendorff  was aanwezig namens het
gemeentebestuur Wûnseradiel. Verder waren
er vertegenwoordigers van de Kon. Marine,

Kon. Luchtmacht, Contact Oud-mariniers afd.
Frl. Familieleden van slachtoffers, o.a. de
Adema-familie, de Dijkstra-familie en familie
van Lemson en van Menzies.Enkele honder-
den belangstellenden liepen mee in de stoet.
Kransen bij het monument in de Buren wer-
den er gelegd door de NBS, gemeente
Wûnseradiel, Plaatselijk Belang Makkum,
Scholen die het monument hebben geadopteerd
en bloemen door familie en de plaatselijke
muziekvereniging Hallelujah. Op de begraaf-
plaats werden bloemstukken  en kransen gelegd
door o.m. Britse Ambassade, Kon.Luchtmacht,
COM, Vereniging van Bedrijven, Koninginne-
vereniging, namens Haselhoff-Touwen,
Scouting Burdine, Oecumenisch Overleg,
familie en schoolkinderen.

Na de plechtigheid op de begraafplaats volgde
een korte herdenkingsdienst in de Van
Doniakerk, o.l.v. voorganger pastor Gerrit
Visser van de PKN gemeente Makkum,
een overdenking met als thema “Vrijheid en
verscheidenheid”.  Het orgel werd bespeeld
door Jan Sterenberg. Aan de dienst werkten
verder mee een vijftal kinderen met gedichten
van de basisscholen en het RK kerkkoor van
St. Martinus.

EDET WIPE&CLEAN
KEUKENPAPIER
pak 8 rollen 5.99

2.99
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten
Verslagen namen wij kennis van het overlijden van
ons gewaardeerd tennislid, alsmede redactielid van
de Ut

Cella Durksz
Wij wensen haar man en kinderen veel kracht en
sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Tennisvereniging Makkum

Dag pa...
Dag opa.... Jan 

Bedankt voor alles!!
We zullen je missen !!

Aukje en Bob
Gerwin
Daniëlle
Nicole
Stefan

Verslagen en verdrietig zijn wij na het overlijden
van onze geliefde broer, zwager, oom en oudoom

Cees Reijns
voormalig sluismeester te Kornwerderzand

Bert en Ank
Albert en Frans
Ali
Tiny en Herman 
Piet en Jannie
Greetje en Herman
Mia en Gerard 
Herman en Trees
Bep en Ger

Neven en nichten

Wij wensen Minie en de kinderen veel kracht en
sterkte toe.

Veel te vroeg is overleden onze buurtgenoot

Cees Reyns
We wensen Minie en de kinderen veel sterkte
toe met het verwerken van dit verlies.

De bewoners van Kornwerderzand

6 mei 2006

Dankbetuiging

Mede namens onze kinderen en kleinkinderen,
bedanken wij voor de vele felicitaties in welke vorm dan
ook die wij ontvangen hebben. Tijdens ons 60-jarig
huwelijk 30 april 2006
We hebben dit in familie verband gevierd.

Siebren en Hieke 
Mensonides-deVries

Cornwerd, Dorpsweg 3

Oprechte dank

“Deze onderscheiding krijgt u voor uw hele oeuvre
in Makkum” zei burgemeester Piersma.
Meteen dacht ik: “Dus een verrassende waardering
voor de manier waarop ik mijn gekregen talent heb
mogen gebruiken, maar dit zou onmogelijk geweest
zijn zonder de medewerking van zoveel trouwe
mensen in en buiten Makkum en bovenal niet buiten
de onmisbare steun van mijn lieve vrouw Sietske!!!”

Ridderlijk bedankt!!!
Joop Pel

Rein

Er was een mens, hij is gegaan
zijn leven werd verleden.
Wat zeker is, in ons bestaan;
er zijn geen zekerheden!
Herinnering zal ieder zijn
ja eens, niet te ontkennen
Daar ben jij er nu een van, Rein.
Het is vreemd, ‘t zal moeten wennen.

Het leven is een fenomeen
dat zich niet laat verklaren
Je weet , je hebt het slechts in leen
‘t zij kort, soms vele jaren.
Geboeid werd je door wetenschap,
het bleef je fascineren.
In de techniek nam jij de stap,
dat vak zou jij gaan leren.

De atheïst in jou was mild
respect had jij voor velen
Vol van begrip, wel iets verstild
je kon niet álles delen.
Voor jou was God alleen een woord,
maar als God jou zou kennen
opende Hij voor jou zijn poort;
ja, dat wordt even wennen!

Heel het heelal  zoekt evenwicht
jou leven is verdwenen
Je geest steeg op zonder gewicht
wat bleef waren je genen
gedragen door je nageslacht
de kringloop van het leven
zo continuïteit betracht
en evenwicht hergeven.

Er was een mens, hij is gegaan
Hij liet een indruk achter;
was mild, met de natuur begaan
‘t maakt verdriet wat zachter.
De tijd wint steeds, wie je ook bent;
elk mens zal dit eens weten.
De Rein die ik eens heb gekend
is waard niet vergeten!

Cor 

Kerkdiensten
zondag 14 mei

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk zaterdagavond 
19.00 uur pastoor J.v.d.Wal/pastor S. Draisma 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur br. J.A. Marseille, dienst te Workum

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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
E. Seynen, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

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

Ons Gebouw
*  Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
*  Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
*  C. Tjeerdema, fysiotherapeut: 
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland
*  tel. 0900-0607 of 0515-461100
*  Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur 
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 11/5 t.e.m. wo. 17/5

Jonge Komijnen Kaas, 500 gram.......................................2.99
Snijworst, per pakje....................................5 zegels extra
Almhof Chocolade Mousse, 200 gram..............................0.69
Aroma Roodmerk Snelfilter Koffie, 500 gram.............nu 3.19
Unox Cup à Soup, pakje à 3 zakjes.......................2 voor 1.58
Sicof Rinse Appelstroop, 250 gram...................0.99  69 cent
Verkade Nobo Sprits, 200 gram....................................nu 1.29

Hollandse Aardbeien, bakje 500 gram..........................nu 2.99

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

RUNDER VERSE WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 11 MEI
T/M ZATERDAG 13 MEI

VARKENS FILETLAPES
diverse soorten

100 gram €€ 1.05

SLAVINKEN
5 HALEN / 4 BETALEN

MAANDAG 15 MEI
T/M ZATERDAG 20 MEI

RUNDER ROOKVLEES
100 gram €€ 2.00

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 0.88

EI-BIESLOOK SALADE
100 gram €€ 1.05

Agenda
woensdag 10 mei
Makkum - Ons Gebouw 20.00 oere
Algemiene Ledengearkomste 
Doarpskrite Makkum

Bolsward - Geref.kerk 19.45 uur 
“Heeft Israël nog toekomst?” 
spreker Lance Lambert

vrijdag 12 mei
Makkum - De ‘De Steeg’ 20.00 uur 
Open Makkumer Darts toernooi

zaterdag 13 mei
Makkum - Kerkelijk centrum “Het Anker”
(v/h geref.kerk)  9.30-16.00 uur 
Rommelmarkt, met verkoop van diverse spullen,
draaiend rad, grabbelton voor de kinderen,
kerkcafé

Expositie
Schilderachtige wandeling door Makkum.
Schilderijen van Maaike Boonstra-Poog in
het Waaggebouw (st. Ald Makkum)
Van 5 mei tot 10 juli 2006. Ma-za van 10.00 -
16.30 uur (ingang VVV).

S.E.S. Videoband ?
Makkum - Wie heeft van de Sport en
Evenementen  Stichting (S.E.S) de videoband
van 1991 nog in zijn/haar bezit. Graag contact
opnemen met Rinze Koornstra, tel. 231667.

Rechtgezet KO
Makkum -  Het verslag van de Kon. Onder-
scheiding aan Simon Tromp verdient een
correctie. Simon Tromp was 20 jaren actief
o.a. als bestuurslid en leiding. De Scouting
werd echter opgericht door Klaas Groeneveld.

www.makkumerbelboei.nl
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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

Tjap Tjoy (vegetarisch)

Daging Roedjak
Babi Pangang
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  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Piet Venema verricht op accordeon opening
nieuwe Tenniskantine
Realisering mogelijk dankzij 1300 uren vrijwilligerswerk 

Piet Venema (links) feliciteert voorzitter Jan Lieverdink met de nieuwe kantine.  Foto: Cor Dokter

Makkum - Afgelopen Zaterdagmiddag is de
nieuwe kantine van de Tennisvereniging
Makkum op feestelijke wijze officieel in
gebruik genomen. In 2003 was de eerste
vergadering van de bouwcommissie, bestaande
uit Eddy Oppedijk, Eddie Hoekema en  Egbert
Onrust en vandaag konden ze het nieuwe
onderkomen officieel overdragen aan Jan
Lieverdink, de voorzitter van de tennisverenig-
ing. Hij kreeg uit handen van Eddy Oppedijk
een tennisracket, waarin een foto van het oude
en het nieuwe gebouw. In zijn openingswoord
sprak de voorzitter zijn waardering uit naar
alle vrijwilligers die in totaal 1300 uren in de
afbouw hebben gestoken. Door deze inzet
werd een geldelijke bijdrage van Friesland
Plattelandsbeheer binnengehaald waardoor

ook een hogere bijdrage van de gemeente
Wünseradiel gerealiseerd kon worden. De
bouwsom bedroeg 180.000 euro. Verder dankte
de voorzitter de steun van Maggenheim, de
VSB en de bijdrage van een aantal leden en
sponsoren. Hierna werd de officiële openings-
handeling verricht door Piet S. Venema, de 1e
voorzitter en oprichter van de vereniging. Hij
deed dit op zijn eigen muzikale wijze door al
spelend op zijn accordeon met de voet het
doek van het opschrift boven de deur te trekken.
Daarna was er gelegenheid het gebouw te
bezichtigen onder het genot van een hapje en
een drankje. Het geheel werd muzikaal omlijst
door de bijna geheel uit vrouwen bestaande
brassband Nootweer uit Sneek. Zij zorgden voor
een gezellige sfeer voor de talrijke genodigden.  

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Zaterdag 13 mei wordt van 9.30 uur
tot 16.00 uur de jaarlijkse grote rommelmarkt
georganiseerd. Deze wordt gehouden in het
Kerkelijk Centrum “Het Anker” (voormalige
gereformeerde kerk). Er zijn weer diverse
spullen te koop en met het draaiend rad zijn
weer prachtige prijzen te winnen. In het kerkcafé
kan men een hapje en drankje nuttigen. Voor
de kinderen is er een grabbelton. En met het
entreebewijs van één euro maakt men kans op
een etentje voor 2 personen bij “Hennie fan

Richt”. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang
tot de rommelmarkt. De opbrengst is voor
eigen kerkenwerk en twee projecten die
gesponsord worden, de Peuteropvang in Chana
waar Inge de Boer uit Makkum werkzaam is en
het  andere project is Praktische hulp aan aids-
kinderen in Kenya, waar Jitske Brouwer
afkomstig uit Cornwerd. De Owilli stichting
heeft opgezet voor hulp aan deze kinderen.
Tijdens de rommelmarkt is er tevens een stand
met informatie over de Owillli stichting.

Rommelmarkt Actie Kerkenwerk Makkum
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

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

Witte pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie Hollandse bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Mooie rode Hollandse tomaten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  

nieuwe oogst aardappels       

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Beaut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement 

voor € 29.95 
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch 
te boeken op basis van beschikbaarheid)

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

Echtpaar Mensonides - Vries  zestig jaar getrouwd

Cornwerd - Het echtpaar Siebren Mensonides
(86) en Hieke de Vries (80) uit Cornwerd waren
Koninginnedag 30 april 60 jaar getrouwd.
Het burgerlijk huwelijk is op 30 april 1946 in
het gemeentehuis te Koudum voltrokken. Het
echtpaar heeft acht zonen en vier en twintig
kleinkinderen. Beiden zijn nog goed gezond en
leven intens mee op kerkelijk en maatschappelijk
terrein. Mensonides is jaren veehouder geweest
op boerderij Eenhoorn, nu wonen zij in het

dorp zelf. Deze mijlpaal is in familie en
vriendenkring gevierd. Burgemeester Theunis
Piersma van Wûnseradiel bracht en bezoek
aan de familie en bracht de felicitaties over
van de gemeente. Ook een gelukswens was er
van het secretariaat van Koningin Beatrix en
van de Commissaris van de Koningin in
Friesland Ed Nijpels. Het is onverstelbaar
hoeveel gelukwensen wij overal van hebben
ontvangen zegt mevrouw Mensonides.

Makkum - zaterdag 22 juli a.s. zal Makkum
worden overvallen door nozems en hippies.
Op deze dag zal Makkum in het teken staan
van de Flowerpower. Voor jong en oud zullen
deze dag allerlei feestelijke activiteiten worden
georganiseerd die te maken hebben met de
flowerpower. Zoals u ongetwijfeld nog wel
weet was Nederland omstreeks 1966 - 1972 in
de ban van het langharige gespuis die zich
afzette tegen de toen bestaande politieke en
maatschappelijke opvattingen. Met o.a. de
Maagdenhuisbezetting en het slapen op de
dam wilde de nieuwe generatie jongeren aan-
dacht vragen voor hun maatschappelijke
opvattingen. Vrijheid & blijheid waren hierin
zeer belangrijke thema’s. Uiteraard hoorde
daar ook de seksuele revolutie bij (blote billen
alom). Wellicht heeft u nog wel beelden op
uw netvlies staan van jongeren die al blowend
op hun brommertjes en witte fietsen en met
fraai beschilderde lelijke eenden en VW-busjes
losbandige feesten vierden en waarvan de
gegoede burgerij schande sprak. Uiteraard zal
in Makkum op deze dag weer muziek uit die
tijd te horen zijn van o.a Bob Dylan, Jefferson
Airplane, Jimmy Hendrix, Crosby Stills & Nash,
Neil Young, Melanie en Janis Joplin. Ook
Boudewijn de Groot zal waarschijnlijk te
horen zijn. Immers zijn vertolking van

“welterusten mijnheer de president” stond
symbool voor de opvatting van de jongeren
over de oorlog in Vietnam.

Twee jaar geleden heeft Makkum in het teken
gestaan van een “Back to the Sixties” festival.
Omdat deze dag zeer geslaagd was, hebben
Hans Gesterkamp, Lenie Foekema, Durkje
van der Gaast, Thomas Groeneveld en
Rene Reinsma besloten nu weer een feest te
organiseren wat dit maal in het teken staat van
de flowerpower. Deze dag kan alleen maar
een geweldig feest worden als alle bezoekers
de ware flowerpower gedachte zullen uitstralen.
Daarom vraagt de feestcommissie aan een ieder
om nu alvast eens bij oma op zolder te gaan
sneupen in de koffers met oude kleren. Op de
dag zelf zal een jury aanwezig zijn die voor de
fraaist verkleedde personen een leuke verras-
sing heeft. Daarnaast kunt u uiteraard ook zelf
mee doen als u bijvoorbeeld een oldtimer heeft
of nog een oude motor of brommer beschikt.

Voor nadere informatie of suggesties, kunt u
ook contact opnemen met Thomas Groeneveld
op telefoonnummer: 06-15437041. Over het
programma zelf zult u de komende tijd via de
Belboei nader worden geïnformeerd. 
Zegt het voort !

MAKKUM GOES TO THE FLOWERPOWER
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Fotoimpressie Koninginnedag 2006
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Engwierderlaan 5, 8754 JE Makkum
Telefoon 0515-232300

Moederdag verwenset
Bestaat uit:

Reinigingsolie met aromatische kruiden
+ 

vitamine C cream
+ 

Beauty lift fluid  

€ 30,00 nu tijdelijk € 19,95
Moederdag Verwenbehandeling

Rugmassage  -  Reiniging gezicht
Huidanalyse met huidadvies  -  Gezichtsmassage

Masker  -  Eventueel met een Lichte make-up

€ 27,50

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Wandelaars avondvierdaagse
Makkum - Maandag 15 mei a.s. gaan wij weer
los met de Avondvierdaagse. Vier avonden
gezellig en sportief wandelen in de directe
omgeving van Makkum. Helaas zijn wij aan-
gewezen op de bestaande route’s, maar wij
proberen er wel weer iets leuks van de maken.
De start is als van ouds bij de Sporthal en wel
voor de 10 km 18.15 uur en de 5 km 18.25 uur.
Inschrijving voor dit wandelfestijn is op vrij-
dag 12 mei van 19.00 - 20.00 uur, ook in de
Sporthal. 

Voor het inschrijven op de startdag wordt
€ 0.50 extra in rekening gebracht. 
Het inschrijfgeld is als volgt: voor 1 avond
€ 3.00;  t/m 15 jaar, € 3.50;
En voor 16 jaar en ouder € 4.00.
Vorig jaar waren er 270 wandelaars ook dit
jaar hopen wij weer veel deelnemers voor het
festijn te mogen begroeten. Ik wens samen met
het bestuur voor de Gymnastiek Vereniging
D.E.S. iedereen veel wandelplezier.
Inl. Jelle de Vries, tel. 0515-232259.

Groot festival in Witmarsum Friesland voor
pardonregeling
Witmarsum - Op dinsdag 16 mei worden de sport-
velden achter de vluchteling Noodopvang in
Witmarsum omgetoverd in een festivalterrein.
Vanaf vier uur ‘s middags wordt er een manifestatie
gehouden met sprekers en muziek in kader van de
actie ‘aftellen tot het pardon’. Organisator de heer J.
Kuitert van het Anti discriminatiebureau verwacht
en hoopt op duizenden mensen liet hij weten.
Getracht wordt belangrijke mensen als Hans Alders,
Geert Mak en Vincent Bijlo te laten spreken, waar

afspraak onderhandelingen mee gaande zijn. Ook
de burgemeester van Wûnseradiel Theunis Piersma
en Vluchteling-asielzoekers rechtenstrijder oud-
wethouder Karel Helder zullen aan  het woord
komen. De Rapper Remon de Jong komt zeker om
de zaak op te vrolijken. Verder zal er een band rond
oud-wethouder Karel Helder uit Wûnseradiel op het
podium verschijnen. Voor in de middag zijn voet-
balwedstrijden gepland, tussen Jong Indonesië en
een Friese selectie. 

Tot NUT steunt opnieuw dorpsbelang Wons
Wons - De vereniging van dorpsbelang Wons
is zeer ingenomen met de financiële steun die
ze gekregen hebben van de Stichting tot Nut
door de Friesland Bank, dit keer met een
bijdrage van € 5000.- voor het aanschaffen
van nieuw meubilair in het dorpshuis. Het
dorpshuis wordt dagelijks voor vele doeleinden
gebruikt en het meubilair was verouderd en
onveilig, zodat het dorpsbelang besloot dit te
vernieuwen. Mede dankzij de financiële steun

van de Stichting tot Nut kunnen de Wonser
inwoners weer vertrouwd zitten op de nieuwe
stoelen en barkrukken. Ook kan er gebruik
gemaakt worden van een mooie ruime vergader-
tafel met houten stoelen er omheen. De tafels
zijn vervangen voor inklapbare tafels, zodat
er meer ruimte gecreëerd is voor opslag van
materialen van verschillende verenigingen
die wekelijks gebruik maken van het dorps-
huis ‘T Bynt.

De stichting Ald Makkum zoekt in samen-
werking met het Kazemattenmuseum in
Kornwerderzand namen van soldaten die
gelegerd geweest zijn in de Wonsstelling in de
mobilisatieperiode 1939-1940. Uiteraard zijn
ook foto’s welkom. De Wonsstelling was een
verdedigingslijn ingesteld om een vijandelijke
opmars richting afsluitdijk te vertragen. De
linie liep van Zurich via Gooium, Hajum en
Wons naar Makkum. De militairen waren
deels  ingekwartierd bij burgers in de omgeving
o.m. in Makkum en Kornwerd. De oorspronkelijke
bezetting bestond uit een kleine 1000 man. In
de laatste dagen voor dat de oorlog uitbrak,
verdubbelde dit aantal door toevoeging van
terugtrekkende troepen uit Noord-Nederland.
Ieder naam, rang of onderdeel is welkom en
kan bijdragen in de poging dit omvangrijke
speurwerk op te lossen.

St. Ald Makkum, Waagsteeg 1a, 
8754 EV Makkum (0515-230670)
(‘s middags geopend van 13.00-17.00 uur)

(bij de foto) Groepje Nederlandse militairen
waaronder Makkumer Rudi Postma. 
Foto vermoedelijk in Wons gemaakt.

Wonsstelling
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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

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Tot ziens  op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

Tegels                Delicatessen
voor als het ECHT lekker moet zijn

Nieuw!!!
Verse Surinaamse maaltijden

Tjauw Min rijk gevulde dunne bami  . . . . . . . . . . . . . . . . .100 gram 0.79

Rundvlees in milde saus met kousenband . . . . . . . .100 gram 1.65

Gewokte kip en aardappelen in massala  . . . . . . . . .100 gram 1.30

Rotirol massala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .per stuk 3.65

Agenda
* Door een foutje er vorige week geen 

advertentie in de Belboei is gekomen, zie nu
ook de advertentie in de krant van vandaag

* Dat de kinderen daarom nog tot en met
donderdag 11 mei de tijd krijgen hun 
tekening in te leveren bij de winkel van 
H.K.Z. Makkum 

* Dat de prijsuitreiking 20 mei zal plaatsvinden. 

* Dat we dit bekent maken tijdens een groot 
kinderfeest op het Plein 

* Dat dit feest georganiseerd wordt door alle 
ondernemers van het Plein. 

Voor het goede doel
De jaarlijkse collecte van Unicef, heeft dit jaar
€ 3.464,96 opgebracht. Een prachtig bedrag!
Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden. Hartelijk dank voor uw gift. Een over
zicht van de opbrengst in de verschillende dorpen.

Burgwerd € 85,00 Piaam € 29,62
Cornwerd € 63,73 Pingjum € 187,14
Schettens € 121,44 Ferwoude € 87,86
Schraard € 119,78 Gaast € 30,15
Skuzum € 34,35 Kimswerd € 251,15
Tjerkwerd € 88,90 Lollum € 103,57
Witmarsum € 343,60 Longerhouw € 47,60
Wons € 171,81 Makkum €1.157,23
Parrega/Hieslum/Dedgum € 240,98
Exmorra/Allingawier € 301,05

Voor het goede doel
De Hartstichting bedankt collectanten en
inwoners van Makkum - Cornwerd - Kornwerder-
zand - Piaam - Skuzum. De jaarlijkse collecte
van de Nationale Hartweek heeft een  record-
bedrag van € 1854,51 opgebracht! Daarvan
neemt Piaam € 30,72 en Idsegahuizum € 111,95
voor hun rekening.

De Nederlandse Hartstichting bedankt haar
vrijwilligers, collectanten en gevers van harte
voor het behalen van dit goede resultaat!
Uw gift redt levens, Truus Kerpel en Aly
Wijbenga

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Moederdag
14 mmei

zzee vveerrddiieenntt hheett!!
Boeketten ggraag ttijdig bbestellen

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Moederdag Tip!!!
workshop make-up, kleur & stijl 
in restaurant de Nynke Pleats.

Plaats: Restaurant “Nynke Pleats” 
te Piaam.

Datum: Zaterdag 13 mei 2006
Tijd: 14:00 - ca. 17:00 uur
Kosten: € 27,50 - per persoon 

(incl. Tijdschrift, Workshop, 
Koffie en thee met lekkers erbij).

Ik hoop dat het weer net zo geslaagd
wordt als de najaarsworkshop 

en mochten er nog vragen zijn,
bel me dan gerust op 0515 - 233505.
Opgave telefonisch graag vóór 6 mei. 

Tot ziens op 13 mei!!
Met vriendelijke groet, 

Annette Berends.

De Makkumer Blues Brothers naar Workum

Workum - Zaterdag 13 mei gaan De Makkumer
Blues Brothers weer op toernee. Na een aantal
besloten feesten te hebben gespeeld geven
De Makkumer Blues Brothers zaterdag weer
een openbaar optreden. De Makkumer Blues
Brothers dankt zijn oorsprong aan een aantal
muzikanten uit Makkum die eigenlijk hun
hele leven al in de muziek zitten. De Makkumer
Blues Brothers is zo’n 14 jaar geleden opgericht
en de bezetting is tot op heden nagenoeg
ongewijzigd. De band bestaat uit 11 muzikanten
waaronder blazers, gitaristen, saxofoon en
drum. Dit zootje ongeregeld weet elke keer
opnieuw, door opzwepende muziek en entertain-
ment, het publiek los te krijgen. De Makkumer
Blues Brothers staan bij vele feestgangers en

muziekliefhebbers dan ook hoog genoteerd.
De Makkumer Blues Brothers kennen een
zeer breed repertoire, zo spelen ze nummers
van o.a. de Blues Brothers, Joe Cocker, Blood
Sweat & Tears, Elvis, Delbert McClinton etc,
maar ook het Nederlandstalige lied wordt
zeker niet vergeten zo zullen nummers van
Jan Smit, Marco Borsato, André Hazes,
De Dijk deze avond zeker ook de revue
passeren. Voor wie het nog niet wist zelfs in het
Fries heeft deze formatie een single uitgebracht
genaamd; “Roppe en Raze (op ‘e slachtedyk)”.
Dit ter gelegenheid van de Slachtemarathon in
2004. Deze grote avond voor en jong en oud
zal weer een groot feest gehalte kennen en
begint om 21.30 uur. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kaatsseizoen Koninginnedag van start bij 
k.v. Trije yn Ien

Gaast - Het seizoen bij k.v. Trije yn Ien Gaast/
Ferwoude is traditioneel op Koninginnedag
weer begonnen. Zaterdagochtend werden de
perklijnen, telegrafen en kaatsblokjes weer uit
de kast gehaald en werd de clubvlag weer in top
gehesen. Trije yn Ien was weer klaar voor een
nieuw kaatsseizoen, waarin veel partijen geor-

ganiseerd zullen worden. Hoewel de weersvoor-
spelling anders zeiden, bleef het de hele dag
droog en hebben we zelfs van de zon kunnen
genieten. Er stonden 8 parturen op de lijst. De
hele dag was het trio van Pieter Westra, Marieke
de Vries en Marten Hoekstra oppermachtig en
wonnen dan ook de Koninginnedag kaatspartij. 

Foto: kv-trye yn ien
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.adauto-fryslan.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Vrijdag 12 mei / Aanvang: 20.00 uur
Inleg: € 5.- / 1ste prijs: € 70.-

Waagsteeg 3 - 8754 ET - Makkum
(0515) 232149

Laatste kans om de krachten te meten voor het
grote OPEN MAKKUMER DARST TOERNOOI

MOEDERDAG!!!

Tel het allemaal op,
een moeder doet alles voor

NIETS!

Als je moeder elke dag
voor je klaar staat,
mag zij dan deze 

ene dag in de 
bloemetjes staan?

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Rommelmarkt  PKN  kerk zamelt geld in voor
de Owilistichting!
Makkum - Zaterdag 13 mei wordt er uit de
opbrengst van de rommelmarkt weer een
sponsor bedrag beschikbaar gesteld voor de
Owilistichting. Sommigen van u zullen zich
nog herinneren dat in vorige jaren ook geld
werd ingezameld voor de Owilistichting. We
willen u graag in het kort laten weten wat er
met dat geld is gebeurd en hoe we ook dit jaar
weer geld kunnen gebruiken. 

De familie Owili
Matthew Owili is een weeskind uit een gezin
van 6 kinderen (3 jongens en 3 meisjes).
Dankzij de financiële steun van zijn 2 oudere
broers, kon hij Diergeneeskunde aan de
Universiteit van Nairobi studeren.  In 1998
overleed Matthews oudste broer aan AIDS.
Hij liet zijn HIV positieve vrouw (Mama Grace)
en 8 kinderen achter (waarvan de laatste HIV
positief). Later in datzelfde jaar overleden
Matthews tweede broer en zijn vrouw ook aan
de gevolgen van AIDS. Ze lieten twee kinderen
achter, waarvan de jongste ook HIV-positief.
Deze kinderen werden opgevangen door
Mama Grace. Zij verhuisde met alle kinderen
terug naar Kisumu in het westen van Kenia,
waar ze een klein stukje land en een huisje
van klei en golfplaten hadden. Twee kinderen
werden van school gehaald en de rest kon nog
een paar maanden naar school blijven gaan,
voordat het geld op was. Geld voor gezond-
heidszorg was er niet. Vanuit zijn cultuur werd

van Matthew verwacht dat hij als oudste man
in de familie voor de achtergebleven familie
van zijn broers zorgde. Maar als 25-jarige
student zonder baan kon hij van zijn kleine
studiebeurs nauwelijks zichzelf onderhouden.
Toch probeerde hij iedere maand wat geld
opzij te leggen voor zijn familie en probeerde
op andere manieren extra geld in te zamelen
voor zijn familie. 

Oprichting van de Owili-stichting
Tijdens hun werk en studie aan de
Universiteit van Nairobi zijn Hilda van ‘t Riet
en Jitske Brouwer bevriend geraakt met
Matthew Owili. Ook ontmoetten zij zijn familie,
en zagen hun zware strijd om het hoofd boven
water te houden. De vriendschap met Matthew
Owili en het horen van zijn persoonlijke
levensverhaal was reden voor Hilda en Jitske
om, terug in Nederland, in maart 2000 de
Owili-stichting op te richten. De stichting
heeft in de afgelopen jaren veel geld binnen-
gekregen door donateurs, giften en inzame-
lacties. We zijn iedereen erg dankbaar hiervoor.
Zonder hen zou de stichting niet bestaan!
Op dit moment heeft de stichting 18 vaste
donateurs. Wij hopen dat zij ons de komende
jaren ook blijven steunen! Later meer hierover. 

Wij hebben uw financiële steun hard nodig!
Namens de Owili-stichting, Jitske Brouwer,
Hilda van ‘t Riet en Grietje Brouwer.

Pingjum - Op zaterdag 13 mei is het één grote
recreatiemanifestatie in Pinjum- Arum- Kimswerd.
In Pingjum is er voorjaars-Túnstrúndei met
Túnkaffee De Nije Trije voor het eerst geopend
voor publiek. In Kimswerd wordt feest
gevierd bij Kanovaren noord- west Friesland.
Dit ter gelegenheid van het gereed komen van
de vaarwegvoorzieningen en kanoroute tussen
Bolsward en Harlingen. Ook in Arum is er
wat te beleven, namelijk de jaarlijkse Groene
markt van de KMTP afdeling Franeker.
Om dit voor u als publiek extra speciaal en
toegankelijk te maken is er deze dag een pendel-
dienst opgesteld. De huifkar van De Nije Trije
zal  tussen Beamkrij Ferskaat te Pingjum en
de Groene markt in Arum  rijden. Tussen
Kimswerd en Arum zal er gependeld worden
met een praam van Stichting It Preamke uit
Makkum. Beide zullen een stop hebben op de

Brakke piip (brug over de Harlingervaart
richting Arum- Kimswerd vanaf Pingjum)
zodat u daar kunt overstappen. Bij De Nije
Trije staat er voor iedere bezoeker een bakje
thee, koffie of limonade klaar. In Kimswerd
mag er gebruik worden gemaakt van de kano’s
en waterfietsen. Voor de jeugd is er een
springkussen. Ook kun er boerengolf uitproberen
van Slachtehiem uit Lollum.Verder zijn er
nog diverse informatiestands te vinden uit de
recreatieve sector. Een gevarieerd programma
met  koffie/thee met gratis versnapering bij
De Gekroonde Leeuw te Arum; koffie/thee en
oranjekoek bij de Bolle en de Hynst te
Kimswerd; Pizza bakken en eten bij Pizzeria
Pingjum. Allerlei planten aanbiedingen bij
Beamkerij Ferskaat te Pingjum. Wij hopen
met zijn allen op een spetterende dag met
prachtig weer. 

Recreatiemanifestatie Pingjum - Kimswerd- Arum
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Vanaf 8 mei is onze nieuwste woningkrant weer 
verspreidt met daarin ondermeer de ruim 40 deelnemers 

aan onze Open Huizen Route van 20 mei a.s.

Wordt hij niet bij u verspreid?
Wij sturen hem u graag gratis toe.

Telefoon: 0515-233664
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SPORT EN EVENEMENTEN STICHTING MAKKUM

Organiseert op vrijdag 26 mei 2006 vanaf 19.00 uur

Volleybaltoernooi
Terrein: Voetbalvelden “De Braak” Makkum
(bij slecht weer sporthal Maggenheim Makkum)

Kosten 7,50 euro per team
Minimaal 2 dames / Leeftijd vanaf 14 jaar

Maximaal 2 officiële volleybalspelers per team

Opgave per team bij:
R. Koornstra, Leerlooierstraat 42, Tel. 231667

K. Tjeerdema, De Kamp 17, Tel. 233123

Aanmelden vóór zaterdag 20 mei 2006
Maximaal kunnen er 15 teams deelnemen dus wees er snel bij!

Deelname op eigen risico!

De prijsuitreiking is in de feesttent op terrein voetbalveld ‘De Braak’ Makkum.
Na de prijsuitreikingr Live muziek m.m.v.

ONOMATOPOEIA
-ENTREE GRATIS--ENTREE GRATIS-

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 13 mei
Senioren
Makkum 2 - Berlikum SC2 12.30 uur
SSS’68 2   - Makkum 3 14.30 uur

Jeugd
Gorredijk A1 - Makkum A1 14.30 uur
Makkum B1 - Renado/VVI B1 11.00 uur
Blauw W.’34 C2 - Makkum C1 9.00 uur
Zeerobben MC1 - Makkum MC1 12.00 uur
Mulier D1  - Makkum D1 11.00 uur
Zeerobben D3 - Makkum D2    9.00 uur
Read Swart E1 - Makkum E1    9.00 uur
Makkum E2   - FVC E2 10.00 uur
Irnsum E2    - Makkum E3  10.00 uur
Makkum F1   - Blija F1        9.00 uur
Makkum F2 - Rood Geel F5   9.00 uur
RES F3      - Makkum F3     9.00 uur

maandag 15 mei
WWS D1     - Makkum D1 19.00 uur

60 jaar Voetbalvereniging
Makkum
Makkum - Zaterdag 10 juni wordt een feestelijke
dag voor de (oud) leden van de Voetbalvereniging
Makkum. ‘s Ochtends een programma voor
de jeugdleden van de vereniging, ‘s middags
vertier voor de ouderen. De opening van het
gerenoveerde hoofdveld vindt plaats en er
wordt stil gestaan bij het 60 jarig bestaan van
de vereniging. De inhoud van het programma
wordt in de komende weken in de Belboei
gepubliceerd. Voor de jubileummiddag worden
de “oudleden om ûtens” aangeschreven
(tenminste voor zover wij de adressen kunnen
achterhalen). De (oud)leden (ook kaderleden)
die in Makkum wonen, zullen geen persoonlijke
uitnodiging ontvangen maar worden uiteraard
wel verwacht!  U bent van harte welkom!
Heeft u nog familie, vrienden, kennissen etc
die in het verleden bij onze vereniging betrokken
zijn geweest (als speler, leider, bestuurslid
e.d.) en die niet meer in Makkum wonen,
maar die deze jubileummiddag wel graag mee
zouden willen maken, geeft u dan hun adres
door aan secretaresse Yvonne Grobbink, tel
230522 of mail dit naar y.grobbink@planet.nl
Noteert u alvast de datum van de jubileum-
viering op zaterdag 10 juni 2006!
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Vanaf maandag 22 mei 
zijn onze openingstijden

als volgt:

Maandags gesloten
Dinsdags 13.00 tot 18.00 uur
Woensdag 13.00 tot 18.00 uur
Donderdags 13.00 tot 18.00 uur
Vrijdags 09.00 tot 21.00 uur
Zaterdags 09.00 tot 16.30 uur

GROOTS  TUINFEEST

TE

EXMORRA

OP ZATERDAG 20 MEI A.S.

MET DE VOLENDAMSE FORMATIE

X-ROG
AANVANG: 22.00 UUR

FEESTTENT OP HET SPORTVELD

LEGITIMATIE VERPLICHT

ORGANISATIE: STICHTING CLUB’77 www.belboei.nl

Nij Beets - Zaterdagmiddag 6 mei stond
voor Makkum weer een cruciale wedstrijd op
het programma. Deze middag moest in een
uitwedstrijd worden aangetreden tegen de
Bleu Boys uit Nij Beets. Eerder in de competitie
werd tegen deze ploeg nog met 2-3 verloren.
Onder het genot van een fanatiek stralend
voorjaarszonnetje hadden de twee links poten
uit de Makkumer defensie besloten om op
twee wielen de tocht naar Nij Beets te onder-
nemen. Met een hoog ”born to be wild” of
”easy riders” gevoel arriveerde de beide
Makkumer Angels met een fris doorwaaide
kop op het sportpark. Eerder die ochtend
waren al een aantal vaste supporters driftig
aan het rekenen geslagen, waarbij één daarvan
ervan overtuigd was dat 1 punt voldoende
moest zijn om rechtstreekse handhaving te
bewerkstelligen. De latere uitslagen leren dat
dit toch echt een reken foutje moest zijn. 

Nadat beide teams ruim op tijd de arena hadden
betreden, was het wachten op de man in het
zwart. Deze beste man zou deze middag nog
vaker de hoofdrol op gaan eisen. Nadat de
leidsman dan eindelijk na een minuut of 10
ook maar de groene wei had betreden, kon de
wedstrijd van start. Dat het team van Makkum
deze middag niet op een gelijk spel zou gaan
gokken, bleek meteen vanaf het begin. In de
eerste de beste minuut nestelde aanvoerder
Reimo Tjeerdema zich achter een vrije trap op
ongeveer 18 meter van de vijandelijke goal.
Met zijn inmiddels bekende traptechniek wist
hij bijna de 0-1 te scoren, maar de keeper wist
met een grote inspanning de bal uit de kruising
te ranselen. Een aantal minuten daarna was
het na een goede actie van Jelle Hiemstra
bijna Bouke Jetze Smink die de 0-1 op het
scorebord wist te brengen. Al na 15 minuten
spelen was het Jouke de Jong die na een
schitterende steekbal van Reimo Tjeerdema
alleen op de keeper koelbloedig bleef en de
bal beheerst binnen wist te schuiven. Na deze
voorsprong kreeg Makkum kans op kans,
maar de voorwaartsen wisten steeds net niet
de goede richting aan de bal te geven. Zo was
er na een half uur spelen een vrije kopkans op
een meter of drie van de goal voor Bouke
Jetze Smink, maar schijnbaar geschrokken
van deze kans kopte de spits net naast de goal.
Zoals gezegd had Makkum in deze fase van
de wedstrijd door het grote aantal 100%
kansen de mogelijkheid om rechtstreekse
handhaving te bewerkstelligen. Zoals een al
oude voetbalwijsheid al aangeeft “als je zelf
kans op kans mist, valt als vanzelf aan de

andere kant de goal binnen”, gebeurde het
ook deze middag. In een spaarzame uitval van
de gastheren werd een vrije trap op een meter
of 20 van de goal van Simon Adema verdiend.
Dat ook Bleu Boys in de naam Bart Jonckers
een speler in het team heeft met een mooie
traptechniek werd in de 40ste minuut
gedemonstreerd. Jonckers liet ondanks een
muur de verbouwereerde Simon Adema
kansloos, door de bal feilloos in de bovenhoek
te krullen. Met deze gelijke stand werd de
eerste helft afgesloten. In de pauze was er
weer een Makkumer succes in de loterij
te noteren. Arie Visser (wie anders) wist
namelijk de hand te leggen op zeker een kilo
of drie karbonade. 

Zoals eerder aangegeven had de scheidsrechter
van er een handje van om overduidelijk in de
belangstelling te staan. Net als met het begin
van de wedstrijd, stonden ook nu beide teams
en alle supporters al klaar voor de hervatting
van het spel. De heer Hooijenga dacht hier
kennelijk anders over en liet weer een minuut
of 10 op zich wachten. Makkum was in de
tweede helft niet meer bij machte om het
goede spelniveau van de eerste helft vast te
houden. Wel was het bijna in de 49ste minuut
Jelle Hiemstra die vanuit een corner bijna de
1-2 wist binnen te knikken, maar de kopbal
verdween net over de dwarsligger. Ook
Simon Adema moest nog even handelend
optreden, want de boys in het blauw lieten in
de 55ste minuut nog even van zich gelden. De
Makkumer goalie wist het mooie afstand
schot echter vakkundig te pareren, waardoor
deze spaarzame kans van de thuisploeg ook
onschadelijk werd gemaakt. Na ruim 75 minuten
voetbal een handvol mogelijkheden was er een
door Makkum mooi opgezette  aanval. De
aanval werd ingeleid door linksback Rein
Miedema en eindigde na een aantal schijven bij
de in buitenspelpositie staande Jouke de Jong.
Jouke zijn inzet werd weliswaar nog gepareerd
door de keeper maar de sterk spelende en
daardoor man of the match Jelle Hiemstra was
zeer attent en schoof de afvallende bal beheerst
binnen. Met deze stand wist Makkum zich
veilig te stellen. Ondanks zeer lang doorspelen
kwam deze voorsprong niet meer in gevaar. 

Met de wetenschap dat Makkum een veilig
aantal punten heeft weten te behalen kan
volgende week het seizoen frank en vrij
worden afgesloten tegen SSS’68. Ook in deze
laatste wedstrijd van het seizoen wordt weer
gerekend op support van het vlaggenschip.

Sport
voetbal - Makkum in jubileumjaar behouden voor 4e klasse
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Hjirby wurde alle leden fan Doarpskrite Makkum 
útnoege ta it bijwenjen 

fan de Algemiene Ledengearkomste 
op woansdei 10 maaie 2006 om 20.00 oere 

yn Ons Gebouw

Wurklist:  

* Iepening
* Oantekeningen lêste jiergearkomste
* It jierferslach 2005-2006
* Ynkommen stikken
* Meidielings
* Finansjeel jierferslach
* Ferslach kaskommisje
* Beneaming nije rekkenopnimmer

* Bestjoersferkiezing: 
ôfgeande bestjoersleden: 
-Johannes Terpstra (net werkiesber);
-Angela Aukema (net werkiesber);
-Gerlanda van Dijk (werkiesber foar 1 jier).

nije bestjoersleden  foardroegen:
-Minne Zwaagstra;
-Piet Teerenstra.

Tsjinkandidaten kinne oant in dei yn ‘t foar meldt wurde bij
Wietze Nijboer.

* Tarieding seizoen 2006/2007
* Omfreegjen
* Ofslúting

ROMMELMARKT
“Actie Kerkenwerk”

MAKKUM ZATERDAG 13 MEI
Aanvang 9.30 - 16.00 uur

Kerkelijk Centrum “Het Anker” (v/h Geref. kerk)
Entree e 1.00 kinderen tot 12 jaar gratis

Met uw entreebewijs maakt u kans op een etentje 
voor twee personen bij “Hennie fan Richt”.

Opbrengst is voor eigen kerk en sponsoring Peuteropvang in Ghana / project Inge de Boer
Praktische hulp aan aidskinderen in Kenya / project Jitske Brouwer

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door:

Makkum
0515-233664

www.kingmawalinga.nl

Huis & Hypotheek Bolsward
Dijkstraat 43, 8701 KC Bolsward

Tel. 0515-577027
e-mail: bolsward&huis-hypotheek.nl

Bridgeclub Makkum
Zittingsuitslag 24 april  + eindstand comp. 

A Paar Score Totaal
St.
1 R. Bergsma & S. v.d. Eems 70,24 469,88 2
2 J. v. Dijk & L. Koornstra-Klok (D) 54,76 416,67 8
3 S. Attema & M. v.d. Weerdt 53,57 463,33 3
4 K. Bruinsma & A. Koornstra (K) 49,40 476,19 1
5 J. Bergsma & M. v.d. Woude 44,64 435,12 5
6 R. Boonstra & T. v.d Veen 44,05 433,93 6
7 B. Dijkstra & J. van Hijum (D) 42,26 430,60 7
8 J. Hutchinson & P. Hutchinson 41,07 461,90 4

B Paar
1 S. de Boer & T. van der Berg (P) 69,79 501,57 1
2 H. van As &  J. Poog 53,13 462,05 3
3 E. v.d. Veen & M. Tilburgs 52,08 425,65 6
4 A. Poog & Kl. v.d. Eems (P) 51,04 467,71 2
5 R. Hack & A. Poepjes (D) 45,00 415,23 7
6 J. Metz &  A. Tolsma 43,75 433,87 5
7 K. Reitsma & A. v.d. Woude 39,58 455,89 4
8 A. v.d. Meer & M. v.d. Wal-afw- (D) 40,00 408,45 8

C Paar
1 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra (P) 56,55 520,36 1
2 W. de Vries & J. Bosgraaf 53,57 434,88 5
2 D. Amels & W. Zijlstra (P) 53,57 467,32 2
4 W. Dalstra & A. de Jong (D) 51,19 431,55 7
5 J. v.d. Meer & J. Hibma 50,60 437,14 4
6 M. Rinia & R. Tjeerdema 50,00 433,27 6
7 A. van Terwisga & H. Wierda (D) 47,02 425,00 8
8 H. Bonnema & D. Molleman (inv) 37,50 450,95 3

D Paar
1 H. Klein & A. Sieswerda 63,75 410,20 6
2 F. v.d. Belt & M. van Dijk (P) 56,25 510,50 1
3 G. de Jong & T. Spoelstra 46,25 415,85 5
4 C. Kalf & P. Teerenstra (inv) 45,00 433,85 4
4 M. Zijlstra & Y. Grobbink 45,00 448,95 3
6 A. Smit & G. Teerenstra (P) 43,75 473,50 2

K=kamp.  P=prom.  D=degr.

Twirre tweede in Grou
Grou - Het was druk afgelopen zaterdag in Grou.
Er verschenen maar liefst 79 roeisloepen aan de
start voor een 20,7 kilometer lange wedstrijd en
tevens werd aldaar het watersportseizoen
geopend. Eigenlijk was het te mooi weer om te
roeien: onbewolkt en 24 graden maar gelukkig
zorgde een straffe oostenwind voor de nodige
verkoeling voor de roeiers. Vanuit Makkum
verschenen de Brûzer en de Twirre aan de meet.
De dames van de Brûzer kenden een prima race
want ze roeiden met 6 dames een hogere gemid-
delde snelheid dan in 2005 met 8 roeisters. Met
2’53”34 roeiden ze zich naar een 5e plaats in het
algemeen klassement bij de dames. In de hoofd-
klasse A waren na de winst van de eerste wedstrijd
in IJmuiden vele ogen op de Twirre gericht.
Maar de Nederlands Kampioen van 2005 uit
Workum wenste niet mee te werken aan nog een
overwinning. De Twirre liep goed want de route
was ruim een kilometer langer dan in 2005 en er
werd zelfs 1’43 sneller geroeid. Toch was het
net niet goed genoeg: het verschil tussen de Brij-
bekken en de Twirre bedroeg slechts 12 seconden
ofwel zo’n dertig meter. En dat na 2’05”01
roeien. Derde en vierde werden de Tréwes 1 en
Tréwes 2 uit Aldeboarn gevolgd door de
Steenbok uit St. Nic. Komende zaterdag treffen
de teams elkaar weer in Lemmer voor een race
over 22 kilometer.
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kwaliteit occasions,de beste garantie !!
Peugeot 1007 1.6i Gentry 2tronic,3drs,zilver,airco,radio-cd
Cpv.afst.bed,el.ramen,st.bekr,el.schuifdeuren,19dkm 2005  € 18.350,-
Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm 2002  € 17.900,-
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001  € 17.750,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm    2002 € 14.400,-
Peugeot 307XS 1.6i,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen 2002  € 12.900,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst 2002  € 12.900,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003  € 12.250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 11.200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002  € 10.900,-
Peugeot 406 Break Hdi,zilver,a/c,cruisecontr,mistl. 2003  € 9.900,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001  € 9.900,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004 € 8.750,-
Opel Astra 1.6gl,blauwmet,cpv+afst.bed,trekh,98dkm   1999 € 6.750,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part  1998  € 4.250,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u  
Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!! 

Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

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

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

Peugeot 1007 Gentry
1.6i Automaat,zilver
a/c-ecc,radio-cd,cpv
+af.st.bed,el.ramen
19 dkm   bj 7-2005
nw prijs +/- €21500
€€ 18.350,-

Ford Focus 1.8 TDDi
Cool.ed,5drs,airco
Radio-cd,cpv+af.st
El.rmn,boardcomp
Zwartmetallic,nw.st
127 dkm  bj 2003
€€ 12.250,-

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen vrijdag tot en met zondag
was er, onder schitterende weersomstandigheden,
concours in Franeker. Hinke Politiek nam
deel met Sytse. Voor de eerste dressuurproef
behaalde ze 188 punten, 1 winstpunt. De 2e
proef liep nog iets beter, 192 punten, ook een
winstpunt en de 1e prijs. Zondag nam ze deel
in het B-springen, beide parcoursen was ze
foutloos wat in totaal 4 winstpunten opleverde
en daarbij de 3e respectievelijk 1e prijs.

Ook Otsje Tilstra nam deel in het B-springen
met Katel. Het 1e parcours viel er 1 balkje het
2e parcours bleef ze foutloos, dit betekende in
totaal 3 winstpunten en voor het 2e parcours
de 4e prijs.

Marijke Bonthuis startte vrijdagavond met Vondel
in de B-dressuur. Met de 1e proef verdiende
ze 180 punten, 1 winstpunt. De 194 punten
voor de 2e proef leverden haar ook een winst-
punt op en tevens de 3e prijs. Zaterdag ging
ze met Hurricane naar de M-1 dressuur.
Ze reed een uitstekende proef, 194 punten,
2 winstpunten en de 4e prijs. Zondag startte
ze in het B-springen met Utopia en Ursina.
Beide parcoursen bleef ze foutloos, 2x 2
winstpunten en de 5e en de 11e prijs.

Voor actie volleybal
1200 euro 
Makkum - De geraniumactie van volleybal-
vereniging Makkum is enorm geslaagd. Er is
ruim 1200 euro opgehaald voor de club. 

Vorige week woensdagavond gingen zo’n
zestig leden van de club op pad om prachtige
kwaliteitsgeraniums te verkopen in Makkum,
Wons, Skuzum, Gaast en Piaam. De vereniging
wil bij deze verkopers én kopers bedanken.
Het geld dat opgehaald is, kunnen we uitstekend
besteden aan de jeugd.
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant

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 een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

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

Makkum - De kop is eraf, het kaatsseizoen is
weer los.  Na één keer competitiekaatsen
lokte dit toch een mooi aantal mensen naar
buiten.  Ideaal kaatsweer dus, 15 partuur bij
de heren en 9 parturen bij de dames op de
lijst.Het partuur van Andries Smink, Harm
Jan Cuperus en Sietse Genee kwam terecht in
de finale.  In de tweede omloop kregen zij nog
de meeste tegenstand tegen het partuur van
Pyter Genee, Daniel Kleiterp en Henk Nesse.  
Dit werd een partij van 5-4, 6-0 in het voordeel
van partuur Smink. Het partuur van  Bauke J.
Smink, Jouke Abe Tilstra, en Willem Griek
wisten de finale op het nippertje te behalen.
Zij speelden in de derde omloop een zeer
spannende wedstrijd tegen het partuur van
Hyltje Bosma, Ruben vd Velde, en Jelle
Hiemstra wat eindigde in 5-5, 6-4 in het voor-
deel van partuur Smink c.s.  Als men dacht dat
iedereen het kruit verschoten had dan hadden
ze het dus mis!  

In de finale werd het een spannende krachtmeting
tussen de gebroeders Smink. Op 5-4, 6-4 sloeg
Harm Jan Cuperus de kaats voorbij en was de
winst voor Andries Smink c.s  

In de finale van de verliezersronde stond het
partuur van Hayo Attema, Theo Nota en Durk
Dijkstra tegenover het  partuur van Jan Ruurd
Amels, Jeroen Adema en Steven Nesse. Ook
zij wisten na drie partijen te hebben gekaatst
er toch nog een spannende finale van te
maken.  Het werd een titanenstrijd waarbij het
partuur van Hayo Attema c.s met 5-5, 6-4 aan
het langste eind trok.

Bij de dames stonden er 9 parturen in de kaats-
arena. Het partuur van Mirjam Adema, Titia
Rinia en Gerda Bleeker won de eerste partij
tegen Amarins Altena, Anna Jaspers en Roelie
Griek in 5-4, 6-4.  In de tweede omloop
moesten ze er flink aan trekken en wonnen ze
net met 5-5-, 6-0 van het partuur van Wietske
Hoekstra, Geertina Nota en Jackelien
Stellingwerff, waardoor ze na een staand
nummer meteen doorwandelden naar de finale.
De andere finalist was het partuur van Vollie

Oostenveld, Maike op de Hoek en Annet
Lenters.  Zij wonnen de eerste wedstrijd met
5-2,6-6 tegen Hilde Lutgendorff, Hieke
Bootsma en Tineke Algra (bijgeloot). Deze
winst leverde hun een staand nummer op.  In
de derde omloop kregen ze aardig tegenstand
van partuur Romine Jansen, Klazien Bijlsma
en Ingrid Bosma, welke eindigde in 5-4, 6-2
in het voordeel van Oostenveld c.s

De finale werd dus gespeeld tussen Mirjam
Adema c.s tegen Vollie Oostenveld c.s  De
telegraaf hing in deze finale een beetje teveel
naar 1 kant.  Met een stand van 5-1,6-2 bracht
dit Vollie Oostenveld c.s in de kransen.

In de finale van de verliezersronde stond het
eerder genoemd partuur van Hilde Lutgendorff
tegenover het partuur van Geeske Hibma,
Christine Cuperus, en Jackelien Stellingwerf
(bijgeloot).  Ook dit werd helaas een eenzijdige
finale welke eindigde in 5-1, 6-0 voor het
partuur van Geeske Hibma c.s  

Uitslag
Heren: Winnaars
1e prijs: Andries Smink, Harm Jan Couperus, 

en Sietse Genee
2e prijs: Bauke J. Smink, Jouke Abe Tilstra, 

en Willem Griek

Verliezers:
1e prijs: Hayo Attema, Theo Nota, 

en Durk Dijkstra
2e prijs: Jan Ruurd Amels, Jeroen Adema, 

en Steven Nesse

Dames: Winnaars
1e prijs: Vollie Oostenveld, Maike op de Hoek, 

en Annet Lenters
2e prijs: Mirjam Adema, Titia Rinia, 

en Gerda Bleeker

Verliezers:
1e prijs: Geeske Hibma, Christine Cuperus, 

en Jackelien Stellingwerf
2e prijs: Hilde Lutgendorff, Hieke Bootsma, 

en Tineke Algra

Sport
K.V. Makkum start met ‘Oeds van Dijk’ ledenpartij
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Zoekertje

BBiiee rr tt jj ee??  
Bij bbesteding vvan € 250 oof mmeer
gratis eeen 66-ppack mmet oorigineel

DDOOEEDDEELL GGLLAASS!!

DDDDOOOOEEEEDDDDEEEELLLL BBBBIIII EEEERRRR!!!!

NNuu oopp vvoooorrrraaaadd:: 11000000 mm²²
CChhiinneessee HHaarrddsstteeeenn TTeeggeellss
Uiteraard ttegen sscherpe pprijzen!

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Oldtimer Puch MV-50 zwart, bouwjaar
1971 € 1.224.-, is verzekerd t/m 01-01-2007,
tel. 0650-974197

TE KOOP Bankstel 3 + 2 zits, lichtbruin kunst-
leer € 65.-; Kleuren TV Grundig € 20.-, 
tel. 0515-560701

TE KOOP Degelijke verstelbare stepper als nieuw
€ 50.-, tel. 0515-579346

TE KOOP Skelter met kar, verstelbare zitting
€ 120.-, tel. 0515-579505

TE KOOP Nieuwe kleuren TV voor boot of
caravan € 75.-; Nieuwe computertafel € 60.-;
Volledige duikuitrusting + flessen € 100.-, 
tel. 0515-232575

TE KOOP Grenen eettafel 0.80 x 1.50 met
gedraaide poten en lade € 45.-, tel. 0517-579213

TE KOOP polyesterboot met 4 PK b.b. motor,
tel. 0517-532136 of 06-21944516

TE KOOP Houten achterdeur met glas en sluit-
werk, afm. 211,5 x 92 cm., tel. 0515-231888

TE KOOP Scooter merk RustH Callenger,
nieuwe helm gratis, tel. 0515-232010 bellen na
18.00 uur

TE KOOP Oldtimer MG-B Tourner US rood,
benzine, bouwjaar 1980 gerestaureerd € 8.750.-
apk goedgekeurd en belastingvrij, tel. 0650-974197

TE KOOP Prima jongensfiets tot 15 jaar, 3 versn.
Trommelremmen, Axa veiligheidsslot, geheel
kompleet € 70.-, tel. 0517-532136
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

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

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

450 gram MMOOEEDDEERRDDAAGG
SSLLAAGGRROOOOMMTTAAAARRTT
voor slechts

2.99
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Home trainer € 40.-, tel. 0515-579346

TE KOOP Skelter met aanhangwagen vr.pr.
€ 150.-, tel. 0515-579184

TE KOOP Caravan merk Tabbet 4 m. vakantie-
klaar € 700.-; Coupons vloer bedekking t.e.a.b.,
tel. 0515-560701

GRATIS AF TE HALEN ± 100 stoeptegels,
tel. 0515-232192

GEVONDEN Einde Kofstraat, rose koe met
bijtring knuffelbeest, af te halen Botterstraat 21,
tel. 0515-231886

GEVONDEN achtergebleven kledingstukken
in de feesttent, info. tel.0515 232750

GEVONDEN Autosleutels Golf GTI JJ-ZP-01
in Gaast, splitsing Boerestreek/ Sielansreed,
tel. 0515-542073

AANGEBODEN Jongeman voor schilderwerk
of tuinwerk, tel. 06-13392556

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp,
tel. 06-16942433


