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Makkum - Een veertien dagen de deur op slot
en dan gewoon weer verder gaan. De sluiting
was even nodig omdat in de winkel Wijngaarden
Textiel & Mode een kleine metamorfose heeft
plaatsgevonden. De vernieuwde winkel toont
veel groter en toch is de oppervlakte hetzelfde
gebleven. Wat is er dan wel anders dan voorheen
wel zegt Annie Wijngaarden-de Vries, de kasten
langs de kanten zijn verdwenen, daarvoor in
de plaats zijn schappen/ stellingen gekomen.

Het is veel overzichtelijker geworden, of je nu
een piratenbroek, sloggie of confectiekleding
zoekt dit is allemaal makkelijk te vinden. Bijna
dertig jaar is men gevestigd in dit pand in de
Bleekstraat dat al enkele malen eerder verbouwd
is. De recente verbouwing geeft de klant het idee
dat de winkel veel groter is geworden en nodigt
uit om binnen te lopen. Het ontwerp die de
verbouwing uitstraalt is van Architectenbureau
Jan Appeldorn BNA in Makkum.

Havenjeugd op vredeszeiltocht met charterschip Boekanier

Makkum - Is er sprake van overlast door de
jeugd rond het havengebied, nee dat valt best
mee zegt havenmedewerker Hendrik van der
Werf. Het verloopt allemaal rustig er hebben

zich geen incidenten voorgedaan. Onlangs is
een flyer met een nieuwe versie uitgekomen,
deze is toegespitst op het WK voetbal. De slogan
is “Gedraag jezelf, Tel tot elf! Dan blijft Makkum
gezellig, veilig en leefbaar”. Vrijdagavond hebben
een tiental jongeren, die zich veelal ophouden
bij de haven met het charterschip Boekenier
van de BBZ (vereniging voor beroeps chartervaart), een vredestochtje over het IJsselmeer
gemaakt. In het project van de “vredeszeiltocht”
werken mee de buurtagent, havenmedewerkers,
gemeente Wûnseradiel, Bureau Jeugdzorg
Friesland en de zeilvloot, die de haven van
Makkum graag aandoet. Tijdens de verkenningstocht op het IJsselmeer heeft men nader
kennis met elkaar kunnen maken.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

een greep uit ons aanbod,
zie p. 12 + 13

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
Kerkdiensten
zondag 9 juli
Van Doniakerk 11.00 uur
ds. P. Hania, Nijland / Jeugddienst
R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pater W. Saris / pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. K. Muurling, Harderwijk
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F.J. Visser-van Enkhuizen
Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide 9.30 uur
dhr. G. Wijngaarden m.m.v. fam. Sj. Elgersma Zang (Wons)

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Familieberichten
Middels dit bericht zouden wij iedereen willen
bedanken voor de brieven, warme woorden,
prachtige bloemen en jullie aanwezigheid op de
begrafenis van

Cella Durksz
Wij zijn diep bedroefd door Cella’s dood maar
het troost ons te weten dat er zo velen zijn die
om haar hebben gegeven, van haar hielden en met
ons meeleven. De pijn en leegte die haar dood
bij ons heeft achtergelaten is groot maar we proberen ons vast te houden aan de vele goede herinneringen. Ze zal voor altijd in ons hart en onze
gedachten blijven voortleven. Wij hopen dat jullie Cel ook zullen blijven herinneren als de bijzondere, positieve, eerlijke, trouwe, nuchtere,
vrolijke vrouw en lieve moeder, die ze was.
Familie A. Cornelissen
Familie F. Durksz-van Hees
De ien hie in famke tocht
in oar sei der wurd in jonkje brocht
gjin ien kin it fan te foaren witte
mar ik bin een famke en sil Sannne hjitte
Tankber en bliid binne wij
mei de berte fan ús famke

Sanne Smink
25-06-2006
3650 gram
52 cm
Ype en Francien Smink-Wijbenga
Lieuwkemastraat 18
8754 BM Makkum
(0515) 230814
foar besite graach efkes skilje

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

Tige wiis en tankber binne wy mei
de berte fan ús soan

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

Jacob Ynze

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

Krekt op ‘e wrâld
en net mear fuort te tinken
noch o sa lyts
mar mei dy derby
meie wy ûnderfine
wat echte rykdom is

28 juny 2006
Wieger Jaspers
Ineke Hoekstra
Surein 3, 8759 LW Eksmoarre
06-53180139 - 06-10468275
‘n Pilske helje, graach efkes belje!

Agenda
woensdag 5 juli
Makkum - In het centrum 19.00-21.00 uur
1e Zomeravondmarkt met kinderbraderie

vrijdag 7 juli
Makkum - Café Romano 22.00 uur
Feestzanger Just Alex

zondag 9 juli
Makkum - Kaatsen Nota’s Schilderbedrijf
ledenpartij, 11.00 uur Heren A/B en Dames,
12.00 uur Schooljeugd en Pupillen
Witmarsum - Kaatsen KV Pim Mulier
Kind/Ouderpartij

woensdag 12 juli
Makkum - In het centrum 19.00-21.00 uur
Zomeravond / gezelligheidsmarkt

Ontzettend blij en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Chanoa Kaylee
Chanoa is geboren op
28 juni 2006 om 16.33 uur,
weegt 3035 gram en is 49 cm lang.
Carl, Karin en Chelsea v.d Zwaag
Botterstraat 24
8754 AC Makkum
Om Chanoa te bewonderen nodigen wij
u uit op ons kraamfeestje 5 augustus a.s.
van 15.00-18.00 uur

Geboren vrijdag 30 juni 2006

Jannique Feikje
dochter van Audrey en Johan v-d Wal
zusje van Annico Marjanne
Bolsward, de Nes 4, 8701 LE
tel. 0515 577085

Bedankt!
Heel veel dank voor de vele kaarten die ik in het
ziekenhuizen van u mocht ontvangen. En ook voor
de vele bloemstukken die ik bij mijn thuiskomst heb
ontvangen. Ook namens mijn man veel, veel dank,
Kitty en Walter Altena
Makkum, juli 2006
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Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 6 JULI
T/M ZATERDAG 8 JULI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

PROVENÇE GEHAKTROL
per stuk

€ 1.-

FIETSBURGER
DINSDAG VERSE WORST

per stuk

VARKENS
500 gram

Groningen - Rijks Universiteit: Onderwijskunde & Leerlingbegeleiding:
Audrey W. Genee-Eysberg.
Eelde - Opleiding voor leermeester aan het
Horeca Branche Instituut:
Koert Oostenveld.
Leeuwarden - CHN: leraar basisonderwijs:
Pretricia Strikwerda
Harlingen - RSG Simon Vestdijk: Havo:
Willemke Snijders, Pingjum.
Sneek - Bogerman: Atheneum: Folkert Boer,
Wons. Anne Albert Gros. Baukje Hogeboom.
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg:
Margreet van der Bos, Ferwoude.
Bolsward - Marnecollege: HAVO:
Nynke Dijkstra.
VMBO Theoretische leerweg: Stefan Kooistra.

BISTRO VARKENSHAAS
GEVULD MET BRIE

€ 2.50

100 gram

RUNDER
500 gram

€ 0.95

€ 1.79

€ 2.75
DONDERDAG 6 JULI
T/M WOENSDAG 12 JULI

WOENSDAG GEHAKT DAG

PAIN D’ARDENNE
100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

BOERENMETWORST
100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.70

€ 2.75

€ 1.20

TOUR DE FRANCE PATÉ
100 gram

€ 1.50

Bij alle aanbiedingen geldt
gratis Freshpoints per stuk/100 gram

Geen plaatsnaam: = Makkum.

Prijsjes fancy-fair o.b.s.
Makkum - Bij de verloting tijdens de fancyfair op o.b.s. “It Iepen Stee” zijn nog twee
prijsjes blijven liggen (lotnummers 27 en 33).
Deze zijn t.e.m. 14 juli op school af te halen
tegen inlevering van het betreffende lot.

KAATSVER. MAKKUM ORGANISEERT

DE NOTA’S SCHILDERSBEDRIJF
LEDENPARTIJ
Zondag 9 juli a.s. zal deze kaatspartij plaatsvinden.
De laatste partij vóór de Makkumer Merke.
De partij is voor Heren A/B en Dames. Ook voor de
jeugdleden: welpen, pupillen en schooljeugd.
De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen en
worden aangeboden door: Nota’s Schildersbedrijf.
De kransen worden aangeboden door
Autohandel G.S. Kamstra
Aanvang: 11.00 uur voor de Heren en Dames.
Aanvang: 12.00 uur voor de jeugd.
Loting jeugd: zaterdag 8 juli om 19.00 uur in de kantine.
Loting Heren / Dames: zaterdag om 20.00 uur in de kantine.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 19.00 uur
in de kantine of bij het secretariaat: 0515-231377
Meer weten ? kijk op www.kvmakkum.nl

telefoon 0515-231488 of 232547

Nieuw:
Friesche Vlag Luchtige Fruityoghurt, literpak.............nu 1.29
Ouwehand Zure Haring, pot 200 gram.........................nu 1.79
Katenspek, pakje.............................nu met 5

zegels extra
pakje Tuc Naturel, 100 gram.................................nu 59 cent
Spa Rood of Blauw, 1.5 literfles...........................nu 55 cent
Top Q Appelmoes, literpak....................................0.59 cent
Deno Schuursponsjes, pak à 10 stuks.........................99 cent
Aanbiedingen geldig van do. 6/7 t.e.m. wo. 12/7
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Bedrijvennieuws

25 jaar Schildersbedrijf Rinia met twaalf medewerkers

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

Makkum - Vorige week donderdag, 29 juni
werd op de Munniksplaat no. 1 te Makkum het
25 jarig bestaan gevierd van Schildersbedrijf
Rinia. Voor deze gelegenheid was de hal van
het bedrijf omgetoverd tot een sfeervolle zaal
waar de talrijke gasten werden ontvangen.
Onder het genot van een hapje, een drankje en
een muziekje kon men de eigenaren feliciteren
en het bedrijf bezichtigen. Onder de talrijke
gasten was o.a. burgemeester Piersma en leden
van commerciële club Harlingen/Franeker,
die dit heugelijke feit combineerden met een
bedrijfsbezoek aan scheepswerf De Vries
(voorheen Amels) en Tichelaars Koninklijke
Aardewerkfabriek. De grondlegger van het
familie bedrijf is Bert Rinia. Naast zijn werk
als schilder bij de fa. Terpstra en later Van der
Laan uit IJmuiden was Bert een bekende kaatser.
Als zoon van de al even bekende kaatser
Albert Rinia won Bert als 20 jarige in 1972
samen met de helaas overleden André
Rosenburg en Piet de Jong de PC in Franeker.
Hij werd uitgeroepen tot koning.
Naast het werk en het kaatsen werd er gedurende
5 á 6 jaar in de avonduren gestudeerd om de

benodigde diploma’s te halen om voor zichzelf
te beginnen. Na zijn sportieve loopbaan als
kaatser was 6 april 1981 de dag dat hij
voor zichzelf begon, samen met medewerker
S. van der Meer, die volgend jaar 25 jaar in
dienst is bij het bedrijf.
Een verfwinkel en een garage in de
Slotmakersstraat was het begin van het eigen
bedrijf. Omdat uitbreiding daar niet mogelijk
was werd in 1992 het huidige pand aan de
Munniksplaat gebouwd. Schildersbedrijf Rinia
is van alle markten thuis. Was in de beginjaren
het schilderwerk aan boten nog een welkome
aanvulling in de wintermaanden, thans is de
orderportefeuille goed gevuld en kunnen alle
voorkomende schilder- , spuit- en onderhoudswerkzaamheden het gehele jaar in de modern
ingerichte spuiterij worden uitgevoerd. Vader
Bert Rinia doet geen schilderwerk meer
maar zorgt voor de acquisitie. De zoons
Sander en Robert Rinia zijn de opvolgers en
zetten het bedrijf voort. Zo is het voortbestaan
van een mooi familiebedrijf waar 12 medewerkers hun brood verdienen in Makkum
gewaarborgd.

114E MAKKUMER MERKE
Nog 9 dagen, dan is het zover.
Kaatsvereniging Makkum organiseert “De Makkumer Merke” met Kaatspartijen / Feesttent / Muziek /
Lunapark op het Plein en op de Markt / Activiteiten voor de kinderen in de tent / Reünie /
Paardendraverij / Plezier / Sportiviteit en nog heel veel meer.
In de Belboei van volgende week kunt het volledige programma vinden, maar natuurlijk nu al op
www.kvmakkum.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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 JULI
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
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie grote Hollandse Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Mooie rode tros tomaten
1 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie grote Hollandse komkommers
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

www.leugenbolle.nl
Miniatuur vaartuigje “Grimmmershorn” in
haven van Makkum
Makkum - De schepen van Friesland Vaart
waren net een dag geleden de haven van
Makkum weer uitgevaren, of vorige week
woensdagmiddag kwam een miniatuur vaartuigje de haven van Makkum binnenvaren,
dat veel opzien baarde. Hij meerde af aan de
kade ter hoogte van de Leugenbolle. Wie rap
voorbij liep merkte het bootje niet eens op.
Aan boord een Duitse toerist, de man vertelde
dat hij vijftien jaar aan het bootje gewerkt
heeft. Maar het is dan ook perfect je kunt het
zo gek niet bedenken, er ontbreekt echt niets
aan. Het is een en al elektronica aan boord,
inclusief afstandsbediening. Het vaartuigje is
uitgerust met zonnepanelen en een vier cilinder
25 pk Fiat hoofdmotor, en een 1 cilinder
motortje voor het opwekken van stroom. Het

totale gewicht van het bootje is 1000 kg. Is
hij naar Makkum toe komen varen, neen het
transport gebeurde op een trailer en via de
botenhelling op de Holle Poarte is het vaartuigje te water gelaten.
Het is voor de eerste keer dat deze Duitse toerist
een bezoek aan het IJsselmeerdorp brengt.
Zijn eerste reactie is, Makkum is ‘wunderschön’. Nog even een foto maken door Cor
Dokter en dan spurt het vaartuigje weg via het
Makkumerdiep richting Sânkop, flinke hekgolven achter zich latend. Met de weerkaatsende
zon op het water verdwijnt de “Grimmershorn”
al snel als een klein stipje aan de horizon. De
hobbyist werd vergezeld door een supersnelle
rubberboot.

10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Brandweer haalt paard uit sloot

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

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 - Vorige week woensdagmorgen
rukte de brandweer van Makkum uit, zonder de
optische signalen te gebruiken, om een paard dat
in de bermsloot langs de Weersterweg was
beland er uit te halen. Met vereende krachten

door leden van de brandweer en met behulp van
een trekker met voorlader, kon het gewichtige
‘Fryske hynder’ op de wal getrokken worden.
Het paard gaf blijk van ene prima gezondheid en
de spuitgasten keerden naar de kazerne terug.

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
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Lezers schrijven
Cultuurbabarisma
Zo kun je het wel noemen. De geplande sloop
van de oude kosterswoning aan de Buren. Het
is een aanslag op de historische gevelrij aan
de Buren in ons mooie Makkum. Hoe is het
mogelijk dat de gemeente Wûnseradiel toestemming verleent voor de sloop ten gunste
voor de bouw van een veredeld fietsenhok.
Dat de bouwcommissie van deze kerk een groot
gebrek aan historisch besef toont is jammer
maar dat de gemeente daar mee akkoord gaat
is ronduit bedroevend. Hoe het ook kan zie je
een eindje verderop aan de Kerkeburen. Daar
wordt een pandje met veel liefde verbouwd
met behoud van het historische karakter. Wie
dacht dat de historische bebouwing van
Makkum anno 2006 veilig is komt nu bedrogen
uit. Het zijn juist deze huisjes die het beeld
van Makkum bepalen. Grote monumenten
zoekt men in Makkum tevergeefs. Makkum is
juist mooi in het kleine. Waar blijft de actie
van de Stichting Ald Makkum? Of is dit een
club die alleen oude foto’s verzamelt van het
oude Makkum dat niet meer bestaat. Een foto
van de betreffende kosterswoning kan weer aan
de collectie worden toegevoegd. Makkumers
die betrokken zijn bij ons mooie historische
dorpje moeten goed op hun hoede zijn. Het
blijkt dat zelfs in 2006 ons prachtige oude
Makkum niet veilig is voor de slopershamer!
Durk Tabak
Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

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

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

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

Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding
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Wist u dat...
Hotel - Café - Restaurant

”De
Prins”
r
a
a
75 jaar
j
75
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand juli
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Salade met kip en grapefruit

Gebakken tongschar

Coupe Gaasterland

of

of

of

Mosterdsoep

Gegrilde biefstuk stroganoff

Blanke Dame

of

of

of

Schelvissalade met zeeaster

Gebakken schelvis
met mosterdstip

Coupe Bregge Wipper

€ 18,50
Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 juli 2006

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

Top occasions met de beste garantie
benzine
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
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm
Peugeot 206 1.4 XS,0ranjemet,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm

2002
2002
2002
2002

€
€
€
€

14250,12750,10900,10750,-

2001
2004
dec-2002
2001
2001

€
€
€
€
€

9900,8650,9400,8400,6900,-

diesel
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm

2001
2003
2002
2002
2003
2002

€
€
€
€
€
€

17750,15900,12900,12800,12250,8900,-

Automaat
Peugeot 206 1.4i Gentry,zilvermetallic,airco-ecc,originele peugeot radio
Mistlampen voor,cpv+afst.bed,el.rmn, 5drs, 95dkm

2000

€

8950,-

Wij vandaag geen ruimte hebben voor sportnieuws!!!

Meer samenhang in uw
wijk of dorp?
Kom met een idee!
Witmarsum - Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd,
Lemsterland, Littenseradiel, Sneek, Wûnseradiel
en Wymbritseradiel vinden het belangrijk de leefbaarheid in dorpen, wijken of buurten te vergroten.
Daarom roepen ze alle verenigingen van dorpsbelang,
wijkverenigingen, vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties en aanbieders op het gebied van wonen,
zorg en welzijn op met ideeën te komen die de
sociale samenhang en de leefbaarheid in de dorpen,
wijken of buurten ten goede komen.
Hoe doet u mee?
De ideeën dienen aan een aantal voorwaarden te
voldoen. Deze voorwaarden staan in twee projectplannen, ‘De Wokkelaar’ en ‘De Lijmpot’ geheten.
De bedoeling van ‘De Wokkelaar’ is om met de
wok (de wijk of de buurt) van veel verschillende
ingrediënten (mensen, vragen, aanbiedingen etc.) één
gerecht te maken. Op die manier kunnen (groepen)
bewoners en/of organisaties met elkaar op een
actieve manier een gezamenlijk, vernieuwend en
wenselijk doel realiseren en elkaar daardoor beter
leren kennen en weten te vinden. Dit bevordert de
onderlinge saamhorigheid. Bij ‘De lijmpot’ gaat het
om het samenwerken van verschillende organisaties
die in een dorp of wijk aanwezig zijn. Dankzij die
samenwerking kan een netwerk ontstaan, een soort
sociaal steunpunt, waarop alle inwoners een
beroep kunnen doen als zij vragen hebben op het
terrein van wonen, welzijn en zorg.
Feestelijke bekendmaking
Per gemeente worden twee ideeën uitgekozen en
uitgevoerd, een ‘Wokkelaaridee’ en een ‘Lijmpotidee’.
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
stelt hiervoor geld beschikbaar. De feestelijke
bekendmaking van de ideeën die zijn uitgekozen,
is op 13 juli 2006. om 20.00 uur in De Stolp te Sneek.
Wees er snel bij
De gemeenten hebben zoveel mogelijk organisaties
aangeschreven. Mochten organisaties of verenigingen
geen brief hebben ontvangen en een idee willen
aanmelden, dan kunnen zij contact opnemen met
de heer Sj. IJdema van de Stichting Partoer, telefoonnummer 058-2348534, e-mail: info@partoer.nl.
Daar kun u ook informatie krijgen over de projectplannen ‘De Wokkelaar’ en ‘De Lijmpot’.
Toelichting
Beide projecten staan in het kader van de nieuwe
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
waarbij de acht gemeenten samenwerken onder de
noemer ‘Ontwikkelpilot WMO Zuidwest Friesland’.

Airco service,reparatie en onderhoud stek erkend.
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.
Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

www.makkumerbelboei.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Friesland Vaart op regenachtige en miezerige dag
in Makkum

ArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk
voor o.a.
z Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
z Bedrijfspresentaties
z Naamborden/Gevelletters
z Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
z Industriële toepassingen
z Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl
Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra
Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

“Romano’s vrolijke
vrijdagavond”

a.s. vrijdag 7 juli

Feestzanger Just Alex
Aanvang: 22:00u.
Geen entree
Cafe Romano - Makkum

Makkum - Een week lang Friesland vaart,
honderden vaartuigen grote en kleinere voeren
door de wateren van Friesland. Met in elke
plaats waar men de nacht doorbracht werd een
evenement georganiseerd. De gemeenten deden
er voor een groot deel in mee.
In de loop van de dag kwamen vorige week
maandagmiddag ruim 200 schepen de haven
van Makkum binnenvaren. Voor het merendeel werd aangelegd aan de Noordsteiger. Een
prachtig gezicht met al de veel kleurige
vlaggetjes en wimpels. Het commando van
brandweer Wûnseradiel had preventieve
maatregelen getroffen, op het loopvlak van de
steiger was 280 meter slang uitgerold. Zodat
de brandweer bij calamiteiten snel en doeltreffend in actie kon komen. Gelukkig is dit
niet nodig geweest, ook de ehbo-ers hadden
het niet druk. Alleen de ad hoc dorpsomroeper
sloofde zich uit, soms joeg hij het publiek de
stuipen op het lijf met zijn harde stem.

Makkum Watersport met de watergebonden
bedrijven uit Makkum e.o. presenteerden zich
zondag en maandag in een grote tent op de
kade van de haven. Dit alles was perfect opgezet
en trok veel publiek. Maandagmiddag was de
rode draad film ‘Fan fier en fierder’ te zien en
openhuis expositie Stânfries. Omstreeks zes
uur ‘s middags begon het schippersbuffet
voor deelnemers Friesland Vaart waaraan de
meeste horeca ondernemers een bijdrage aan
leverden. In het centrum trad het trio Triolala
op en het biljart-gelegenheidskoor De Prins.
Ondanks het miezerige weer zorgden beiden
optredens voor een vrolijke sfeer. Het sluitstuk
van Friesland Vaart in Makkum vormde het
optreden van de plaatselijke harmonie en
drumband Hallelujah en het theater spektakel
Brandsma en van Vuuren. Op het water tussen
de sluis en de Vallaatbrug werd een theatervoorstelling gepresenteerd, door een duo
waarin o.m.humor zat, veel water, acrobatiek
en koordansen.
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Prijswinnaar wooncheque
in voorjaarsactie Rabobank
Sneek - Mevrouw T. Kleiker uit Workum is winnares
geworden van de wooncheque van € 500,00 in de
voorjaarsactie Wonen van de Rabobank SneekZuidwestFriesland. Alle bezoekers van de Inloopdagen Wonen op de Rabobankkantoren in Joure,
Lemmer, Balk, Sneek, Bolsward en Workum,
maakten kans om deze wooncheque te winnen.
Jelly Amsterdam-Feenstra, hypotheekadviseur in
de regio Balk-Workum, heeft de wooncheque
onlangs overhandigd aan mevrouw Kleiker.
Momenteel loopt de zomeractie wonen, waarbij
men bij de aanvraag van een hypotheekofferte bij
de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, gratis een
luxe gasbarbecue ontvangt.

ROMANO’s vrolijke
vrijdagavond
Makkum - Vrijdagavond 7 juli is het weer zover!
Na het grote succes van de vorige twee vrolijke
vrijdagavonden is het nu de beurt aan zanger Just
Alex om de boel op de kop te zetten. Just Alex is
afkomstig uit Winschoten en treedt al weer enige
jaren met veel succes in het land op. Zijn eerste
single met daarop twee eigen nummers kwam
vorig jaar uit. Het liedje getiteld “De Zon” stond
enige weken in de tipparade. Op dit moment is
Alex druk bezig met het opnemen van zijn tweede
cd. Live brengt Just Alex veel Nederlandstalig
repertoire en weet hij elke tent op zijn kop te zetten.
Vrijdag 7 juli in Café Romano om 22.00 uur.

Sponsorloop voor
gymnastiekvereniging D.E.S.
brengt € 2700 op
Makkum - Nadat de kinderen druk in de weer zijn
geweest met het zoeken naar sponsoren moesten ze
twee weken geleden op maandag en dinsdag hun
beloofde prestatie verzilveren. De kinderen legden een
speels opgezet parcours af in sporthal Maggenheim.
De kleuters liepen 10 rondjes en de overige kinderen
maximaal 25 rondjes. Na iedere ronde kregen de
kinderen een stempel op hun kaart. Gezien de hoge
temperatuur mag dit wel een grote prestatie
genoemd worden, hetgeen tot uiting kwam in de
vele zweetdruppels. Al met al is deze sponsorloop
een groot succes voor D.E.S geworden. de
opbrengst ruim € 2700,— . zal zoals bekend
gemaakt, worden gebruikt voor de aanschaf van
een tumblingbaan. Namens D.E.S. willen wij dan
ook bij deze de kinderen en alle sponsoren hartelijk
bedanken voor deze grote prestatie.

Gratis zoekertje
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

.

BEKENDMAKING AFVOEREN PAND
VOORSTRAAT 3 IN MAKKUM VAN HET
REGISTER VAN BESCHERMDE MONUMENTEN

.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M. C. van der Laan heeft op 3 mei 2006
besloten het pand Voorstraat 3 in Makkum af te voeren van het register van beschermde monumenten.
Dit besluit ligt vanaf 6 juli 2006 in het gemeentehuis van Witmarsum zes weken ter inzage.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is
gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk
bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Cƒi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML ZOETERMEER.
Tenminste de beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.
Witmarsum, 5 juli 2006
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel

.

.

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

Openbare Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Dvd’s
Het Zandkasteel; Knetter; La Dolce Vita; La Vita E Bella- Een prachtig verhaal over de kracht van liefde in een wereld vol waanzin;
Romans
Acito, M.- Hoe ik mijn collegegeld betaalde (een verhaal vol seks, diefstal, vriendschap en musicals); Abma, G.- De Brek (jonge
organisatiedeskundige heeft moeite met de organisatie van zijn privéleven); Arvi, R.- Dilemma doodstraf (thriller); Baantjer,- De
Cock en de dartele weduwe; Bril, M.- Evelien (de perikelen van een welgestelde, maar onvoldane vrouw uit Amsterdam-Zuid);
Burgers-Drost, J.- Overwonnen twijfels (verv, op ‘Thuis in het Poorthuis’); Campert, R. Het satijnen hart ; Finder, J.Bedrijfsongeval (thriller); French, N.- Verloren (een moeder wanhopig op zoek naar haar dochter); James, P.D.- De vuurtoren
(een Dalgliesh-misdaadroman); Longworth, G.- De kleur van jaloezie (literaire misdaadroman); Marklund, L.- Paradijs (topspanning van Zweedse thrillerkoningin); Martinez, T.E.- De tangoleraar (op zoek naar de wortels van de tango); Peters, K.- Dwaalspoor
(familieroman); Slaughter, K.- Onzichtbaar (politiechef en zijn vriendin worden gegijzeld);
Informatief
Ali B.- Rap around the world (dagboek van 7 reizen + dvd); Amstutz, K.- Allles wat u wilt weten over kinderen en eten; Bosma, U.De geschiedenis van Indische Nederlanders; Ekirch, R.- Nacht en ontij: de geschiedenis van de nacht in de voorindustriële tijd;
Gifford, C.- Spionage & Desinformatie; Hiddema, B.- Jura; Honing, S.v/d.- Begin met bridge 1 & 2 (de basis & de verdieping);
Jastrzebska, J.- Van Sandor Márai tot Magda Szabo: klassieke Hongaarse romans uit de 20e eeuw; Jango-Cohen, J.- Krokodillen;
Java/Bali - de onmisbare gids voor echte trotters; Kooistra, J.- Strijders onderdrukkers en bevrijders (Fryslan in de oorlog);
Meijering, E.P.- Wat verbeelden wij ons wel?; Morgan, S.- Spinnen; Nathans, H.- Typisch ik, typisch jij: het enneagram (informatie over de 9 enneagramtypen);
Oost, K.- Werk vinden, wat nu ...? ;Pehle, T.- Klein lexicon van pasta; Perry, G.- ANWB Knopenboek (handleiding voor het leggen
van meer dan 1000 knopen); Poenboek: Financiële gids voor jongeren; Sontheimer, R.- Audio-elektronica: begrijpen, bouwen;
Spelling.- (officiële spelling 2005); Voormolen, S.- De Fiets: van spaak tot stuur; Trump, D.- Denk als een miljardair (tips van de
Amerikaanse onroerend goedmagnaat om rijk te worden)
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Gaaster dorpsfeest
viert 1e lustrum in tent

Tegels

Delicatessen

voor als het ECHT lekker moet zijn

Hoera!!!! We zijn 1 jaar oud geworden.
Dit vieren wij met het uitdelen van cadeautjes.
Bij aankoop van:
1 kilo kaas naar keuze . . . . . . . . . . . . . . . . .spaghettilepel cadeau
500 gram noten naar keuze (uit notenbar) . . . .zakje drop van 200 gram cadeau
200 gram olijven en/of tapas naar keuze . . . . .leuk cocktailprikkersetje cadeau
en nog veel meer aanbiedingen.
Vanaf heden zijn wij ook geopend op zondagmiddag (13.00 tot 18.00 uur)
Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

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

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

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

Type

Model

Renault

Megane 1

cabrio 1.6 16-V sport

Kia

Joice

2.01 16V LPG G3 div.

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Citroen

Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

Peugeot

206

1.4 XT Zilver.met

Renault

Megane I

coupe 1.6 16_V sport

Smart

Fordwo

micro compact car

BMW

3161

LPG G3 Bl. Met.
Opties Zwart
div. opties

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

div. opt
div. opt.
geel div. opt LPG G3
45KW9 Zwart/Geel

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

08-2002 149101 12.950.00
04-2002 128956 11.250.00
11-2001

117969 10.250.00

04-2001 139210

9.250.00

03-2000

83595

7.950.00

03-2001 164261

6.750.00

25221

6.750.00

Coupe Automaat rood 12-1993 145123

03-2002

4.250.00

Volkswagen Golf

1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915

2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Ford

1.3I cheers Rood met 01-1992

19672

450.00

Fiesta

Eenakter:
Op vrijdag gaan de feestelijkheden om 9.30 uur
van start met het kaatsen van de traditionele Gaaster
Merke Partij (ook wel bekend als de Frans
Twijnstra-partij). ‘s Avonds wordt er vanaf 20.30 uur
door de verschillende buurten en straten toneel
gespeeld. Alle gezelschappen beginnen met hetzelfde
uitgangspunt maar mogen zelf het plot en het eind
bepalen van een eenakter. Aansluitend is er muziek
van “the Mates”.
Trots:
Zaterdag begint met het inmiddels ook traditionele
gezamenlijke ontbijt in de feesttent met aansluitend
de start van een fiets/puzzeltocht. Waarna om 14.30 uur
de zeskamp plaatsvindt. ‘s Avonds staat de gerenommeerde top-40 band Trots garant voor de gezelligheid.
Voetbaltoernooi:
Op zondag zorgt voorganger en oud-Gaaster Sipke
Draisma om 11.00 uur voor de broodnodige spiritualiteit tijdens een dienst in de tent. Daarna barst
om 12.30 uur het ‘voetbalgeweld’ (hopelijk figuurlijk)
los met het inmiddels ook al traditionele voetbaltoernooi met aansluitend de even traditionele barbecue.
Opgave hiervoor is noodzakelijk, ook is het mogelijk
nog ter plekke te betalen. Met het oog op de
vele wk-volgers en de (inmiddels ijdele) hoop en
verwachting dat het Nederlands 11-tal ver zou
komen is het mogelijk de WK-finale op een groot
scherm te volgen.

Foto-expositie
Woonzorgcentrum Avondrust

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

Merk

Gaast - Voor de vijfde keer alweer viert Gaast komend
weekend van 7 tot en met 9 juli het dorpsfeest in
een feesttent aan de Broerestreek. Was het vijf jaar
geleden nog een experiment, met het lustrum wordt
het succes van de formule bewezen.

Makkum - Vanaf dinsdag 11 juli exposeert Anja
Zwanenburg een collectie fotowerken bij Woonzorgcentrum Avondrust te Makkum. De foto’s zijn
voornamelijk in Friesland gemaakt en tonen vooral
zomerse beelden in landschap en detail. De foto’s
die geëxposeerd worden, zijn onderdel van de foto-art
stukken van Anja uit Jirnsum. Deze uitleen bevat
enkele honderden fotowerken in verschillende
categorieën. Alle foto’s zijn te bezichtigen op de
website: www.az-fotografie.nl. Anja laat zich in
haar foto’s graag inspireren door de natuur. Ze zoekt
daarbij altijd naar het bijzondere in gewone dingen.
Haar foto’s stralen een bepaalde rust en eenvoud
uit. In de landschapsfoto’s is er zelfs sprake van
leegte. De detailopnames laten zien dat ook het
vanzelfsprekende ontroerend kan zijn. Ieder kwartaal
zullen de foto’s bij Avondrust worden verwisseld.
Daardoor komen ook de andere seizoenen aan bod.
Wilt u de foto’s van Anja Zwanenburg komen
bekijken, dan bent u welkom bij Woonzorgcentrum
Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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Wons, Wildinghelaan 2

Makkum, Bleekstraat 22-2
24

Makkum, Brouwersteeg 3
e
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Wonen en werken in deze vrijstaande,
karakteristieke jaren ‘30 woning met aangebouwde
werkplaats (± 106 m²). De kelder (h. ± 2.35 m)
onder de gehele werkplaats heeft een eigen
achteringang. De grote achtertuin ligt op het
zuiden. De woning heeft vrij uitzicht en ligt
op totaal 728 m² eigen grond. Indeling o.a.:
woonkamer met suite deuren naar de grote
woonkeuken v.v. inbouwapparatuur,
4 slaapkamers, complete badkamer, vaste trap
naar 2e verd. met zolderkamer en berging.

Nog 2 te koop van de 4 nieuwe koopappartementen
die door Timmerbedrijf R. de Vries uit Makkum
worden gerealiseerd in het appartementencomplex
Altena & Krooyenga State. Indeling: entree/gang,
betegeld toilet, grote woonkamer, open keuken,
gang met buitendeur naar binnenplaats,
badkamer, bijkeuken en 2 slaapkamers. De 2
appartementen op de b.g.g. zijn nog te koop
zijn en hebben een kleine binnenplaats. De
appartementen worden exclusief sanitair en
keuken opgeleverd.

Goed onderhouden geschakelde woning met
een circa 12 meter diepe tuin op het oosten en
gelegen aan de rand van het centrum. Totaal
216 m² eigen grond. Indeling o.a.: woonkamer
met fraaie schouw, woonkeuken v.v. inbouwapp.,
middenhal, royale kelder, hal met buitendeur,
toilet met fonteintje, grote badkamer o.a. v.v.
ligbad en douche, 3 slaapkamers. Verbouwd
met een perfecte mix tussen de sfeer van toen
en het hedendaagse comfort.
Video op www.kingmawalinga.nl.

Koopsom € 349.900,— k.k.

Koopsom € 145.000,— k.k.

Vraagprijs € 186.000,— k.k.

Makkum, De Gearen 2a

Makkum, De Slinken 9

Makkum, Vallaat 6

Goed onderhouden herenhuis met o.a.
4 slaapkamers en garage. Deze ruime, geschakelde
woning met een fraaie tuin (W) ligt in een rustige
woonwijk op totaal 268 m² eigen grond. Indeling:
royale entree/hal, toilet met fonteintje, ruime
woonkamer met schuifpui, open keuken, bijkeuken
met buitendeur en deur naar de garage. 1e Verd.:
overloop, 3 slaapkamers, badkamer v.v. 2e toilet,
ligbad, separate douche en dubbele wastafel.
Vaste trap naar 2e verd.: overloop, bergruimte,
slaapkamer en hobbyruimte.

Grote, luxe vrijstaande woning (2002) aan vaarwater
en op hoekperceel gelegen. Grote, fraaie tuin
rondom de woning, achtertuin op het westen.
Totaal 696 m² eigen grond. Indeling:
entree/ruime hal, toilet, grote woonkamer met
open haard, erker en schuifpui, open keuken v.v.
inbouwapp., bijkeuken met buitendeur, garage.
1e Verd.: overloop, 4 slaapkamers (1 met airco),
badkamer v.v. 2e toilet, douche en wastafel, 2e
badkamer v.v. separate douche, 3e toilet, ligbad
en wastafel. Vlizotrap naar grote zolderberging.

In het centrum en bij de sluis gelegen goed
onderhouden herenhuis met een beschutte tuin
(ca. 14 m diep) op het zuiden. De karakteristieke
en sfeervolle woning (ca. 480 m³) ligt op 144 m²
eigen grond en is onderdeel van beschermd
dorpsgezicht. Indeling o.a.: kelder, keuken met
inbouwapp. en buitendeur, kamer en suite met
o.a. glas-in-lood ramen, paneeldeuren en
2 schouwen. 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer
v.v. wastafel en ligbad met douche. Vaste trap
naar 2e verd. met 3 kamers.

Vraagprijs € 245.000,— k.k.

Vraagprijs € 475.000,— k.k.

Vraagprijs € 328.000,— k.k.

De Zuidwester

Gaast, Buren 34

Makkum, Voorstraat 13

U heeft toch ook liever
een makelaar die zaken
in beweging zet...?!

Vorige week is onze eigen
woonkrant weer verspreid.
Heeft u hem niet ontvangen?
Wij sturen hem u graag toe!

Landelijk, aan vaarwater gelegen verrassend
grote, goed onderhouden vrijstaande woning met
aanlegsteiger en uitzicht over de landerijen.
Grote, mooi aangelegde tuin met vrijstaande
garage en berging. Totaal 684 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, badkamer v.v. toilet,
douche en wastafel, woonkeuken v.v. inbouwapp.
en schouw met gaskachel, gang met trap naar 1e
verd., woonkamer met balken plafonds en
schouw met gaskachel, bijkeuken. 1e Verd.:
overloop, 2 slaapkamers met dakkapel.

Vraagprijs € 348.000,— k.k.

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl
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Makkum, De Wijting 1

Makkum, Botterstraat 69

Wons, Weersterweg 1

Mooie, grote en sfeervolle eengezinswoning met
o.a. woonkeuken en 4 slaapkamers. Deze goed
onderhouden eindwoning heeft een fraai
aangelegde tuin (N, W en Z) en is rustig gelegen
in een woonwijk. Eigen grond 265 m². Indeling:
entree/hal, hangend toilet met fonteintje,
woonkamer met houten vloer en trapkast,
mooie grote woonkeuken met houten vloer en
apparatuur, aangebouwde berging. 1e Verd.:
overloop, 4 grote slaapkamers, badkamer v.v. 2e
toilet, douche en wastafel. Vlizotrap naar zolder.

Grote hoekwoning (inhoud ± 400 m³ met o.a.
4 ruime slaapkamers en fraai aangelegde tuin
(W). Ligt aan een rustige doorgaande weg op
totaal 204 m² eigen grond. Indeling: entree/gang,
toilet met fonteintje, grote woonkamer met
houtkachel, open keuken v.v. apparatuur,
aangebouwde bijkeuken met buitendeur.
1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers (1 met
schuifpui naar plat dak), grote badkamer v.v.
ligbad, 2e toilet en wastafel. Vaste trap naar
2e verd.: overloop, bergruimte, 4e slaapkamer.

Aan rustige doorgaande weg gelegen, knusse
vrijstaande woning met totaal 65 m² eigen grond.
De grotendeels verbouwde woning is een
buitenkansje voor een starter. Indeling:
entree/gang, woonkamer met gashaard, nette
keuken met geiser, grote en geheel betegelde
moderne badkamer v.v. toilet, wastafel, ligbad
en separate douche. 1e Verd: grote slaapkamer
met dakkapel aan voor- en achterzijde.
Grotendeels v.v. dubbel glas. Een bezichtiging
meer dan de moeite waard.

Vraagprijs € 187.000,— k.k.

Vraagprijs € 189.000,— k.k.

Vraagprijs € 98.500,- k.k.

Idsegahuizum, Dorpsweg 17

Makkum, Lieuwkemastr. 57-5
59

Op de begane grond van het appartementen- en
winkelcomplex aan de Lieuwkemastraat zijn door
Welkom uit Bolsward 4 nieuwe koopappartementen
gerealiseerd. Deze appartementen (woonoppervlak
circa 100 m²) hebben voor de woning een
eigen tuin. Indeling: entree/hal, toilet met
fonteintje, slaapkamer, badkamer v.v. wastafel
en douche, royale woonkamer met open keuken,
2e slaapkamer en bijkeuken met buitendeur.
De gemakken van een appartement en toch
een eigen tuin.

In een klein plattelandsdorpje op circa 1,5 km
van Makkum ligt deze leuke en goed
onderhouden halfvrijstaande woning met
geheel betegelde tuin op het zuid-westen.
Uitzicht over de weilanden richting IJsselmeerdijk
en gelegen op totaal 165 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, woonkamer, woonkeuken
v.v. inbouwapp., middenhal, toilet, aangebouwde
bijkeuken, badkamer met douche en wastafel.
1e Verd.: overloop en 3 slaapkamers. 2e Verd.:
zolderberging.

Op onze internetsite is een video te zien van deze
6 nieuwe herenhuizen met tuin aan de Melkvaart,
waarvan er nog 2 te koop zijn. Deze woningen
zijn met de garages geschakeld en hebben op de
begane grond een entree/hal met toegang tot de
garage, een ruime woonkamer met schuifpui en
een open keuken. Op de 1e verdieping zijn een
overloop, 3 slaapkamers en de badkamer v.v.
ligbad, toilet, douche en wastafel. Vaste trap
naar enorme 2e verd. Project van Jorritsma Bouw
te Bolsward.

Prijzen vanaf € 167.500,— v.o.n.

Vraagprijs € 139.000,— k.k.

Koopsom € 257.500,— v.o.n.
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Makkum, Lieuwkemastr. 3-5
5-7
7

Makkum, Kerkeburen 10

Makkum, Voorstraat 13

Piaam, Buren 19
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Modern en onder architectuur gebouwd vrijstaand
herenhuis, strak en speels opgezet en luxe
afgewerkt. Gelegen aan de rand van het
centrum op 144 m² eigen grond. Indeling:
entree/hal, woonkamer, toilet met fonteintje,
bijkeuken met buitendeur, woonkeuken v.v.
inbouwapp. en tuindeuren. 1e Verd.: overloop,
berging, 2 grote slaapkamers (waarvan 1 met
frans balkon), badkamer v.v. 2e toilet, wastafel
en grote douche. De woning is volledig geïsoleerd
en vrijwel overal v.v. vloerverwarming.

Op onze internetsite is een video te zien van
deze verrassend grote vrijstaande woning met
aangebouwde stenen berging/garage en vrijstaande
houten schuur, gelegen op totaal 650 m² eigen
grond en op loopafstand van Makkum. Indeling:
entree/hal, ruime woonkamer met houtkachel,
woonkeuken v.v. inbouwapp., kelder,
bijkeuken met buitendeur, badkamer, toilet
en berging/garage met wasruimte en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 slaapkamers
en hobbykamer.

Vraagprijs € 291.500,— k.k.

Vraagprijs € 258.000,— k.k.

U heeft toch ook liever
een makelaar die
voortdurend voor u op
de uitkijk staat..?!

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bar Café Restaurant

Zinloos fietsgeweld!!!
lijk niets meer van over hij was helemaal
afgetuigd, gesloopt , er is niets maar dan ook
helemaal niets heel gebleven.

In de nacht van Vrijdag 30 juni is deze fiets
meegenomen vanaf een aanhangwagen op de
zalm. Hij was toen nog heel en onze dochter
fietste er met veel plezier mee. Ze was dan
ook erg verdrietig dat haar fiets weg was, mee
genomen door ,ja door wie? Zondag avond
werd haar fiets terug gevonden er was werke-

Waarom doe jij dit, wat heeft het voor zin om
spullen van anderen moedwillig te slopen,
vond je het stoer? Nou wij niet, wij hebben
een verdrietige dochter die nu met het warme
weer niet naar het strand kan fietsen! Of
gewoon rondjes fietsen door de straat en dat
alleen omdat JIJ het leuk vond om deze fiets
te slopen. Misschien heb je spijt en vind je het
eigenlijk ook niet kunnen!!! Laat dan wat van
je horen je weet immers waar wij wonen.
Elma Groen

Tahitian Noni Juice is een voedingssupplement
Makkum - De mensen zijn zich steeds meer
bewust van het feit dat gezondheid belangrijk
is. Groente en fruit wat we dagelijks eten
smaakt anders dan vroeger en velen zullen
zich afvragen hoe dit komt. Er wordt tegenwoordig heel veel grond waarop verbouwd
wordt uitgeput. Het moet het hele jaar voorradig
zij in de winkels en heeft geen kans om op een
natuurlijke manier te groeien en dan komt de
groente en het fruit vanuit de hele wereld naar
ons toe en de langdurige opslag en het vervoer
werken ook niet mee aan de voedingswaarde.
Nu ontdekte een Dr. Heinicke uit Duitsland
dat op Tahiti een vrucht aan de bomen groeit
die heel veel extra’s heeft. De rijpe vrucht
Morinda Citrifolia groeit aan bomen en heeft
zo’n uitstekende omgeving dat er heel veel
van deze rijpe vruchten het hele jaar door
geplukt kunnen worden. Tahiti leefde alleen
van de toeristen en vervuiling is er niet. Het
klimaat is voor deze vruchten ideaal en na een
langdurig onderzoek werd besloten dat van
deze vruchten aangevuld met bosbessensap
en druivensap een sap gemaakt kon worden
die mensen iets extra’s te bieden heeft. Sinds
juni 2003 heeft het sap ook een erkenning in
Europa gekregen en nu wordt het in Makkum
verkocht door Silka Moed. In twee televisie
programma’s is aandacht voor dit sap geweest
Floortje Dessing heeft de fabriek op Tahiti

bezocht en ook Harry Mens heeft in zijn
programma aandacht aan het product besteed.
Het sap heeft een reinigende werking en bevat
vitaminen, enzymen, mineralen, en de stof
damnacathal en een heel belangrijke stof
xeronine. Deze stof zorgt er voor dat proteïnen
in het lichaam hun taken goed uitvoeren. De
belangrijkste functie van proteïnen zijn. Structuur
voor huid, haar en botten. Ze herstellen de
cellen vanuit de kern en houden de celwanden
flexibel en verwijderen cel poriën.Ze fungeren
als hormonen die essentieel zijn voor het
functioneren van onze organen. En treden op
als afweerlichamen bij het bestrijden van
bacteriën, virussen en schimmels. Het product
Tahitian Noni is geen medicijn en vervangt dit
ook niet maar biedt dankzij de 400 werkbare
stoffen een uitstekende aanvulling op uw
dagelijkse behoefte aan vitaminen etc. Het is
een voedingssupplement. Als iedere dag een
borrelglaasje van dit sap op de nuchtere maag
genomen wordt zal het lichaam veel van haar
gifstoffen kwijt raken en voelen de meeste
mensen zich na korte tijd veel fitter. In de
praktijk is gebleken dat de meeste mensen
beter bestand zijn tegen verkoudheidsvirussen,
meer energie hebben en beter slapen. Als u
interesse hebt in het product kijk dan eens op
de web site www.tni.com/jmoed of anders een
telefoontje naar 0515-233170.

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
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

Roadmaster vouwcaravan vr.pr. € 500.-,
tel. 06-53861809
Kuipstoel zwart i.g.st. € 50.-; Reesstuur € 25.-;
Groot bureau mahonie bruin b. 158, d 58, h.
78 € 25.-; Scootmobiel ± 6 jaar oud Sterling
elite nieuwe accu, nieuwe achterbanden,
mandje schootkleed i.z.g.st. € 600.-,
tel. 0517-532183 of 06-29383609
592 Schone Friesche geeltjes € 0.50 p. st.,
tel. 0517-532098
1 paar lila hoge gympen met borduursel mt.
31 z.g.a.n. € 7.50; 1 paar converse halfhoge
gympen met hartjes mr. 29 z.g.a.n. € 10.-,
tel. 0515-231613
Twee zakken duplo met o.a. elektrische trein
vr.pr. € 25.-, tel. 0515-233646
GRATIS AF TE HALEN

Jonge poesjes, tel. 0517-579555 (Pingjum)
600 straatgeeltjes en 900 straatklinkers,
tel. 0517-531483
GEVRAAGD

Tegeltjes voor mozaik, elke kleur gewenst,
liefst 4 à 5 mm dikte, tel. 0515-231613

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

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
GEZOCHT

Tafelmodel koelkast. Wie heeft er een voor
mij? tel. 06-15470577

www.focussys.nl

Iemand die de Thaise taal spreekt,
tel. 0515-233140

WEEKEND AANBIEDING

doos à 2 stuks
-A
AALDERSPUDDING CROISSANT

AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp c.q. oppas,
tel. 06-47024245
TE HUUR

Appartement in het centrum van Makkum,
tel. 06-41848423
Appartement voor vakantie of langere periode,
Zuiderzeestate Makkum (geen honden toegestaan), tel. 06-27043347 of 0512-841550
VERLOREN

Leesbril tussen Schettens en Witmarsum,
tel. 0517-532561
VERMIST

- Smoezelig blauw knuffelpopje,
tel. 06-11365037

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

1.

49

slechts

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

