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Nieuwe droomopdracht voor Koninklijke De Vries
Scheepsbouw Makkum

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

* Naast het bouwen van nieuwe jachten is de werf ook zeer succesvol in het refitten van motorjachten. De Utopia (foto) is een van de recente refitprojecten.
Makkum - Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Makkum heeft de afgelopen week een contract
ondertekend voor de bouw van een nieuw
superjacht. Het nieuwe jacht heeft een lengte
van 88 meter en wordt in 2011 opgeleverd.
Zoals bij ieder nieuwbouw jacht zal het casco
van het jacht worden gebouwd in Papendrecht
bij de firma Slob. Deze cascowerf maakt onderdeel uit van de Koninklijke de Vries groep. Het
casco wordt in de loop van 2010 in Makkum
verwacht.
Het is nu ruim anderhalf jaar geleden dat De
Vries de scheepswerf in Makkum overnam.
Het familie-bedrijf bestaat momenteel uit zes
bedrijven die allemaal direct betrokken zijn
bij de engineering en bouw van luxe jachten.
In Makkum is destijds gestart met zeventig
enthousiaste oud-Amelsmedewerkers. Op dit
ogenblik werken er in Makkum al weer meer
dan honderdveertig jachtbouwers. De orderportefeuille van De Vries Makkum bestaat op
dit ogenblik uit drie nieuwbouwprojecten en
twee refits. De twee laatst genoemde projecten

(beide 50 meter) worden dit jaar nog opgeleverd.
Het ene jacht kwam naar Makkum voor een
nieuwe machinekamer en een schilderbeurt,
het andere jacht krijgt een nieuw interieur.
Deze jachten zijn vijftien jaar geleden
gebouwd bij de De-Vrieswerf in Aalsmeer. De
nieuwbouwprojecten zijn respectievelijk 76,
88 en nogmaals 88 meter lang.
De trotse directeur, Sijbrand de Vries, laat
desgevraagd weten dat hij van zo een vliegende
start alleen had kunnen dromen. ”Hard werken,
zelfvertrouwen en met de juiste mensen op tijd
de goede dingen doen”, noemt hij als sleutelwoorden van het succes. Het bevalt de nieuwe
directeur dan ook meer dan prima in Friesland.
Het goed gevulde orderboek heeft uiteraard
ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Zo is
de werf momenteel bijvoorbeeld op zoek naar
meubelmakers, pijpfitters, loodgieters, monteurs
en jachtschilders. Tevens zijn er plannen voor
de uitbreiding van de werkplaatsen. ”De toekomst van deze werf ziet er zonnig uit” aldus
een enthousiaste Sijbrand de Vries.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Sinds jaar en dag
een begrip

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
donderdag 17 mei Hemelvaart
Van Doniakerk 9.30 uur pastor G.H. Visser
R.K. Kerk 10.00 uur Gez. viering te Witmarsum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de nooier, Ede

zondag 20 mei
Van Doniakerk 9.30 uur ds. G.H. Pors, Steenwijk
R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Ylst
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
donderdag 17 mei Hemelvaart
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
weekend 19/20 mei: B. Steenhuizen,
praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk 17 mei Hemelvaartdag, 18, 19 en 20 mei
N. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Familieberichten
Twee harten één liefde
Uit liefde één hart
Geboren

Isa
7 mei 2007
Dochter, zusje van
Patrick, Iris en Luke Lindeman
It String 11
8754 GR Makkum
0515-231040
Wilt u beschuit met muisjes komen eten?
Laat ons dit dan even weten

Trots en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Faya
8 mei 2007
Johan, Johanna en Demy
Kooistra-Twijnstra
De Schar 25
8754 BK Makkum
0515-233803

Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur
bingo

zondag 20 mei
Makkum - ”Keatslân de Seize” 10.00 uur
Albert Rinia partij, off. K.N.K.B. schooljongens
d.e.l. A en d.e.l. B + verliezersronde
Allingawier - 14.00 uur presentatie de CD ”Wer
Underweis” en concert door de groep Folsgeaster
Folk in de tuin van landgoed Allingastate

Exposities
Makkum - Expositie modeporselein door Alexander
van Slobbe tot en met 28 mei bij Koninklijke
Tichelaar. Geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
zondags gesloten
Makkum - Zondag 20 mei open atelier en expositie
van olieverf schilderijen, landschappen, portretten,
zee- en dorpsgezichten. Open van 13.00-17.00 uur.
Maaike Poog, Turfmarkt 75, tel. 0515-232439
www.maaikepoog.nl
Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten, tot 28 juni werken
van Michiel Galama, kunstschilder
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot en
met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin van het
landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken van metaal.
In landgoed, permanente schilderijen tentoonstelling
van diverse kunstenaars

Piaam - Nynke Pleats expositie tot eind mei van foto’s
van de Afsluitdijk van Tjeerd Gietema uit Witmarsum
en er is een expositie van schilderijen van Frans Faber
uit Allingawier, waarmee hij ook onderdeel van de
kunstroute Wûnseradiel is. Open zaterdag & zondag
vanaf 11.00 uur, toegang gratis

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Pingjum - Open Atelier en expositie sieraden en
objecten, zondag 20 mei. Edelsmederij Elske, Grote
Buren 36, Pingjum. Open vanaf 13 - 17 uur of op
afspraak tel. 0517-579602 of www.edelsmederij-elkse.nl

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

zaterdag 19 mei
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Vrouwenkoor ”Solid” uit Harlingen

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan
Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie
Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie Lammert
Sluyter, tekenaar, vogels

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

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

vrijdag 18 mei
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos
van 14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

Cornwerd - Eerste ledenpartij 11.00 uur

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

Agenda

Dit mantsje altiten tige blier
wurd 22 maaie 30 jier
wurk hat er altiten by de rûs
yn de Sporthal, of op it gritenijhûs.
Syn grutte leafde, gjin weage te heech
is roeie yn de sloep ”De Zeesteeg”.
Dus freonen wolle jimme 22 maaie
dit nûmer 06-14655907 efkes draaie.

Pingjum - Zondag 20 mei 11.00 uur Openingsmanifestatie
expositie afsluitdijk met filminstallatie. Riegeweg 5,
Pingjum. Zondag 27 mei van 13.00 tot 17.00 uur
Filminstallatie in de oude school. De dijk, een landmerk
volgens de laatste waarnemingen. Lokaal werk, Ernst
Bernson en Yvonne Willems, Grote Buren 47, Pingjum
Wons - Zondag 20 mei Expo Atelier Pur Sang. Open
zondagen: 27 mei; 2/3, 16/17 en 30 juni; 1, 14/15,
28/29 juli en 25/26 aug. Open van 13.00-18.00 uur.
Voor vragen en info: Antje van der Werf, Weersterweg 15,
8747 NR Wons, tel. 0517-532521 of
www.antjevanderwerfpursang.nl
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Familieberichten
Al vijfendertig jaar een echt-paar
En ze staan nog steeds alle dagen
voor ons klaar
Op 19 mei 2007 hopen wij met onze
ouders (pake en oma) hun 35 jarig
huwelijksfeest te vieren

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 17 MEI
HEMELVAARTSDAG

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

GESLOTEN

DINSDAG VERSE WORST

VRIJDAG 18 MEI
ZATERDAG 19 MEI
PEPERSTEAKS

VARKENS
500 gram

€ 2.50

GEKRUIDE KIPPEN DRUMSTICKS

RUNDER
500 gram

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.75

4 HALEN / 3 BETALEN

WOENSDAG GEHAKT DAG

ASPERGEHAM

H.O.H. GEHAKT

Wilt u hen feliciteren dan bent
u welkom in Ons Gebouw
van 20.00 - 22.30 uur

500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

VRIJDAG 18 MEI
T/M WOENSDAG 23 MEI

€ 2.75

100 gram

GEBRADEN KIPFILET
MET ASPERGE
100 gram

Al is de bijdrage nog zo klein
mag ‘t a.u.b. in een envelopje zijn

€ 1.65

€ 1.65

ASPERGE-HAM SALADE
100 gram

€ 1.85

M, L, A, X. A, A, L, N, L, R, S

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

Bonnie Kooistra-Hoekstra
uitvaartverzorging
Van 12 t/m 24 mei
zijn wij i.v.m vakantie afwezig.
Waarneming in die periode voor
Makkum, Skuzum, Piaam, Gaast:
Dhr Cuperus
tel: 0515-572416
Waarneming voor Schraard,
Schettens, Longerhouw;
Mevr J. Koehoorn-Hoitsma
tel. 0517-531654

telefoon 0515-231488 of 232547

Almhof Volle Vanille Kwark, 500 gram............................1.29
Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.49
Boterhamworst, pakje.................................5

zegels extra
Zure Haring + 100 gram gratis, pot 200 gram...................2.26
Roosvicee Vruchtenmix, 50 cl...........................................1.69
Honig Champignonssoep..............................................nu 0.79
setje Keukentextiel
(1 theedoek, 1 keukendoek)
nu voor slechts 1 spaarkaart
op=op
Aanbiedingen geldig van do. 17/5 t.e.m. wo. 23/5
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Wybren beleefde de dag van zijn leven

Slagerij Attema Makkum
i.v.m. Hemelvaartsdag
woensdag en vrijdag geopend
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 . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

* Een gelukkige Wiebren met Joanna Teernstra na een prachtige dag.
Makkum - Woensdag 9 mei was voor de 15 jaar
oude Wybren Rinia uit Makkum een bijzondere
dag. ‘s Morgens vroeg werd hij van huis gehaald
door een taxibus van Taxi bedrijf van der Bles.
De Stichting ”Doe een Wens” had voor hem
en zijn ouders en zus een heel programma in
elkaar gedraaid. Wybren wist van niets en was
heel verbaasd. Een brandweer auto bracht hem
het dorp uit en ze gingen naar de brandweerkazerne in Leeuwarden en daarna naar de
vliegbasis. De ene verrassing volgde de andere op.
Het was geweldig en er zouden nog vele verrassingen volgen. Overal kreeg Wybren uitgebreid
uitleg en zeker niet onbelangrijk ook hele fraaie
cadeaus. Van een gepensioneerde brandweerman
uit Enschede, die geholpen heeft met blussen bij
van vuurwerk ramp, kreeg hij de helm die deze
man altijd gedragen heeft. ”Hij ruikt nog naar
rook”, vertelde Marga de moeder van Wybren.

Na Leeuwarden ging de reis naar IJlst en hier
kreeg hij bij Cees Sijsling te zien hoeveel
speciale trekkers en landbouwvoertuigen deze
man heeft. Er werd ook een demonstratie
gegeven met een compleet verbouwd voertuig
wat geweldige trekkracht heeft. Alle apparatuur
om Wybren een fijne dag te bezorgen was
meegenomen en zo was het mogelijk dat hij
een ritje mocht maken in een echte Scania
Torpedo. Een droom kwam uit en dat was nog
niet alles, daarna was er voor hem bij het
wegrestaurant in Spannenburg, waar veel
vrachtwagenchauffeurs dagelijks komen, een
mini truckerfestival georganiseerd.
Het was al 22.00 uur toen de familie Rinia
weer in Makkum voor de deur afgeleverd
werd. De eerste woorden van Wybren toen hij
weer thuis was waren ”Ik gean noch net op bêd”.

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
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Witmarsum - Sinds begin dit jaar is de WMO
werkzaam in alle gemeenten. Er is voor de
ambtenaren veel veranderd en dat heeft er toe
geleid dat 8 gemeente in de Zuidwest hoek
samen zijn gegaan en de ondersteuning voor de
handhaving en uitvoering van deze wet vanuit
Sneek gecoördineerd wordt. Tevens moet dit
ertoe leiden dat in alle 8 gemeente dezelfde
regels en uitvoering van de wet van kracht is.
Ieder gemeente heeft een eigen platvorm en om
zoveel mogelijk informatie van belanghebbenden
en burgers te krijgen is het heel belangrijk dat
uit alle lagen van de bevolking mensen zitting
nemen in dit platvorm. Dit is ook een wettelijke
verplichting voor de gemeente om zo’n platvorm
te hebben. In Wûnsaradiel hebben momenteel

vier personen zitting en dit moeten er meer
worden. OM mensen te informeren over deze
vorm van inspraak was er afgelopen week een
voorlichting in het gemeentehuis. Er werd uitgelegd wat er tot nu toe gerealiseerd is en wat
nog lang niet allemaal helemaal voor elkaar is.
Er werd wel opgemerkt dat de invoering van
de WMO hiaten in de regelgeving getoond
heeft. Met betrekking tot de huishoudelijke
hulp is er voor de meeste mensen niets veranderd.
Wel zijn er nu 13 aanbieders in de Zuidwesthoek en dat zijn 6 meer dan voorheen.
Mensen die vragen hebben over de WMO kunnen
altijd terecht op tel. 0515-534999 WMO loket
of bij de ouderenadviseur tel. 0517-533336.
www.wmozwf.nl of www.info-wmo.nl

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

AFHAALMENU
voor MEI
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Tjap Tjoy
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

Meriam de Witte en Alie van der Veer van start
met Ziezo Young Fashion

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Hollandse bospeen
1 mooie bos voor maar . . . . . . . .€ 0.95
Lekkere zoete druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Hollandse rode trostomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Fruitmix van
Elstar en Conferance
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

B. BOSMA
biedt te huur aan:
Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.
Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar

Makkum - Net voor Koninginnedag werd de
deur bij Ziezo geopend. De jongedames en heren
konden gelijk meedoen aan de modeshow en
zo werd gelijk de soort kleiding die er verkocht
werd aan het publiek getoond. Meriam de Witte
had uitzicht op een pand wat nog steeds leeg
stond en te huur was. Ze zat er wel eens over
te dromen om daat iets te beginnen. Dit nam
steeds vastere vormen aan en uiteindelijk
werd het realiteit. Alie van Veer wilde ook wel
iets met kleding doen en al pratend kwamen
beide dames tot de conclusie dat samen zo’n
winkel runnen eigenlijk best aantrekkelijk zou
kunnen zijn. Beiden zitten met een gezin en
dan is het ideaal als je ieder een deel van de
werkzaamheden uit kunt voeren. De beide
dames gingen van start en ze worden bijgestaan
door Danielle Bloemsma. De winkel is op
maandag gesloten en tussen de middag gaan
de dames van 12.00 tot 13.00 uur naar huis
om even met de kinderen een boterham te
eten. Verder zijn de openingstijden gelijk aan
die van de andere winkels in Makkum.

Waarvoor kun je terecht bij Ziezo. Ze verkopen
kinderkleding, zowel voor jongens alsook
meisjes, baby kleding en heren kleding. Je kunt
er terecht voor o.a. een leuk spijkerjack, een
spijkerbroek, gebloemd short of shirt, voor
badkleding, eigenlijk voor heel veel lekker
draagbare mode. De merken zijn voor de baby
”Dirkje” babykleding, voor de heren Garcia
spijkerbroeken, verder kleding van Petrol
industries. Voor de kinderen Motion Wear en
Go-on. Het is betaalbare mode voor jong en
iets ouder en de kindermaten gaan tot 176, de
baby artikelen beginnen bij maat 50. Voor de
heren kun je er terecht vanonder tot bovenkleding
en natuurlijk zijn er nog moderne accessoires,
kraamcadeautjes en cadeau bonnen. Kortom
voor ieder wat wils en in alle kleuren en maten.

Ziezo Young Fashion
Lieuwkemastraat 11a Makkum

Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Steeds meer jongeren behoefte aan een maatje
Makkum - Steeds meer jongeren melden zich
aan bij het maatjesproject Support Fryslân.
Sinds 2001 koppelt Support Fryslân vrijwilligers
(maatjes) aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar.
Steeds meer ouders verwijzen hun kinderen
naar Support Fryslân, maar ook scholen en
hulpverleners worden steeds bekender met het
maatjesproject.

iets mee kan afspreken. Samen spreken ze af
wat ze gaan ondernemen. Het gaat hierbij
voornamelijk om het ‘er-zijn’ voor de jongere. De activiteiten die ondernomen worden
lopen dus sterk uiteen per koppeling. Door de
groeiende vraag vanuit de jongeren, zijn wij
op zoek naar vrijwilligers in de leeftijd van 18
en 30 jaar.

Alle jongeren die een maatje willen kunnen zich
via de website aanmelden, de redenen van de
jongeren zijn erg verschillend. De vrijwilliger
is een ‘maatje’ voor de jongere op wie hij of
zij kan rekenen en waar hij of zij regelmatig

Iedereen die zin heeft om een maatje te
worden kan zich aanmelden voor 19 mei via
www.supportfryslan.nl. Of neem contact op met
Maeike van der Meulen of Lieke Benard, Support
Fryslân: 058-2137861, info@supportfryslan.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Groen bootje gestolen...

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Zondagmiddag is een groen kunststof roeibootje uit het water verdwenen grenzend
aan de woningen aan de Schar. Het vaartuigje
is ongeveer twee en een halve meter lang. De
familie W. Koopmans wil het bootje graag terug,
wie heeft er iets gezien of weet misschien waar
het bootje is gebleven.
Belt u dan met 0515-232820. De kinderen
missen het bootje erg en zijn erg verdrietig.

Oproep
Makkum - Donderdag 15.15 uur reed ik op de
Aakweg, richting Botterstraat. Bijna op de hoek
moest ik uitwijken voor een poes die plotseling
de straat overstak. Door het uitwijken reed ik op
een geparkeerde auto. De poes had een opvallende
kleur, de rug achter was wit/grijs halverwege
werd hij donkerder naar zijn kop toe. Volgens
mij, en een getuige, was het een kruising tussen
een gewone poes en een ”siamese”. Van wie
is deze poes, hij woont volgens mij in die
omgeving, voor inlichtingen 232377.

Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”
Witmarsum

De poes werd gelukkig niet geraakt, want ik
”stop” voor dieren, nu week ik uit. En wie van
zijn dieren houdt, heeft een W.A. verzekering.

Zwarte kater van wie?

Woensdag 6 juni
Is de praktijk gesloten in verband met werkzaamheden aan het
computersysteem. Voor spoedgevallen telefoonnummer:
0517-531281, u wordt doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

Makkum - Sinds een paar weken loopt er in de
omgeving van de Geep en de Schar een zwarte
kater rond die voor overlast zorgt. Graag zullen
wij willen weten van wie deze kat is!

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”

Het is en slanke zwarte kat en draagt een rood
halsbandje met daaraan 2 belletjes.
Tel. 0515- 232987 / 231917.

Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand mei
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Aspergesoep

Victoriabaarsfilet

Honing-ijs

of

of

of

Salade met gerookte Zalm

Biefstuk
met gebakken champignons

Meloen carpaccio

of

of

of

Tomatensoep

Pangasiusfilet picasso

Coupe Anneke

€ 19,50
Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 mei 2007
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Bestjoerswiksel FNP-ôfdieling Wûnseradiel

Wist u dat...
* Arum een kunstgras tapijt voor de sportvereniging
krijgt
* Tjeerd Lutgendorff al gemeld heeft dat Makkum
dit ook wel zou willen.
* Het grit op de nieuw geasfalteerde rondweg wel
heel erg puntig en grof is
* Sporters er niet meer per skeelers over kunnen
* Ook mensen met een rollator het niet prettig vinden
en je ook niet met je fiets onderuit moet gaan!
* VV Makkum alweer een tijdje een meidenteam
heeft?
* ze op dinsdag om 17.15 uur trainen en je dan
gewoon kunt komen kijken?
* ze voor na de zomervakantie dringend op zoek
zijn naar versterking? (11/12 - 16 jaar)
* ze zaterdag om 12.30 uur een wedstrijd thuis spelen
en het misschien ook leuk is om te komen kijken?
* groep Forte uit Makkum de tweede prijs door de
publieksjury toegekend heeft gekregen op het
laatst gehouden korenfestival in Arum

Ferwâlde - Op de algemiene ledegearkomste
fan 9 maaie lêstlyn hat Jehannes Dijkstra fan
Tsjerkwert de foarsittershammer fan de FNPôfdieling Wûnseradiel oernommen fan Maaike
van Dijk-v.d. Gaast. Tagelyk waard ôfskie
nommen fan Maaike van Dijk as foarsitter.
Maaike hat fan de oprjochting fan de ôfdieling
ôf warber west foar de FNP yn tal fan funksjes,
as lid fan de propagandakommisje, as riedslid
en de lêste tolve jier as foarsitter. Maaike is
benammen yn har elemint as it ferkiezingstiid is.
Dan fljocht se doarp en lân ôf om te folderjen

en mei minsken te praten. Boppedat stiet der
by har thús dan in hearlike panne eartsop
klear foar eltsenien dy’t mei struibriefkes op
‘en paad west hat. Maaike fynt it no tiid foar
in oare foarsitter, mar bliuwt aktyf. Se hopet
no mear tiid te hawwen om minsken op te
sykjen en te ynteressearjen foar it politike
wurk en de FNP.
Op ‘e ledegearkomste yn Ferwâlde binne ek
twa nije leden yn it bestjoer keazen, Tineke
Algra-Jagersma fan Wytmarsum en Anneke
Dijkstra fan Tsjerkwert.

”de Zware Jongens” u kent ze wel

* groep Forte niet onder leiding staat van Margriet
Emmers, maar Margriet Lemmens?
* voor onze toekomstige verhuizing en inrichting,
zijn wij als bestuur van de Peuterspeelzaal druk
bezig met het uitwerken van allerlei acties om
geld in te zamelen
* de Peuterspeelzaal een Fancy Fair houdt op
zaterdag 16 juni a.s. van 11.00 - 15.00 uur op het
terrein van de Peuterspeelzaal (Gedempte Putten 24)
* zij dit doen om geld in te zamelen om hun verhuizing
en inrichting te bekostigen naar het nieuwe
Multi Functionele Centrum in Makkum!
* op deze Fancy Fair leuke spelletjes te doen zijn
voor jong en oud
* er tevens 2e handskinderkleding en speelgoed te
koop is op de Fancy Fair
* de peuterspeelzaal graag bij u kinderkleding en
speelgoed wil komen ophalen als zij dit mogen
hebben
* zij hopen dat het een mooie gezellige dag zal worden
* in de tuin van het landgoed Allingastate in
Allingawier zondag 20 mei 14.00 uur de presentatie
is van de CD ”Wer Underweis” en concert door
de groep Folgeaster Folk. Dit unieke landgoed
met zijn eigen, bijzondere verhaal is een bezoek
meer dan waard en het bijwonen van het concert
geeft hier een extra dimensie aan. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar museumboerderij
”De Izeren Ko” www.allingastate.nl

Makkum/Sneek - Friese act ”de Zware Jongens”
zingen het officiële PSV Kampioenslied en staan
(sinds donderdag jl) vandaag op nummer 1 in de
Download chart van radio 538. Dinsdag 1 mei
traden de Zware Jongens op in het Philips
stadion te Eindhoven tijdens de huldiging van
landskampioen PSV. Voor deze gelegenheid is

van hun laatste single, ”de Jodeljump”, een PSVversie gemaakt: ”de PSV Jump” Op volgende
link zie je de gewone versie, live in Halle
ww.youtube.com/watch?v=eQO6ZAZ5URs
tijdens de carnaval. Verder kwam de PSV single
vorige week op nummer 9 binnen in de Mega
top 100.

* u zich in kunt schrijven voor een gratis nieuwsbrief?
* u daarvoor even moet kijken op internet?
* u dan even moet gaan naar:
www.visserijdagen-makkum.nl
* u daar ook leuke aanbiedingen kunt vinden?
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Eerste exemplaar lesboekje 75 jier Ôfslútdyk voor
Jentsje Hoeksema

* links: schrijver Jan Schotanus met Jentsje Hoeksema (foto Bibliotheek)
Makkum - Op donderdag 10 mei 2007 werd in
bijzijn van groep 7/8 van OBS It Iepen Stee het
eerste exemplaar van het lesboekje aangeboden
aan Jentsje Hoeksema. Het lesboekje is een
uitgave van it Taalsintrum Frysk van Cedin, de
onderwijsbegeleidingsdiensten bestemd voor de
bovenbouw van het basisonderwijs. Tijdens de
bijeenkomst in de bibliotheek Makkum vertelde
de schrijver van het lesboekje Jan Schotanus
hoe het boekje tot stand komt. Daarna was het
woord aan Jentsje Hoeksema, die allerlei vragen

beantwoordde van de kinderen over zijn belevenissen op en rond de Afsluitdijk. Voor de
kinderen was er daarna nog een quiz, waarin
ze in groepjes hun kennis van de Afsluitdijk
werd getest. Alle kinderen ontvingen ter
afsluiting het lesboekje en bekeken daarna de
foto expositie ”De Dijk, wonen en werken”,
die tot 15 juli te zien is in de bibliotheek en
waarin een beeld gegeven wordt van het leven
op de Afsluitdijk tijdens de bouw en in de 75
jaar daarna.

Kleding voor pleegkinderen

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
Makkum - Enige tijd geleden deed ik een
oproep om baby- en kinderkleding, welke u
niet meer nodig heeft, te schenken aan de
stichting ”Wel de Pleegzorg, niet de Kleedzorg”.
In samenwerking met de diverse instellingen
van pleegzorg, is er een depot opgezet, waar
pleegouder(s) gratis kleding voor hun pleegkind(eren) kunnen uitzoeken. De kleding blijft
dan eigendom van het pleegkind. De respons
was overweldigend, vele zakken kleding werden
bij mij afgeleverd. Namens de stichting wil ik
u hiervoor heel hartelijk danken en uiteraard
kunt u nog altijd uw baby en kinderkleding

(t/m maat 176) bij mij inleveren. Ik zorg dan
dat het in het kledingdepot in Dronrijp (zie
foto) terecht komt. Bent u pleegouder, of kent
u pleegouders, wijs ze dan op de mogelijkheid
voor gratis kleding. Het is begrijpelijk dat
pleegouder(s) niet altijd de beschikbare kleding
in huis hebben voor het pleegkind.
Voor kleding kunt u contact opnemen met:
Petra v.d. Veer, Headyk 10, te Dronrijp.
Telefoon: 0517-232482; email: pvdveer@tiscali.nl
Namens de initiatief nemers, allemaal heel
hartelijk bedankt.
Hillie Bonnema

* 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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Vogelwacht Makkum
organiseert excursie
Rommelmarkt PKN in Makkum brengt 6700 euro op
Noordwaard

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - De jaarlijkse rommelmarkt die
zaterdag gehouden is in Kerkelijk Centrum ”Het
Anker”, heeft het bruto bedrag van 6700 euro
opgebracht. De opbrengst is bestemd voor eigen
PKN kerk en een deel gaat naar de organisatie
Mwana Ukundwa (geliefd kind) in Rwanda.
Het gebied waar het predikantsechtpaar Jan
en Cocky Finnema met hun drie kinderen vanuit
Makkum een jaar geleden naar toe zijn vertrokken.
Kerkelijk Centrum ”Het Anker” (voormalige
gereformeerde kerk) wordt momenteel verbouwd,
waardoor de indeling anders was dan voorgaande

jaren. De belangstelling was vooral de eerste uren
groot, men neusde tussen de duizend en één
artikelen om iets van zijn/haar gading te kunnen
vinden. En dat lukte de meeste bezoekers wel.
Met het entreebewijs -één euro- maakte men
kans op een etentje voor twee personen bij
restaurant ”It Posthûs”. Een echtpaar uit België
waren de gelukkigen. De verloting ”honderd
vel” ging T. Tjeerdema uit Cornwerd deze
kreeg een waardebon. Het draaiend rad is ook
altijd zeer populair.

Avondvierdaagse
Makkum - Maandag 21 mei a.s. gaan wij weer
los met dit wandelfestijn. Vier avonden gezellig er
sportief wandelen in de omgeving van Makkum,
en voor de 10 km is er weer een nieuwe route
uitgezet. U kunt zich laten inschrijven hedenavond 16 mei van 19.00-20.00 uur in de Sporthal.
Het inschrijfgeld voor de 4 avonden bedraagt
t/m 15 jaar € 4.-, 16 jaar en ouder € 4.50 en voor
1 avond € 3.50. Ook is het mogelijk om zich op
de startdag dus 21 mei in te schrijven, alleen dan
wordt het inschrijfgeld met € 0.50 verhoogd.
De start voor de 10 km is om 18.15 uur en de

uniGar Horjus -

5 km ± 18.20 uur. Voor diegene die een bepaalde
avond niet kan wandelen, is het mogelijk om
deze op vrijdag 25 mei in te halen, waar dan
alsnog de medaille wordt uitgereikt.
Wij wensen iedereen veel wandelplezier en
hopen dat met de intocht, donderdag 24 mei
op de Kleiweg ± 20.00 uur iedereen gezond
en wel aanwezig zal zijn.
Voor informatie kunt u terecht op
tel. 0515-232259 b.g.g. 0515-232145.

al meer dan 25 jaar een begrip

Makkum - Vogelwacht Makkum organiseert
20 mei aanstaande een excursie naar natuurgebied
de Noordwaard te Makkum. Dit grote en europees
beschermde natuurgebied ligt ten westen van
Makkum in het IJsselmeer. Het eiland tussen
Makkum en Kornwerderzand is niet vrij toegankelijk. Samen met een ervaren gids van
beheerder it Fryske Gea geeft Vogelwacht
Makkum haar leden en belangstellenden de
kans de natuurschatten van dit mysterieuze
eiland te bekijken. De excursie is ‘s ochtends en
valt midden in het broedseizoen. Liefhebbers van
vogels maar ook planten, bloemen en vlinders
maken kans enkele bijzondere exemplaren tegen
het lijf te lopen. Ook de reeën zijn aanwezig op
dit eiland. Een reegeit met kalf of een alarmerende
bok worden regelmatig op het grote pad naar
de hagelwitte schelpenbank gezien.
Aan planten zijn vooral de zegges en andere
moerasplanten die opvallen. Op de schelpenbanken aan het IJsselmeer is prachtig de verplaatsing richting de Afsluitdijk te zien. Daarnaast broeden er nog pleviertjes en scholeksters.
Hebt u in februari de natuurfilm van Henry
Spruyt gezien in hotel de Prins dan weet u hoe
mooi de waarden langs de IJsselmeerkust zijn.
De excursie is bedoeld voor de leden van de
Vogelwacht. Hiervan hebben al 7 personen zich
opgegeven. De toegang is beperkt, 20 personen
kunnen mee. Wilt u zondagochtend 20 mei
mee naar de Noordwaard dan kunt u zich vóór
18 mei opgeven bij Jetze Genee,
Lieuwkemastraat 63 of telefonisch mag
ook 0515-232805 (na 19.00 uur).
Wanneer u mee gaat geef je dan niet te laat op
want bij 20 personen is de limiet bereikt.
Neem dan ook laarzen mee en voldoende kleding,
korte mouwen wordt afgeraden.
Wat: wandelexcursie Noordwaard
Waar: verzamelen bij de Piramide
op de Holle Poarte te Makkum
Wie: liefhebbers, maximaal 20 personen.

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

Wij rekenen op een mooie ochtend in een
prachtige omgeving, Vogelwacht Makkum.

HORJUS INFORMATIE
Donderdag 17 mei is het total pompstation om 18:00 uur gesloten.
U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Bruzer Frysk kampioen
sloeproeien

Makkum - In Utrecht klonk voor de vrouwen van
de Bruzer het startschot van de eerste wedstrijd sloeproeien van het jaar. Onderweg kwamen we nog een
verdwaalde zeesteger tegen die bij de jaarbeurs
Utrecht tot de conclusie kwam dat hij toch echt in
Leiden moest roeien. Het was uitzonderlijk warm
en voor ons onbekend terrein. Ingrid aan het roer
en Paula op de uitkijk en dat was toch wel handig
voor de maar liefst 41 bruggen die gepasseerd moesten
worden. De roeisters hadden het zwaar: smalle grachtjes,
riemen steeds langszij en weer opnieuw beginnen.
Maar het zwoegen in de zon door het centrum van
Utrecht leverde de eerste plaats op!!!
Een week later de eerste voor de NK genomineerde
wedstrijd: de tien mijl van IJmuiden. Wederom een
prima weertje en de nodige spanning. Hoewel er al
flink getraind was en we een solide team hebben
zijn er de nodige concurrenten. Er werd een goede
race geroeid, alles gegeven wat de vrouwen aan
kracht hadden. Bij de prijsuitreiking bleek dat we
als tweede geëindigd waren, een prima prestatie.
De Waterheks uit Vlieland had de eerste plaats, wij
hadden 36 seconden sneller moeten roeien om de
begeerde plek te behalen! De Garuda uit Hindeloopen
eindigde als derde.
Zaterdag 5 mei hoefden we niet ver van huis: Het
Iepen Frysk Kampioensskip in Lemmer. De dames
van het Bruzerteam waren erg zenuwachtig, de titel
Frysk Kampioen wilden we zo graag op onze naam
zetten! We startten met startnummer 1 en wisten niet
of dit wel geluk zou brengen. De weergoden waren
ons goedgezind: een stevig briesje uit noordelijke
richting, een beetje wind en golfslag vinden wij
wel prettig. Onze sloep doet het meestal goed met
deze elementen. De wedstrijd startte bij de zevenwolde in Lemmer, via het stroomkanaal richting de
grote Brekken. Op de Brekken moest een boei gerond
worden en vervolgens weer via de Brekken terug.
We moesten een aantal brede sloten doorroeien om
via de Brandemeer weer op de Brekken uit te komen.
Met de wind mee moest er teruggeroeid worden
naar Lemmer. Voor ons roeiden de vrouwen van de
Garuda en de Jan van de Berg uit Urk. De dames
roeiden vanuit hun tenen en met topsnelheid werd
de finish gepasseerd. En dan weer het slopende
wachten op de prijsuitreiking. De Garuda bleek zeer
goed geroeid te hebben en in hun klasse eindigden
zij als eerste, in de hoofdklasse A werd de Bruzer
eerste. Het moment was daar de bekendmaking
van de Frysk Kampioen Sloeproeien: De Bruzer!!
Een geweldige prestatie en een hele mooie prijs:
een mooi houten sloepje met inscriptie en waar het
om ging: de titel Frysk Kampioen 2007.
De volgende uitdaging zal de Harlingen Terschelling
race zijn. De dames van de Bruzer zullen met drie
dames van de Trewes uit Aldeboarn deze race gaan
roeien in de Trewes 3. Drie jaar achterelkaar zijn
de dames Trewes Nederlands Kampioen geweest.
Vorig jaar ging deze titel nog naar de dames
Trewes en eindigde de Bruzer op de tweede plek.
Zeer bijzonder is het dus dat deze teams hun krachten
gaan bundelen en proberen een superrace te roeien
over de waddenzee op 18 mei a.s. Dat concurrentie
positief kan zijn en sport verbroederd blijkt maar
weer uit bovenstaande!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

benzine
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,climate contr,lm.velgen,
Cruisecontr,el.ramen,cpv+afst.bed,trekhaak, 81dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm
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
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh
Opel Astra station 1.6i,stuurbekr,cpv,trekh,nwe apk
VW Golf 1.3i,3drs,wit,trekhaak,afl met nwe apk
diesel
VW Passat Variant Tdi’sportline’,zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
blanke dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Ford Fiesta TDCi’futura’ 5drs,airco,lm.velgen,89dkm
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Peugeot 205 Diesel,rood,3drs,cpv,el.ramen,nette auto

2001
2004

€
€

13900,15750,-

2002
2003
2002
2002
1998
1996
1990

€
€
€
€
€
€
€

13445,9250,7900,7250,3750,900,450,-

10-2003
2004
2003
2003
2003
2005
2002
10-2000
1996

€
€
€
€
€
€
€
€
€

16900,14450,13850,13750,11950,11900,11400,5950,2450,-

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

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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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Volleybal Heren 1 promoveert na behalen kampioenschap

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT

DE ALBERT RINIA PARTIJ
Zondag 20 mei a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. Schooljongens partij del.
+ verliezersronde, gehouden.
De prijzen worden aangeboden door
Schilderwerken B. Rinia.
Aanvang: 10.00 uur
op ” Keatslân De Seize ”
Kaatsvereniging Makkum.
Zie ook www.kvmakkum.nl

WIJ RUIMEN OP
op diverse artikelen
zoals:
* TUINGEREEDSCHAPPEN
* GRASMAAIMACHINES
* GEREEDSCHAPPEN
10 TOT 50 % KORTING

dhz en tweewielers / huishoudelijk
Voorstraat 7 <> Makkum

Vanaf links, Sponsor Rene van der Bles, Barth Brouwer, Abe Ringnalda, Arjan Terpstra,
Hendrik Koekoek, Hendrik Jan van der Velde, coach Warren van der Veen.
Voor: Marcel Rienstra, Egbert van der Veen, Frans Kerpel en Sjoerd de Boer.
Makkum - Het eerste herenvolleybalteam van
de Volleybal Vereniging Makkum is gepromoveerd naar de eerste klasse. Op 13 april jl.
vertrokken de mannen met hun supporters en vele
toeters richting Sneek om hun kampioenschap
alvast veilig te stellen. De heren speelden het
hele jaar al zeer goed. Er werd eigenlijk voortdurend gewonnen en veel punten gescoord
voor in het klassement van de competitie. Zo
werd het ook al snel duidelijk dat de heren dit
jaar wel eens kampioen zouden kunnen worden.
De laatste weken van de competitie kwamen
er steeds meer punten bij, zodat niemand hen
eigenlijk meer kon inhalen. Op 13 april waren
er nog slechts 2 punten nodig, terwijl het nog
niet de laatste wedstrijd was.

er veel punten gemaakt en zo wonnen de Heren
uit Sneek de eerste set.

De wedstrijd werd gespeeld tegen Votes, een team
dat ook zeker leuk meedraait in de competitie.
De eerste set begon meteen al spannend. Beide
teams scoorden mooie punten en zo ging het
erg gelijk op. Uiteindelijk kreeg Votes de smaak
goed te pakken met een sterke serve werden

De heren werden gefeliciteerd met bloemen en
een kratje bier! Ook de competitiewedstrijden
die nog volgden, sloten de mannen winnend af.
Op de laatste competitieavond kregen ze officieel
de kampioensbeker overhandigd. Volgend jaar
speelt Makkum 1 in de eerste klasse.

In de tweede set was Votes uit Sneek weer goed
aan het spelen en het werd weer een spannende
set net als in de eerste set. De pass viel wat weg
en daardoor kon er niet meer gescoord worden.
Het bleef tot het einde van de set spannend, maar
de Makkumers konden de set toch afsluiten
met 26-24.
De laatste set begon meteen vliegend voor
Makkum. Er werd lekker gesmasht en de
mannen kwamen al snel op een flinke voorsprong. Hierdoor werd te set dan ook dik
gewonnen met 25-9.

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 12 mei kon er gesprongen
worden in Harich. Marijke Bonthuis verscheen
aan de start met 2 paarden in het B-springen.
Met beide paarden bleef ze foutloos. Met Welldone
won ze de 1e prijs, met Wild Lady de 4e prijs.

won. Het leverde haar tevens 2 winstpunten op.
Ook Maaike Tolsma startte in St. Nicolaasga.
In de klasse L-1 reed ze met haar paard Toscar
een prima 2e proef. Met 193 punten behaalde
ze een winstpunt en de 3e prijs.

Hannah Kuipers ging met haar pony Amandas
Elvis naar St Nicolaasga. Ze startte in de Bdressuur De 1e proef behaalde ze met een
score van 180 punten de 1e prijs, de 2e proef was
ook 180 punten waard waarmee ze de 3e prijs

Pieternel Heeres ging zondag met Faiza ”de
dijk” over naar Venhuizen. Ze startte in de
klasse Z-1 dressuur. De 2e proef behaalde ze
een winstpunt met een score van 207 punten.
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Kaatsvereniging Makkum van start met
”Oeds van Dijk” ledenpartij
Makkum - Het was zondag prima kaatsweer op de
eerste dag van de ”Oeds van Dijk” ledenpartiij,
gesponsord door de familie Koos van Dijk, de
kransen werden aangeboden door Hoveniersbedrijf
Bosma. Tien partuur Heren durfden de kaatsarena
te betreden. In de eerste omloop werd er nog wat
voorzichtig afgetast, maar in de tweede omloop
was iedereen warm gedraaid, en waren ze los. Een
mooie partij was die van Ype Smink, Robert v.
Swinden, Berrie Aalders tegen Jan Ruurd Amels,
Daniël Kleiterp en Broer Sjoerd de Boer. Ype
Smink c.s wonnen dit met 5-4/6-6. Vervolgens leverde dit een staand nummer op voor Ype Smink c.s
en stoomden ze door naar de finale. Hier troffen ze
het partuur van Sander Rinia, Rommert Tjeerdema
en Willem Griek. Partuur Rinia c.s kwam in de
finale door in de tweede omloop te blijven staan, en
in de derde omloop wonnen ze van Pier Hibma,
Egbert vd Veen en Frans Kerpel met 5-3/6-6. Dit
leverde voor Pier Hibma c.s toch nog een derde prijs
op, en partuur Rinia ging door naar de finale. De finale verliep vrij vlot, al hoewel iedereen al aardig wedstrijdritme begon te krijgen wat zich uitte in de vele
bovenslagen, in 5-3/6-6 in het voordeel van Ype
Smink c.s. Ype Smink werd vandaag met de
koningstitel bekroond.
Jacob (P) van der Weerdt, Jan Tuinier, en Tonny
Verweij troffen in de eerste omloop het partuur van
Sander Rinia c.s (2-5/4-6), wat hen in de verliezersronde deed belanden. In de tweede omloop konden ze bij komen vanwege een staand nummer,
zodat ze er de derde omloop weer in konden knallen. En dit was een kwestie van een lange adem
tegen partuur Hayo Attema, Feike Melchers en
Freddie Groen. De spanning was te snijden, en alles
kwam aan de hang! Op 5-5/6-6 sloeg Hayo de
kaats niet voorbij, en ging partuur Jacob vd Weerd
c.s door naar de finale. Hier speelden ze tegen het
partuur van Jan Hiemstra, Jouke Abe Tilstra en Leo
Nauta. Het staande nummer in de derde omloop
heeft hen waarschijnlijk de das omgedaan want zij
waren helemaal leeg gespeeld in de finale. Dit
resulteerde dan ook in een 5-0/6-0 in het voordeel
van Jacob vd Weerd c.s
Winnaars:
1. Ype Smink (k), Robert van Swinden,
en Berrie Aalders.
2. Sander Rinia, Rommert Tjeerdema
en Willem Griek.
3. Pier Hibma, Egbert van der Veen
en Frans Kerpel
Verliezers:
1. Jacob (P) van der Weerdt, Jan Tuinier
en Tonny Verweij.
2. Jan Hiemstra, Jouke Abe Tilstra
en Leo Nauta.
Dames
De 1e damesledenpartij ging los met 9 partuur. Het
was een dag van veel bijloten omdat er een verliezersronde bij was. Bij de 1e omloop was er 1 partij met
alles aan de hang. Dat waren Mirjam Adema, Boukje
van der Werff en Geartsje Haytema tegen Vollie
Oostenveld, Karin v/d Zwaag en Ingrid Bosma,
deze partij werd gewonnen door Vollie en haar

maten. De 2e omloop begon met een staand nr voor
partuur 9 Geeske Poortstra(bijgeloot), Tinet Tichelaar
en Corrie van der Veer tegen Wietske Hoekstra,
Janet Nota en Gerda Bleeker. De winst van Geeske c.s.
leverde hun een 3e prijs op. De finale ging tussen
Vollie, Karin en Ingrid tegen Amerins Altena,
Christine Cuperus en Willy van der Velde. Vollie c.s
won deze partij met 5/2 6-4. De Koningin van deze 1e
ledenpartij werd Vollie Oostenveld.

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

In de verliezersronde ging de finale tussen Denise
Koornstra (bijgeloot), Klazien Bijlsma en Tineke
Faber tegen Wietske Hoekstra(bijgeloot), Maike op de
Hoek en Anna Jaspers. Wietske c.s. won met 5/0 6-2.
Jeugd
Zondag j.l werd ook de eerste ledenpartij van KV
Makkum georganiseerd voor de jeugd. In de
Welpen- en Pupillen klasse waren elk 5 partuur.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

In de Pupillen categorie kaatsten partuur 1. Tjitte
Folkertsma en Age Poog tegen partuur 2. Bianca
Stegenga en Rene van der Land,de partij ging
gelijk op, later bleek het partuur van Tjitte cs sterker en wonnen de partij met 5-2, 6-4. Partuur 3.
Gerda Sieperda en Christiaan van der Logt kaatsten
tegen partuur 4. Sybe-Jan Koopmans en Thomas
Oostenveld, het partuur van Sybe Jan cs bleken
vanaf het begin van de partij de sterkeren en wonnen met 1-5 2-6. In de tweede omloop kaatsten partuur 5. Rina Nota en Klaas Pier Folkertsma (staan
nr in de eerste omloop), tegen partuur 1. Tjitte en Age,
eerst een mooi gelijk opgaande strijd,maar al heel
snel wist ”grote broer” Tjitte cs de partij te winnen
met 5-3, 6-0. De finale werd gekaatst tussen partuur
4. Sybe-Jan en Thomas en partuur 1. Tjitte en Age,
Sybe-Jan cs wist eerst de voorsprong te pakken,
maar al snel bleek het partuur ven Tjitte cs te sterk
en zij wonnen de wedstrijd met 2-5, 0-6.
Uitslag
1. Tjitte Folkertsma en Age Poog.
2. Sybe Jan Koopmans en Thomas Oostenveld.
Bij de Welpen kaatsten partuur 1. Iwan Tjeerdema en
Silke Bruinsma, tegen partuur 2. Lars Wijma en
Lisanne Rinia, er werd fanatiek gekaatst door beide
parturen. Het partuur van Iwan.cs bleken sterker te
zijn een wonnen met 5-1, 6-2. Partuur 3. Tom Algera
en Ilse Koornstra, kaatsten tegen partuur 4. Klaas
Bosma en Mark de Witte, het partuur van Tom cs
bleken al meteen in het begin van de partij de sterksten, maar halverwege de partij wisten Klaas cs. goed
terug te komen, een spannende partij, Tom cs.
wisten de partij te winnen met 5-3, 6-6. In de twede omloop kaatsten partuur 5. Jurre Rinia en Anna J
Bosma (staand nr in eerste omloop) tegen partuur
1. Iwan en Silke, een mooi gelijk opgaande strijd,
Jurre en Anna wisten de partij te winnen met 5-4, 62. De finale werd gespeeld door partuur 3. Tom en
Ilse tegen partuur 5. Jurre en Anna J, een heel eenzijdige finale die werd gewonnen door het partuur
van Tom en Ilse met de stand 5-0, 6-0.
Uitslag
1. Tom Algera en Ilse Koornstra.
2. Jurre Rinia en Anna J.Bosma.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Het gemeentehuis is
op Hemelvaartsdag
(donderdag 17 mei)
en op vrijdag 18 mei a.s.
GESLOTEN
Tevens is het
gemeentehuis
op woensdag 23 mei a.s.
de gehele dag gesloten
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Kaatskamp KV Makkum

Makkum - In het weekend van 21 en 22 april
werd het kaatskamp gehouden als opening
van het kaatsseizoen 2007. Iedereen werd op
zaterdag 21 april om 10.00u ontvangen door
de kampcommissie. De slaapzaal (grote tent)
werd ingedeeld en er was drinken en koek
voor iedereen. Om 11.00u werden de groepen
bekend gemaakt en er moest per groep een
yell worden gemaakt, dit werd door elke groep
leuk gedaan. Om 11.30u gingen we van start
met een quiz van 32 vragen. Dit waren allemaal
kaatsvragen, het ging niet om de snelste tijd,
maar om de meeste goede antwoorden. Er werden
hele leuke antwoorden gegeven. We aten ‘s
middags broodjes en soep, dit ging er bij de
meesten wel in.
Voor de zaterdagmiddag stond er een training
op het programma, van 14.00u tot 15.30u. Dit
was zeer leuk in elkaar gezet en de kinderen
deden volop mee. Daarna was er even tijd voor
drinken en er was tot 18.00u gelegenheid om
wat met je groepje te bedenken voor de Bonte
Avond. We kregen om 18.00u macaroni, wat
heerlijk was. Koks nogmaals bedankt! Na het
eten was er een foto puzzeltocht door Makkum,
dit was ook zeer geslaagd. De Bonte Avond;
ieder groepje deed mee en er werden veel
quizzen gedaan, zeer leerzaam. Er werd een
verhaal voorgelezen waarbij iedereen een rol
kreeg. Er was dans en komische taferelen. Om
22.30u werd er opgeruimd en naar bed.
Slapen is er niet van gekomen, hier weet de
leiding alles van, de kinderen zullen de rondjes
om het veld ook vast niet vergeten. Misschien
kunnen we het op bed gaan voortaan maar
beter overslaan?
Zondag om 8.30u werd er gestart met een
trimloop, daarna volgde tent opruimen en
ontbijten. Vervolgens was daar de kaatskamp
partij welke in 2 klassen was ingedeeld. In de
A-klasse zaten de kinderen die al vaker
hadden gekaatst en de B-klasse was voor de
beginners. Er werd leuk gekaatst en er waren
leuke prijzen beschik-baar gesteld door Jan
Scheepvaart, Jan bedankt!

Poëzie

Winnaars A-klasse:
1. Jelle Attema en Tom Algera;
2. Jesse Rinia en Age Poog;
3. Evert Bruinsma en Jesper Dijkstra.
Winnaars B-klasse:
1. Iwan Tjeerdema en Ilse Koornstra;
2. Kim Mollinga en Jelien de Jong.
Er was veel belangstelling van de ouders. Tussen
de middag patat met een kroket of frikadel,
alweer feest! Om 14.00u was er wederom een
training. Ditmaal werd de training door een
Hoofdklasse partuur gegeven: Sibbele Lootsma,
Marten Feenstra en Hielke Bruinsma. De jeugd
deed zeer aktief mee, ze vonden het prachtig!
Om 15.30u was er drinken waarna de demonstratie wedstrijd volgde; de Hoofdklassers tegen
een partuur van Makkum: Yde-Klaas Dijkstra,
Hyltje Bosma en Hendrik-Jan v/d Velde. De
Hoofdklassers waren veel te sterk voor onze
jongens, maar ze hebben veel plezier gehad
tijdens deze partij, die ook druk bezocht werd
door belangstellenden. Om 16.30u waren we
toe aan de prijsuitreiking en de bedankjes. Er
waren extra prijzen te winnen. De parturen
kregen hun gewonnen prijzen. De prijs die in
het Jeugdverslag ”Keatspraet” stond werd uitgereikt aan Sybe-Jan Koopmans. Er waren 2
aanmoedigingsprijzen voor Klaas Bosma en
Leon Zondervan. Silke Bruinsma en Loes Attema
kregen een prijs voor de mooiste act tijdens de
Bonte Avond. Er was nog een hele grote beker
te winnen, de ”Kaatskamp wisseltroffee”, beschikbaar gesteld door Harry v/d Weerdt. Bedankt
Harry. Er werd het hele weekend gekeken naar
inzet, fatsoen, belangstelling en goed luisteren.
Er werd door de commissie unaniem besloten
dat Lars Wijma in aanmerking moest komen
voor deze prachtige wisselbeker. Lars mag deze
beker 2 jaar in zijn bezit houden, na inlevering
ontvangt Lars een herinneringsmedaille. De
commissie wil iedereen die heeft meegeholpen om
dit kamp te doen slagen bedanken. Leiding,
sponsors en vooral de kinderen zelf, allemaal
bedankt en tot het volgende kamp in 2009!
Jeugdbestuur KV Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Pingjum - Op zondag 20 mei a.s. vindt voor
het eerst de manifestatie Poëzie in Pingjum
plaats. Mei is de maand van de Kunstroute in
de gemeente Wûnseradiel; iedere zondag van
de maand stellen kunstenaars hun atelier open
van 13.00 tot 17.00 uur. Eén van de activiteiten
die zich ook afspelen in dit kader is Poëzie in
Pingjum. Zeven dichters dragen voor uit eigen
werk. Een bijzondere middag met uiteenlopende
dichters die in deze context een spannende
combinatie vormen. Er zal veel mooie poëzie te
horen zijn. Annelies Alewijnse, Dien L. de Boer,
Joke Pas en Anneke Reitsma wonen en werken
in één van de dorpen die deel uitmaken van de
gemeente Wûnseradiel. Laura Demelza komt
oorspronkelijk uit Bolsward en Tsead Bruinja
en Albertina Soepboer treden op als gasten.
Op 20 mei geven dus niet alleen beeldend
kunstenaars maar ook dichters een ‘kijkje in de
keuken van hun werk’! De twee voorstellingen
van Poëzie in Pingjum, zijn om half 2 en één
om half 4 in de Doopsgezinde Schuilkerk,
Grote Buren 28 in Pingjum.

Onderzoek
vakantieregeling
Per 20 mei aanstaande start online vakantieportaal VertrekDirect.nl in samenwerking met
Corendon Vliegvakanties een onderzoek naar
vakantiegedrag. Hiermee willen beide partijen de trends van de hedendaagse vakantieganger in kaart brengen. Meedoen is mogelijk
via http://vakantiegedrag.vertrekdirect.nl.
Deelname wordt beloond.

www.makkumerbelboei.nl
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 19 mei
senioren
Makkum 3

- Scharneg. ‘70 3

junioren
Makkum MC1 - Rijperkerk MC 1
pupillen
Zeerobben D3
Oudega E1
Makkum E2
Walde De E1
Stormv.’64 F1
Makkum F2
Makkum F3
Makkum F4
AVC F3

14.30 uur

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

12.30 uur

SPORT EN EVENEMENTEN STICHTING MAKKUM
- Makkum D2
- Makkum E1
- Joure SC E5
- Makkum E3
- Makkum F1
- Heeg F2
- LSC 1890 F4
- JVS Nijlân 2000 F2
- Makkum F5

9.00 uur
11.15 uur
11.00 uur
10.45 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.30 uur

Wist u dat...
* Makkum 3 aanstaande zaterdag 19 mei kampioen
kan worden.
* Zij deze wedstrijd dan wel moeten winnen.
* Er dus wel enige support gewenst is
* U dus allen welkom bent vanaf 14.30 uur op
voetbalveld ‘De Braak’ te Makkum om hen
aan te moedigen
* Dit kan met vlaggen, toeters, spandoeken en
een hoop gejuich
* Dit het eerste kampioensschap kan worden voor
‘good old’ Johan Algera
* Hij al 35 jaar op voetbal zit dus dit wel eens een
unieke zaterdag kan worden
* Het zaterdag tevens de laatste keer is dat u een
zelfbenoemende Braziliaanse voetbalheld zult
kunnen zien klungelen.
* Als u zaterdag langs de lijn staat, u snel genoeg
in de gaten zult hebben wie wij bedoelen

Organiseert op vrijdag 1 juni 2007 vanaf 19.00 uur

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

Kosten € 7,50 per team
Minimaal 2 dames / Leeftijd vanaf 14 jaar
Maximaal 2 officiële volleybalspelers per team
Opgave per team bij:
R. Koornstra, Leerlooierstraat 42, Tel. 231667
K. Tjeerdema, De Kamp 17, Tel. 233123
Aanmelden vóór zaterdag 26 mei 2007
Maximaal kunnen er 15 teams deelnemen dus wees er snel bij!
Deelname op eigen risico!
De prijsuitreiking is in de feesttent op terrein voetbalveld ‘De Braak’ Makkum.

Na de prijsuitreikingr Live muziek m.m.v.

SYNERGY

-ENTREE G
RATIS-

RATIS-ENTREE G

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen
Wilgenteen, riet, bamboe,
dopheide en boomschorsmatten.
Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week:
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Driepootstatief voor foto- en filmcamera € 15.-,
tel. 0515-231940
Drammer kajuitboot, 20 pk bukh diesel, 4 slaapplaatsen,
tel. 06-13791764
Dubbele konijnenren , demontabel in 12 stukken € 10.-,
tel. 0515-232534
Monitor € 15.-, tel. 0515-231940
Vrieskist L 77 B 70 H 80 merk Zanussi € 75.-, tel. 0517-532586
Fiets met lage instap, weinig gebruikt, tel. 0515-232091
Grote vuilniszak met leuke knuffels € 4.-; Nieuw koffiezetapparaat voor de caravan in doos € 5.-; Aluminium cd
rekjes 3 stuks € 3.-; 2 persoons tent met voorportaaltje € 10.Kinder schoolbord 2 zijden te tekenen € 5.-, tel. 06-21403801

TE KOOP

3 Herculesstroppen met oogsplits en kous, 5 mtr. lang, 20 mm
dik, incl. RVS harpsluitingen, samen € 40.-, tel. 0515-231814
Telefoontoestel Monaco druktoetsensysteem € 10.-,
tel. 0515-231940
Kinderklompen maat 35 3n 37 € 2.- per paar,
tel. 0515-232534

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Op mooie woonstand
vrijstaande keurig
onderhouden woning.
Vraagprijs:
€ 275.000,00 k.k

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

Inleveren kopij
bij de redactie
Makkum - Zoals bekend kunt u artikelen per
e-mail aanleveren, echter tekst en foto’s niet
in hetzelfde bericht. Zowel tekst als foto’s als
bijlagen bij het e-mail bericht zenden. Ook dient
u geen verslagen/kopij of foto’s rechtstreeks naar
de drukker te verzenden, dit werkt vertragend.
De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt
u tot vrijdagsavond 20.00 uur tijdelijk inleveren/
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3.
Telefoon 0515-231648 / fax 0515-233545.
e-mail: rienstra@makkum.nl

Colofon
U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Tijdelijk redactieadres:
Truus Rienstra, Kofstraat 3.
tel. 0515-231648 fax. 0515-233545
e-mail: rienstra@makkum.nl
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

TE KOOP
Rotan relax fauteuil, netjes met rood kussentje van € 125.voor € 45.-, tel. 06-36175115

GARAGE VERKOOP
Groene fauteuil, 2 pers. slaapbank etc., op zaterdag 19 mei
van 9.00-12.00 uur, It Med 5, Makkum

AANGEBODEN
Tuin- schilder- en timmerwerk, schoonmaken etc.,
tel. 06-49827051
Gitaar/bas lessen aan huis, tel. 06-43830707
Huishoudelijke hulp, tel. 06-45221651
Gratis besparingsadvies, tel. 0517-496676

www.focussys.nl

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

GEVRAAGD

Kerkstraat 20 - Postbus 12

Heeft u kinderkleding en speelgoed over wat de Peuterspeelzaal mag verkopen tijdens de Fancy Fair op 16 juni a.s.
om hun verhuizing naar het Multi Functionele Centrum te
bekostigen. Wij komen het graag ophalen. It Krobbeguod
06-48803417 / Harmke Adema 0515-231376
Sonja Wallinga 0515-233591

TE HUUR
Vakantiewoning in Griekenland, tel. 0517-496625

GEZOCHT
Hallo, ik ben Anna een meisje van 14 jaar en ik zoek een
oppasbaantje. Ik heb ervaring, graag in de avonduren, of
in het weekend, tel. 0515-232591
Meiden die het meidenteam van Makkum komen versterken.
Leeftijd: 11/12 tot 16 jaar, inl. Erna tel. 0515-231014
Meisje van 13 jaar met ervaring in oppassen zoekt oppasadres, tel. 0515-232534

GEVONDEN
In de feesttent: zonnebril, huissleutel, sjaal, damesvest, heren
zomerjack en kinderschoenen maat 33, tel. 0515-232750

8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
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

