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* Het Damesroeiteam “De Zeesteeg” gesponsord door gebroeders Slagerij Gebroeders Brattinga,
Staand v.l.n.r.Slager Johan, Karien, Metha, Sabina, Margreet, Sjoukje, Ietsje, Roelie, Sjenette
en Slager Sjoerd. Vooraan v.l.n.r. Dina, Jacqueline en Jacolien.
Makkum - Begin vorig jaar was er het idee
om een damesroeiteam te beginnen in de
herensloep “De Zeesteeg”. Er was toestemming
van Remko de Witte, eigenaar van “Partycafé
De Steeg”, dat er in zijn sloep “De Zeesteeg”
mocht worden geroeid. Na het werven van
acht dames kon de sportieve bezigheid beginnen.
Gelukkig was het mooi weer toen de eerste
training begon. Dat maakte de trainingen in
het begin wat aangenamer, zodat men aan de
sport kon wennen. Nu een jaar later, is daar de
harde kern. Het team bestaat momenteel uit
Roelie, Ietsje, Sabina, Sjenette, Sjoukje, Metha,
Dina, Jacqueline, Amarins (verhinderd voor
de foto), Karien, Margreet, Janine (verhinderd
voor de foto) en Jacolien.
De gebroeders Brattinga van de Ambachtelijke
Slagerij Brattinga vonden het een leuk idee
om het damesteam in leuke shirts te steken.

Door onze enthousiaste sponsor zijn wij vanaf
nu te herkennen aan blauwe shirts met de
opdruk: Ambachtelijke slagerij Gebr. Brattinga
Makkum, kwaliteit voor een betaalbare prijs!
Wilt u deze shirts ook eens bewonderen, maak
dan eens een wandeling langs het kanaal over
de pier of neem eens een kijkje in de haven
van Makkum als we daar tijdens onze trainingen,
op maandag en donderdag aan het roeien zijn.
Een bedankje voor de gebroeders Brattinga
van “Ambachtelijke Slagerij Brattinga” voor
de sponsoring van de shirts en ook Remko de
Witte van “Partycafé De Steeg” bedankt voor
het beschikbaar stellen van de sloep!

2.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

Lijkt roeien jou ook een leuke sport en ben je
18 jaar of ouder en beschikbaar op maandagavond en donderdagavond? Dan kun je altijd even
langsgaan bij Remko in “Partycafé De Steeg”.
Hij zal je dan wel doorverwijzen naar Sjenette.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

7 DAGEN 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

Familieberichten

vrijdag 23 juni

Kerkdiensten
zondag 25 juni

Als iets liefs je verlaat
blijft altijd nog de liefde.....

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser

Toch nog onverwacht is overleden

Piaam 11.00 uur pastor G. Visser,
voor de laatste keer dienst in dit kerkgebouw
R.K. Kerk 9.30 uur zomerviering, pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. R. Ham, afscheidsdienst
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur Tsjinst Oer It Wetter te Nijhuizum,
zr. F.J. Visser-v.Enkhuizen (en leden Zusterkring Makkum)

Antje Leijenaar-Portijk
Mem en beppe van Aukje, Rinze Hidde,
Annelies en Jaap
Wij wensen onze vrienden Aukje en Rinze en
hun kinderen veel kracht en sterkte toe.
Tom & Harmina
Oege & Ans
Wilco & Marijke
Hennie & Jolanda

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. D. Tamminga, m.m.v. Accordeon van dhr.
L. Stellingwerf dhr. M. Rijpma

Op zondag 11 juni 2006 overleed onze
gewaardeerde oud-medewerker en -collega

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
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.

Meinte Veldhuis
Wij wensen zijn vrouw en kinderen
veel sterkte toe.
Directie en Personeel
Koninklijke Tichelaar Makkum

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418

Na een ernstige ziekte is overleden onze actieve
chauffeur

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Je inzet als vrijwillige op onze buurtbus zullen
we erg missen.

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

Agenda

Meinte Veldhuis
Wij wensen Ada, kinderen en kleinkinderen
sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens Buurtbus Comitè
en Chauffeurs.
Met droefheid namen we kennis van het overlijden
van onze oud-voorzitter PCOB

Meinte Veldhuis
We herinneren hem als iemand die veel voor onze
Bond heeft betekend.
We wensen zijn vrouw, kinderen en klein kinderen
veel kracht en sterkte toe
Bestuur en leden
van de Prot. Christ.Ouderen Bond
afd. Makkum eo.
Want niemand van ons leeft voor zichzelf.
Romeinen 14:7

Door de vele blijken van medeleven in welke vorm
dan ook, voel ik mij gedragen door de troost,
liefde en zorg waarmee velen mij omringd hebben
na het overlijden van mijn lieve dierbare man

Rein Oostenveld

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

Hiervoor mijn oprechte en welgemeende dank.

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

Makkum, juni 2006

Makkum - o.b.s. “It Iepen Stee” Fancy-fair”
19.00 - 21.00 uur, diverse spelletjes en grote
verloting (geen rommelmarkt) met voor de
laatste keer “Oma’s Bloemenboetiek”
Makkum - In centrum dorp 19.30 uur optreden
Dansgroep “Savane” uit Georgië

zaterdag 24 juni
Makkum - Kaatsen 10.00 uur
“Schilder-/Klussenbedrijf Smink partij”
Federatie heren A/B klasse met verliezerronde
Cornwerd - Kaatsen 10.00 uur
Federatie jeugd d.e.l.
Makkum - WK voetbal in het kindertheater
op camping de Holle Poarte 17.00- en 21.00 uur
(ook zo.25- ma. 26- en di. 27 juni)
Makkum - Piramide camping de Holle Poarte
20.00 uur Bingo
Witmarsum - Kantine camping Mounewetter
20.00 uur Bingo

zondag 25 juni
Makkum - Kaatsen “Makelaardij Kingma &
Walinga partij” 11.00 uur , Ouder/Kind kaatswedstrijd of eventueel met pake/beppe
Makkum - Watersportbeurs 13.00-20.00 uur
in de gemeentehaven presenteren watersportgebonden bedrijven zich aan het publiek

maandag 26 juni
> Makkum Friesland Vaart
tussen 13.00-18.00 uur binnenkomst van
ongeveer 200 vaartuigen
> Watersportbeurs in de gemeentehaven
13.00-18-00 uur presentatie watersportgebonden
bedrijven
> Koopavond en schippersbuffet
in het centrum 18.00-21.00 uur met muzikale
omlijsting en de horeca is open
> Theater spektakel “Brandsma en van
Vuuren” 21.45-23.30 uur
m.m.v. harmonieorkest Hallelujah

Diep getroffen en dankbaar zijn we voor de
vele kaarten met goede wensen die we op onze
50 jarige trouwdag van u mochten ontvangen.
Heel veel dank beste mensen.
Jan en Lies v.d.Goot

Gre Oostenveld - Caarels.

Juni, gemaal Makkum
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Wist u dat...
* er zaterdag 22 juli “De Flower Power” dag
in Makkum is

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

* dit een geweldige dag wordt met veel flowers,
love en peace?!!

MAANDAG

DONDERDAG 22 JUNI
T/M ZATERDAG 24 JUNI

VLUG KLAAR

* u/jij uitgeroepen kunt worden tot best
geklede flower power bezoeker
* een vakkundige jury zich op deze taak zal
storten

5 HALEN / 4 BETALEN

Verdachte aangehouden
voor mishandeling en
rijden met drank op

DINSDAG VERSE WORST

MAGERE R.LAPPEN
500 gram

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 5.-

300 gram NASI +
150 gram GEKRUIDE KIP
samen

€ 2.75

€ 3.50

WOENSDAG GEHAKT DAG

DONDERDAG 22 JUNI
T/M WOENSDAG 28 JUNI

H.O.H. GEHAKT

BOTERHAMWORST

500 gram

€ 2.25

100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.-

SNIJWORST

€ 2.75

100 gram

€ 1.15

KIP KERRY SALADE

Wij verloten 2 WK T-SHIRTS

100 gram

kom in de winkel voor de aktie

Bolsward - De politie heeft vorige week dinsdagavond een 51-jarige inwoner van Makkum
aangehouden op de A7. De auto waarin de man
reed werd op de Weersterweg onder Makkum
gesignaleerd, terwijl de verlichting uit was.
Even later reed de auto bij het viaduct
‘Kievitshorne’ de A7 op. De man had de gehele
zuidelijke rijbaan nodig. Er werd niet gereageerd
op het stopteken van de politie, even later ook
niet op de optische- en geluidssignalen.
Uiteindelijk is de auto bij de oprit Bolsward
klemgereden door twee politiewagens. Op het
bureau aangekomen weigerde de man elke
medewerking aan een blaastest. Nader onderzoek leerde dat de man net voor zijn aanhouding
een 49-jarige inwoonster van Makkum in haar
woning had mishandeld. Hierbij liep de vrouw
een gezwollen oog op. Ook werd duidelijk dat
de verdachte bij het wegrijden uit Makkum
tegen een geparkeerde auto op het Estrikwerk
in Makkum was aangereden.

€ 1.10

per stuk

* pake/beppe, opa/oma, buurman/buurvrouw
misschien nog kleding uit die tijd in de kast
heeft hangen!
* u/jij er meer van zult horen ............

KIP KAAS PESTO

€ 1.19

Kijk ook eens naar
onze soepen en sauzen

telefoon 0515-231488 of 232547

Milner 30+ Kaas, licht gerijpt, 500 gram..........................3.99
Runderrookvlees, pakje........................met 5

zegels extra
Resto Koffiepads, pak à 18 stuks..........................nu 99 cent
Top Quality

Zilveruitjes, 330 gram..........................................0.55 nu 0.39
Pindakaas, 350 gram............................................1.15 nu 0.89

1.99
zak Heksenhijl Dropstaafjes..........................................nu 1.29
zak Napoleon Citroenballen.........................1.49 nu 99 cent
pak Dreft, 790 gram...........................................van 3.09

Geslaagd aan de open universiteit te Groningen
Ilja Yntema uit Heerenveen, (voorheen Makkum)
voor arbeids en organisatie psychologie.

Aanbiedingen geldig van do. 22/6 t.e.m. wo. 28/6
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Hallo unieke Makkumers...
waar zijn we eigenlijk gebleven...?

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

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

Makkum - Kent u ze nog? Van naam toch zeker!
Die oude dorpsgezichten met hun fantastische
namen? Wij zoeken “look a likes” en nog veel
meer! Op 9 september a.s. barst namelijk het
Loft & Wyn theater straatfestival weer los! En
het wordt professioneler, spectaculairder en
nog veel gezelliger dan in 2004. Natuurlijk
zullen daarbij fantastische acts en bands niet
ontbreken, maar wij willen meer. Wij willen
Makkumers zien en bewonderen tijdens dit
Makkumer festival. Daarom een oproep aan al
onze Makkumer medebewoners (e.o.). Ken je
een “Dutsje Apestutsje”, een “Doeke Jertskieter”
of een “Bakkie Snor”? Praat ze om en zorg
ervoor dat ze zich opgeven. Wij zoeken ook
Makkumers die ons open podium willen
benutten of mensen die, op welke creatieve

manier dan ook, deze dag een (oud of modern)
Makkumer draai willen geven. Individueel of
in groepsverband, theater, zang, dans of kunst,
elk initiatief is bespreekbaar. Wij maken graag
ruimte voor creatieve Makkumers. Wie graag
mee wil werken (op welke manier dan ook)
maar niet weet welke rol hem/haar op het lijf
geschreven is, schroom niet en meld je aan.
Enthousiaste vrijwilligers kunnen we altijd
gebruiken! Wij rekenen op veel Makkumer
inbreng!
Organisatie Loft & Wyn straatfestival
tel: 0515 - 233200 / 230670
Piet Teerenstra, Otto Gielstra,
Gerlanda van Dijk, Martine de Jager,
Tineke Attema.a

Jeroen van de Wouw de buurtagent in Wûnseradiel

* Buurtagent Jeroen v.d. Wouw.

Makkum - Regelmatig leest u in de Makkumer
Belboei: Politie Fryslan - Team Iselmarkust.
Buurtagent is Jeroen van de Wouw. Maar
weinigen kennen de buurtagent persoonlijk
daarom stellen wij de deze vandaag aan u
voor. Jeroen van de Wouw is Brigadier van
politie en buurtagent in de hele gemeente
Wûnseradiel. Heeft u opmerkingen of vragen
aan uw buurtagent, dan kunt u telefonisch
contact opnemen via 0900-8844 of gebruik
maken van het emailformulier. Het emailadres is: jeroen.van.de.wouw@friesland.nl
Vermeld hierbij dan de naam van de buurtagent. Het politiebureau in Makkum, Cynthia
Lenigestraat 22, is elke woensdagmiddag
tussen 15.00-16.00 uur geopend. Daarbuiten
is de politie vier en twintig uur per dag
bereikbaar op 0900-8844 en in spoed gevallen
via 112.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

2
1
1
1
3

kg bieflappen
kg speklappen
kg verse worst
€ 29,95
kg hamlappen
kg gehakt
Ook voor een barbecue
hebben wij alles in huis

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

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

AFHAALMENU
voor JUNI
z Kip in Hoi Sien Saus
z Ko Lu Kai
z Komkommer Salade
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

Bedrijvennieuws

Terpstra schilder & technisch verf advies buro
klaar voor de toekomst
Makkum - Met de aanschaf van een specialistische hoogwerker doet Terpstra een sprong
vooruit of beter te zeggen een sprong omhoog.
Het belang van veilig werken, ook op moeilijk
bereikbare plaatsen heeft de doorslag gegeven
voor deze grote investering. Doordat deze
hoogwerker zo speciaal is in zijn ontwerp en
prestaties, levert hij enorme voordelen op
voor het bedrijf en klant. In zijn beperkte
omvang past hij door een deurkozijn, zodat
hij bijna overal kan komen. Met een bereik
van 14 meter hoog en 7 meter uitslag is er bijna
geen gevel (ook met luifels voor winkels)
onbereikbaar. Overlast van steigers voor de deur
behoren nu tot het verleden. Professioneel
werken en kwaliteit leveren is het motto van
het bedrijf, ook op grote hoogte.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie gele bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Grote Hollandse bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Uien, peen
1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
ut res rt/Sauna
Bea

Posterwedstrijd kinderen c.b.s. De Ark

Een gezellig
dagje uit!!!

De Leliehof maakt
beautyarrangementen
voor iedereen betaalbaar
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

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020
Makkum - Alle kinderen van c.b.s. De Ark
mochten meedoen aan een posterwedstrijd.
Het onderwerp van de poster ‘Onze eigen school’.
Er werden drie hoofdprijzen uitgeloofd en
enkele eervolle vermeldingen. Uit één groep

Foto: c.b.s. De Ark
werd de voorkant voor de openingskrant
gekozen. De hoofdprijzen, een T-shirt van de
eigen poster, werden gewonnen door Rens uit
groep 1/2, Bobbie uit groep 5 en Hannah uit
groep 6. Het trio staat glunderend op de foto.
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De eerste KNKB-partij
voor Gaast is een feit

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

Foto: kv meiinoar ien

* Pytik Viser en Machteld Kuypers winnaars
in de B-klasse
Gaast - Het dorp kreeg de categorie pupillen
meisjes A+B klasse. Met 20 partuur op de lijst
en warme omstandigheden was het een mooie
kaatsdag.In de A klasse waren 8 partuur actief
en er werd spannend en goed gekaatst. Er
waren 2 poules en de winnaars van elke poule
speelden tegen elkaar en de nummers 2 van
de poule kaatsten voor de derde plek. Na 3
partijen kwam in poule 1 partuur 4 Klasina
Huistra (Roordahuizen) en Hermina Sytema
(Deinum) tegen de winnars van poule 2
Marleen Merkus (Hallum) en Lisanne Moraal
(Franeker) tegen elkaar. Het werd een spannende finale, maar met 5 borden gelijk en een
schone 6 won partuur 6 en ging met de krans
aan de haal. Voor de derde prijs werd er
gekaatst tussen partuur 2 Nynke Dijkstra
(Nes) en Riska Bouma (Buitenpost) tegen
partuur 8 Ires Hoekstra (Reahûs) en Klaasje
Trynke Braam (Beetgumermolen). Partuur 8
wist te winnen 5-3 6-2.
In de B-klas werd er gekaatst met winnaarsen verliezersronde. Met in de B-klas 12 partuur
op de lijst ging het toch lekker door en kon
om 14.00 de finales gekaatst worden. Met in
de winnaarsronde partuur 9 Pytrik Visser
(Sexbierum) en Machteld Kuypers (Ysbrechtum)
tegen partuur 7 Annelien Broersma (Oosterlittens)
en Marijke Schipper (Ysbrechtum). Partuur 9
trok aan het langste eind en won de finale met
5-2 6-4. In de verliezersronde ging het tussen
de parturen 12 Gerry Edou Mollema (Hidaard)
en Marieke Anne Swart (St. Annaparochie)
tegen partuur 8 Lidia van Loon (St.
Annaparochie) en Christa de Vries (Beetgum)
partuur 8 won deze eindstrijd met 5-2 6-2 en
ging met de derde prijs naar huis.

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

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

dinsdag 27 juni 2007

FEESTELIJKE OPENING
Na 10 dagen van hard werken is de verbouwing afgerond. Graag
nodig ik u vanaf 9:30 hartelijk uit om de nieuwe winkel, onder het
genot van een kopje koffie, te komen bekijken.
Groeten en tot ziens, Annie Wijngaarden - De Vries

4 speciale openingsaanbiedingen
Sneakers
5 paar per bundel
1 bundel € 2,95

2 bundels € 5,00

Op alle confectie

20% korting

Ten Cate en Sloggie

4 halen
3 betalen

Witte piratenbroeken
Maten M t/m XXL

€ 9,95

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602
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Doarpspartij Koarnwert

Muzikale ledenwerfactie plaatselijke muziekvereniging
“Hallelujah”

Koarnwert - Op 10 juny jl. waard der yn
Koarnwert de Dominicus Kuipers Doarpspartij
keatst foar alle (âld) Koarnwerters. Mei 24
keatsers op’e list koene der moai 8 partoerkes
makke wurde. Nei in bakje kofje koene om
kertier foar alven de earste fjouwer partoeren
los. De sinne skynde fel oer it fjild en fan de
wyn hiene we gjin lêst. Nei de earste omrin wie
it rûn healwei ienen tiid foar sop mei broadsjes.
Sjaak Kooistra en syn maten hiene it de earste
twa partijen net dreech hân om’t se mei 5-0 en
5-1 wûn hiene en dêrtroch yn’e finale kamen.
Dêr kriegen se al mear wjerstân fan Jurjen
Kooistra cs. Mar net genôch, want mei 5-4, 6-2
wûn Sjaak foar de tredde kear op’e rige de
Doarpspartij. Dit jier mei Menno Bokslag en
Geerie Mensonides. Om de tredde priis keatste it partoer fan Dieneke Weerstra en fan
Broer Sikke Tilstra. Dizze waard wûn troch
lêstneamde mei Timen Rinia en Hiekie
Mensonides. Yn’e ferliezersrûnte gong de
finale tusken Klaas van Malsen mei syn
maten en dy fan Hans Kooistra. Dizze gong
lyk op, mar op de stân fan 5-5, 6-6 gong de
winst nei it partoer fan Klaas.

Makkum - Evenals vorig jaar organiseerde
de muziekvereniging “Hallelujah”, ditmaal in
kerkelijk centrum “Het Anker” een muzikale
avond. Men wil iedereen kennis laten maken met

de muziek en met elkaar muziek maken is nog
veel leuker zegt het bestuur. Ook werd het dit weer
georganiseerd in samenwerking met de muziekschool en de drie basisscholen in Makkum.

Dansgroep “Savane” uit Georgië treedt op in Makkum

Alle winners kriegen medailles en in leuke
mok mei it logo fan de feriening. Jûns wie der
sa as elts jier in barbecue, dêr wie it dan ek
wol waar foar. Ek wie der wer koskiten, de
100 euro foel op it fakje fan Joke Mensonides.
Útslach:
winnersrûnte:
1 Sjaak Kooistra
Menno Bokslag
Geerie Mensonides

Makkum - De dansgroep “Savane” uit hoofdstad Tbilisi in Georgië komt vrijdagavond
aanstaande naar Makkum voor een optreden
in het centrum van het dorp. Deze groep
verblijft met het Heamiel in Bolsward en
maakt een uitstapje naar Makkum voor een
optreden.

2 Jurjen Kooistra
Bottje Tilstra
Trijntje Mensonides

Het is een groep jonge mensen in de leeftijd
van 12 en 25 jaar voor wat betreft de dansers,
de muzikanten tellen een paar jaar meer.
Vurig en sprankelend zijn de optredens, hun
lenigheid doet menigeen versteld staan.
Deze kleurrijke en muzikale show mag u niet
missen.

ferliezersrûnte
1 Klaas van Malsen
Wieke Galema
Ottje Tilstra

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
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

3 Broer Sikke Tilstra
Timen Rinia
Hiekie Mensonides

2 Hans Kooistra
Hillie Mensonides
Matthijs van Dijk
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De winkels zijn op
maandag 26 juni
geopend tot 21.00 uur

De Ondernemers
Vereniging Makkum
heet u welkom
gedurende
Friesland Vaart
in onze sfeervolle
havenplaats
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Programma Friesland Vaart Makkum
13.00 uur - 20.00 uur:
Makkum Watersport
Het nieuwe watersportseizoen voortvarend
beginnen? Kom dan naar Makkum Watersport!
In de gemeentehaven van Makkum is op zondag
25 juni en maandag 26 juni van 13.00 uur tot
20.00 uur een grote watersportbeurs. Op deze
beurs presenteren watersportgebonden bedrijven
uit Makkum e.o. zich aan het publiek. Van
motorjachten, zeilboten en navigatie-apparatuur
tot kleding en scheepstoebehoren, je vindt het
hier allemaal! De toegang van deze watersportbeurs is gratis.

In de week van 26 juni tot en met 1 juli 2006
staat Fryslân in het teken van Friesland Vaart.
In deze week staan activiteiten op het gebied
van water in de breedste zin van het woord
centraal. De activiteiten vinden allemaal plaats
in Fryslân en variëren van wetenschappelijke
congressen tot nieuwe technieken aan boord
en van klassieke schepen tot muziek, zang
en show. Ook de gemeente Wûnseradiel is
betrokken bij dit grote vaarevenement.
Naast de verscheidenheid aan activiteiten vinden
er twee spectaculaire vaarroutes plaats. Eén
eskader komt op maandag 26 juni aan in
Makkum. Deze deelnemers van de West-Route
komen via het Wad uit Harlingen en overnachten
dan in de haven van Makkum. Makkum grijpt
dit moment aan om zich te presenteren als
gastvrije havenplaats met een tal aan bezienswaardigheden en activiteiten. Deelnemers
van Friesland Vaart, maar ook andere geïnteresseerden kunnen deze dag genieten van
o.a. de volgende activiteiten:

13.00 - 18.00 uur:
Binnenkomst boten Friesland Vaart
Ruim 200 boten varen maandagmiddag vanaf
13.00 uur de haven van Makkum binnen. De
boten worden binnengehaald met muziek
vanaf het water en een heuse dorpsomroeper
vanaf de vast wal. De winkels zijn ‘s middags,
maar ook ‘s avonds geopend voor de vele
deelnemers en bezoekers van Friesland Vaart.
Hou ook de dorpsomroeper in de gaten, want van
hem hoort u allemaal wat de lokale middenstand deze middag in de aanbieding heeft.
15.00 - 20.30 uur:
Tentoonstelling “Skûtsjesilen yn Makkum”
in bibiotheek
In de jaren zestig van de vorige eeuw was
Makkum slechts enkele keren opgenomen in
het wedstrijdprogramma van de SKS. Over
deze wedstrijden op het IJsselmeer en het
skûtsjesilen is in de bibliotheek een expositie
ingericht. Er worden ook films over de historie
van het skûtsjesilen vertoond.
18.00 uur - 21.00 uur:
Koopavond en openstelling Horeca
Speciaal voor Friesland Vaart is de Makkumer

middenstand geopend. In het historische
centrum van Makkum is er voor de deelnemers
van Friesland Vaart een speciaal schippersbuffet. Tussendoor zorgen muziekanten voor
een vrolijke noot en is de horeca geopend.
21.45 - 23.30 uur:
Theater spektakel: Brandsma en van Vuuren
Vanaf 21.45 uur speelt de Makkumer muziekvereniging “Hallelujah” in het centrum. De
muziekanten lopen richting het Vallaat
waar vanaf 22.30 uur een onvergetelijke en
vrij toegankelijke theatervoorstelling zal
plaatsvinden vanaf het water: Brandsma en
van Vuuren. Een originele, spectaculaire
voorstelling over moed en echte mannen, met
humor veel water, veel vuur, acrobatiek en
koorddansen. Dit mag je niet missen en vormt
het sluitstuk van deze bruisende dag in Makkum!
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Uw (recreatie) bedrijf
op internet?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Albert Rinia partij K.N.K.B. schooljongens d.e.l.
Makkum - Zondag 21 mei jl. vond de tweede
Albert Rinia partij plaats op “Keatslân De Seize” te
Makkum.Het betrof een Off. K.N.K.B. kaatspartij
voor Schooljongens door elkaar loten. Er werd
gekaatst in een A- en een B- Klasse.
Bij de A-klasse kaatsten 8 parturen in twee poules.
De strijd om de derde plaats ging tussen het partuur
van Bauke Triemstra, Krijn Hiemstra en Oane
Veldman en het partuur van Paulus Yde Walda,
Jitze de Jong en Jorren Westra. Na een spannende
strijd trok het partuur van Paulus-Yde Walda aan
het langste eind en won met 5/5 - 6/4. De finale
ging tussen het partuur van Hendrik Kootstra,
Romke Swart (bijgeloot uit de B-klasse) en Sjoerd
de Jong en het partuur van Jeroen Westra, Fokke
Jan Kooistra en Sicco Scheltema. Het partuur van
Jeroen Westra was duidelijk de sterkste en won
deze partij met 5/2 - 6/4.
De B-klasse (met verliezersronde) bestond uit 14
parturen en er kaatste één Makkumer mee, t.w.
Aise Gielstra. Zijn partuur bestond verder uit Sido
Kloosterman en Erik Doeland. Vanwege enkele
afmeldingen moest er vele malen worden bijgeloot
in deze partij. Het partuur van Aise verloor in de

Wij zoeken per direct

Vakantiekrachten
Zaterdaghulpen
Voor de vakantieperiode en op
zaterdag zoeken wij nog enkele
medewerkers voor kassa en
overige werkzaamheden.
Ben je 16 of 17 jaar,
enthousiast, energiek en
kun je nauwkeurig werken?
Kom gerust naar onze winkel en
vraag naar Harmen van der Wal

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
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU

eerste omloop met 5/5 - 6/4 van de latere derde
prijswinnaars. Aise werd echter bijgeloot en met
zijn maten Erik de Groot en (opnieuw) Sido
Kloosterman won hij in de verliezersronde de
tweede prijs. Het partuur van Jan Hof, Chris
Hoekstra en Rutger Bijlsma won met slechts een
klein verschil: 5/4 - 6/4.
In de winnaarsronde kaatsten het partuur van
Broer-Jacob Greydanus, Kevin Hoekstra en Bart
v.d. Burg en het partuur van Jelmer de Boer,
Hendrik de Boer en Robert de Bruin om de derde
prijs. Het partuur van Jelmer de Boer won met 5/4
- 6/2. De finale ging tussen het partuur van Aron
Postma, Remco de Vries en Rick Poortstra en het
partuur van Teun Bouma, Arjan Hallema en Wim
Frankena. Ook hier waren de parturen aan elkaar
gewaagd. De eerste prijs ging naar Teun Bouma
c.s. met 5/4 - 6/2.
De prijzen (medailles en waardebonnen) werden
aangeboden door: B. Rinia Schilderwerken te
Makkum, de kransen door de familie Cees
Tijmstra.
* alsnog het bovenstaande verslag van 21 mei jl.

Uitslag A-Klasse:
1.Jeroen Westra (St. Annaparochie), Fokke-Jan Kooistra (Hartwerd), Sicco Scheltema (Easterein).
2.Hendrik Kootstra (Minnertsga), Romke Swart (Ferwerd), Sjoerd de Jong (St. Annaparochie).
3.Paulus-Yde Walda (Wjelsryp), Jitze de Jong (Wynaldum), Jorren Westra (Beetgumermolen).
B-Klasse winnaarsronde:
1. Teun Bouma (Weidum), Arjan Hallema (Easterein), Wim Frankena (Raerd).
2. Aron Postma (Stiens), Remco de Vries (Franeker), Rick Poortstra (St. Jacobiparochie).
3. Jelmer de Boer (Lollum), Hendrik de Boer (Wommels), Robert de Bruin (Tzummarum).
B-Klasse verliezersronde:
1.Jan Hof (Franeker), Chris Hoekstra (Spannum), Rutger Bijlsma (Cornjum).
2. Aise Gielstra (Makkum), Erik de Groot (Franeker), Sido Kloosterman (Hallum).

R.T. Projectafbouw B.V. Bedrijfskaatsen
Makkum - Twaalf “Bedrijfsparturen” streden zaterdag
onder ideale weersomstandigheden om de gewilde
plaquette in hun eigen kantine te krijgen. In de eerste
omloop leverde dit nog niet zoveel spanning op.
Alle partijen werden bijna met 5-2 gewonnen. In
de tweede omloop speelden Smink schilderwerken
met Bauke Jetze en Andries Smink tegen HP Wanden
& Plafonds met Uilke Tuinier en Menno van der
Eems. (Koert Jansen is geblesseerd uitgevallen). Dit
werd gewonnen door de schilders met 5-1/ 6-4.
Vervolgens mochten zij toen blijven staan, en wandelden zo door naar de finale. Een andere wedstrijd
in de tweede omloop was de partij tussen de Vries
Feadship met Geert Wijma, Tonny Verweij en
Frans Kerpel tegen Hoekstra Transport bv. met
Bauke Hiemstra, Bauke Sieperda en Jarig Faber.
Dit was een wedstrijd met meer spanning welke
eindigde in 5-4/6-4 voor Hoekstra Transport. Dit
leverde voor de Vries Feadship toch nog een derde
prijs op, en Hoekstra Transport b.v (1) ging door
naar de finale. Vervolgens troffen zij toen in de
finale de Smink schilders. De rust had hen goed
gedaan want zij wonnen de finale met 5-0/6-4.
In de verliezersronde speelde partuur Bloemsma
Aluminiumbouw met Eelke Brunia, Gerrie Krikke

en Lando Lemstra tegen Hoekstra Transport bv. (1)
met Siebren Spijksma, Minko Folkertsma en Durk
Dijkstra. Deze eindigde in het voordeel van partuur
Bloemsma in 5-4/6-4. Vervolgens kwamen ook zij
via een staand nummer in de finale. De andere
finalist was partuur RT Projectafbouw bv met
Johan Kooistra, Simon Adema en Hessel
Roukema. Zij hadden de derde omloop gewonnen
van partuur Groothandel Bergsma (3) met Lourens
Adema, Jaap Reitsma en Vollie Oostenveld met
5-3/6-2 en kwamen zo in de finale terecht. Net als
in de winnaarsronde werd dit helaas ook een eenzijdige finale welke eindigde in 5-1/6-6 in het
voordeel van partuur Bloemsma alluminiumbouw.
De prijzen werden aangeboden door R.T
Projectafbouw bv. en bestonden uit een plaquette
en waardebonnen. Smink Schilderwerken neemt
evenals in 2005 de plaquette weer mee.
Uitslag winnaarsronde:
1. Smink Schilderwerken;
2. Hoekstra Transport b.v (1); 3. De Vries Feadship
Uitslag verliezersronde:
1. Bloemsma Aluminiumbouw;
2. R.T Projectafbouw b.v

www.belboei.nl
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Twee kaatswedstrijden op sportveld in Wons

Foto: kv wons

Wons - Zaterdag jl. werd er op het sportveld
van Wûns een ouder-kindpartij en een pearkekeats-partij gehouden. De twee partijen werden
tegelijk gekaatst op het zonnige sportveld.
Sponsor van die dag was Rabobank SneekZuidwest Friesland te Makkum.

Uitslagen pearkekeatsen:
1e Geert Melchers en Sytske van Klink,
2e Broer Sj. de Boer en Tinet.
Ouder-kind, Winnaarsronde:
1e Douwe Pieter en Cor Politiek,
2e Jantine en Pieter Politiek.
Verliezersronde:
1e Sake en Jan Algra,
2e Jeltsje en Klaas Pier Folkertsma

De Waardruiters
Gorredijk/Cornwerd - Dit weekend vond het
Concours Hippique in Gorredijk plaats. In de
klasse B-springen behaalde Marijke Bonthuis
een 3e prijs met het paard Vondel. In de klasse
L-springen werd ze 10e met Us Maxima.
Anna Nynke Hofstra haalde in Gorredijk met
haar paard Carola met 184 punten een winstpunt in haar tweede proef in de klasse M1.
Maaike Tolsma reisde zondag 18 juni af naar

een dressuurwedstrijd in Anna Paulowna. De
eerste dressuurproef in de klasse B sloot ze af
met 189 punten. De tweede proef behaalde ze
195 punten en een tweede prijs. Totaal ging ze
met 3 winstpunten naar huis. Esmé Mesken
en haar pony Coco werden woensdag 14 juni
zeer verdienstelijk 3e met 52 punten en 4e
met 55 punten in de klasse A op de bixiewedstrijd in Franeker.

Nieuw geopend
Het Rommelhoekje
Plein 11 8754 ER Makkum
GEOPEND
van dinsdag t.e.m. zondag van 12.00 - 16.30 uur
Wij verkopen o.a.
* Nieuwe kleding
vanaf € 2.00 per stuk
* Speelgoed
* Bankstellen
* Eethoeken
* Schoonmaakartikelen
* Leer en meubel onderhoud
* Cadeau artikelen
* Snuisterijen
* Keuken attributen
Eigenlijk teveel om op te noemen
Kom gerust eens binnen
Bezorgen is mogelijk

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT

DE SCHILDER-KLUSSENBEDRIJF
SMINK PARTIJ
Zaterdag 24 juni a.s. wordt deze Federatiewedstrijd
voor Heren Vrije Formatie gehouden.
Er is een A- en een B-klasse
en er wordt een verliezersronde gespeeld.
Aanvang: 10.00 uur.

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten en eretekens aangeboden door Schilder-/Klussenbedrijf Smink.
De kransen worden aangeboden door Fonger en Riemie.
Opgeven voor deze partij kan in de kantine, bij het
secretariaat: 0515-231377 of alpha@ayc.nl
De inschrijving sluit donderdag 22 juni om 19.00 uur.
Kaatsvereniging Makkum
Zie ook www.kvmakkum.nl
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DVD visserijdagen
Makkum

Hij is er! De DVD met beeldmateriaal van de
visserijdagen 2005. Helaas heeft het erg lang
geduurd voor wij hem konden uitleveren.
De oorspronkelijke opzet was een DVD-film
en een DVD-diavoorstelling. De film kan
door technische problemen niet gedupliceerd
worden, dus hebben we nu alleen de
PRACHTIGE dia voorstelling met meer dan
1000! Foto’s.

Graag nodigen wij U uit, om dit in ongedwongen sfeer,
onder het genot van een muziekje met ons te vieren.
Ook zullen wij product informatie laten zien.

U wordt verwacht op
29 juni 2006
tussen 16.00 en 18.00 uur
Schildersbedrijf Rinia
Munniksplaat 1
8754 HG Makkum

Wij danken de filmers, fotograven en samenstellers/makers van de DVD hartelijk voor
hun inzet. De dia DVD kost € 7.50 en wordt
voor het eerst te koop aangeboden tijdens de
waterbeurs van FRIESLAND VAART, op de
kraam van de visserijdagen.
Mensen die inmiddels besteld/ betaald hebben
worden door ons persoonlijk benaderd. Voor
meer informatie kunt u kijken op onze website:
www.visserijdagen-makkum.nl
Stichting Visserijdagen Makkum

sier - industrie - constructie
GAAST, telefoon: 0515-5541253

w w w. va n k a l s b e e k - g a a s t . n l

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

VAN DER 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 adviesprijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

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

KAATSVER. MAKKUM ORGANISEERT

DE 2E OUDER KIND KAATSPARTIJ.
Zondag 25 juni a.s. zal deze kaatspartij plaatsvinden.
De jeugdleden dienen lid te zijn van de KV Makkum.
De parturen bestaan uit 2 personen.
Alle jeugdleden kunnen zich opgeven met ouder
of evt. pake/beppe. Parturen worden indien n
odig aangevuld met een lid van het bestuur.
De partij is voor beginners, welpen, pupillen,
schooljeugd en meisjes en jongens.
De prijzen bestaan uit eretekens en medailles en worden
aangeboden door: Makelaardij Kingma & Walinga.
Aanvang: 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 24 juni 19.00 uur
in de kantine of bij Antje Hoekstra, Tel: 06-22 81 24 74
Meer weten ? kijk op www.kvmakkum.nl
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Marneboot deelnemer Elfstedentocht “Frisian
Nuon Solar Challenge”

Bar Café Restaurant

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

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
Een goede nachtrust is gezond
Foto: Marne College
* Sybren Jansen uit Bolsward en Jan van der Zee uit Makkum tijdens de eerste proefvaart
Bolsward - Drie leerlingen uit 5 atheneum
van het Marne College, Sybren Jansen en
Jurjan Dijkstra uit Bolsward en Jan van der
Zee uit Makkum gaan meedoen aan de Frisian
Nuon Solar Challenge. Een elfstedentocht voor
boten die varen op zonne-energie. In het kader
van hun profielwerkstuk zijn de leerlingen
sinds december 2005 bezig met het ontwerpen
en bouwen van hun eigen zonneboot. De laatste
maand is er hard gewerkt aan de boot, waarbij
de jongens geholpen zijn door Sietse, leerling
van de Techniekafdeling van het Marne College,
door verschillende leraren van de school en
door een zeer actieve vrijwilliger met
scheepsbouwervaring, Douwe Venema.
Verschillende onderdelen (zoals een motor en
laadregelaars) hebben de jongens door sponsoring goedkoop bij elkaar kunnen krijgen en
de boot is bijna vaarklaar. Afgelopen week is
er een proefvaart gemaakt en daar zijn de

Marne-leerlingen heel tevreden over. Sybren
zegt over deze eerste vaart:”prachtig om te
zien dat alles wat we hebben uitgedacht ook
echt werkt in de praktijk”. Volgens Jan is het
nu nog een kwestie van de punten op de i zetten:
het drijfvermogen is inmiddels verbeterd met
PVC-buizen, de reclame moet nog op de boot
en het elektrisch systeem kan nog verbeterd
worden.
Maandag 26 juni gaan de boten in Leeuwarden
van start en op zaterdag 1 juli komen ze weer
terug in de Friese hoofdstad. De jongens rekenen
op veel belangstelling van hun leraren en hun
schoolgenoten, zeker bij de etappe van
woensdag: de aankomst en overnachting in hun
eigen Bolsward. Of ze kans maken op de overwinning dat weten de schippers nog niet, maar
zegt Jan van der Zee: “ik had het nooit willen
missen, ik vind het nu al een schitterend project
en heel erg leuk om te doen”.

Feliciteert het
Kampioensteam D2
van voetbalvereniging
Makkum

Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

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

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
- Canon bubblejet-printer € 20.-; HP Scanner 2300c
Scanjet € 40.-. In 1 koop € 55.-, tel. 0517-742396
- Originele slagersnijmachine € 100.-,
tel. 06-10672670
- Koelvriescombinatie, 2.15 l. koelgedeelte, 65 l
vriesgedeelte vr.pr € 50.-, tel. 06-23033050
- Stevig bureau 1.71x76 cm. € 20.-; Bobike fietszitje (voor) € 10.-; Meisjesfiets 26 inch. € 40.-,
tel. 0515-233850
- 2 Mengpanelen à 4 kanalen; Echobak Sony;
Kinderzitje voor + achter, tel. 06-1406448
- Halogeen vloerlamp grijs/blauw, licht sterkte
regelbaar, met verstelbaar leeslampje € 15.-;
Stepper Fitniss apparaat als nieuw € 40.-;
Gluurpop € 30.-, tel. 0515-579346
- Siemens telefoon Giga set A 2.40 duo nieuw € 75.tel. 0517-532529
- Microscoop voor € 20.-, tel. 0515-231078
- g.o.h. herenfiets met terugtrap rem, merk Fengeo
€ 100.-, tel. 0517-531743
- Vouwcaravan (met vaste wanden) met z.g.a.n.
voortent € 600.-, tel. 06-52028933
- Sportbootje met trailer en 15 PK Ymaha,
vr. pr. € 2000.-, tel. 06-49901843
- Meranti kozijn incl. balkondeur 98x211,5 cm
€ 125.-; 6 Toogschermen zwaar + geschroefd,
incl. tuindeur, alles geïmpregneerd, 1 koop € 65.16 nieuwe balken vuren glad 24,5 cm hoog x 7 cm
dik, 4 meter land, 11 stuks van 1.40 lang, 1 koop
€ 550.-, tel. 0515-231768 (na 17.00 uur)

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
GRATIS AF TE HALEN
- Droger met kleine gebruiksaanwijzing,
tel. 0515-232367 na 16.30 uur

www.focussys.nl

- Jonge poesjes, mogen eind juni bij de moeder
weg, tel. 0517-413909 (Pingjum)

WEEKEND AANBIEDING

AANGEBODEN

zak à 10 stuks
-H
HOLLANDWITTE MINI PUNTJES

- Voor 2 jonge poesjes van 8 weken oud, zoeken wij
een goed plekje. Ze zijn zindelijk, tel. 0515-579225
- Klusjesman voor tuin en schilderwerk, straatwerk
etc. etc., tel. 06-14064482
VERLOREN
- Hondenriem, zit plaatje aan met de naam Sara,
waarschijnlijk laten liggen bij het zitbankje op de
Engwierderlaan, tel. 06-44928135
GEVRAAGD
- Wie heeft voor mij het boek ‘Lutske Jonge’,
tel. 0517-532699

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur
Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

GEZOCHT
- Wie heeft voor mij de videoband van de musical
“primeur”?, gemaakt in 1994 van groep 8
Basisschool De Ark, tel. 0517-231690 na 19.30 uur

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

0.

39

slechts

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

