
z telefoon: 0515 - 23 10 32 
Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site 

iedere dag open, ook op Zondag 

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 

Donovan Roemer 

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33 

0515-231008 06-43441878 

voor al uw dakbedekkingen 
en zinkwerken 

www.dakenzinkwerken.nl 

Sinds jaar en dag 
een begrip 

Pingjum wil geen 
mestzak van boer 
uit Schettens 

4 5 

Martin de Jong 

molenaarsvak 
tot leven 

Makkum 3 
Kampioen 

Mededeling 
In verband met Pinskermaandag verschijnt de Makkumer Belboei volgende week niet op 
woensdag maar op donderdag 31 mei. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 

Makkum - De inwoners van Makkum en 
omgeving hebben nog altijd huisartsen die een 
apotheek bij de praktijk hebben. Dit is alleen 
maar gunstig voor de patiënten. Zij hoeven 
niet naar een apotheek in Bolsward of Harlingen 

maanden aan de studie geweest om het diploma 
apothekers assistente te halen. Zij gingen het 
afgelopen jaar een dag per week naar school 
en zaten gemiddeld 15 á 20 uur per week thuis te 
leren. De kennis van medicijnen was natuurlijk 

tuigd dat de extra kennis alleen nog maar een 
beter inzicht geeft in hetgeen zij aan de patiënten 
meegeven. De praktijk van huisarts en apotheek 

gekregen, dankzij de studie en het diploma 
van beide dames. Het merk is er gekomen op 

Om medicijn misbruik te voorkomen moet steeds 
meer aan allerlei controle eisen worden voldaan 
en dat gebeurt dan ook uitgebreid in de praktijk 

de meeste medicijnen na een bezoek aan de 
huisarts meteen mee. Dat is over en heel veel 
medicijnen moeten nu ‘s middags gehaald worden 
en tussen de middag moet de arts hieraan zijn 

dagelijks met één assistente gewerkt nu zijn 
dat er meestal twee. De werkzaamheden zijn 
enorm uitgebreid. Ook een verpleegkundige 
in de praktijk is een normaal verschijnsel. 

praktijk en mag ook de diabetici begeleiden 

plan haar kennis ook nog verder uit breiden. 

huisartsen praktijk komen is er een vertrouwd 
gezicht terug gekomen. Dutje Reitsma komt 
de gelederen weer versterken. Er wordt veel 
aan gedaan om de patiënten zo goed mogelijk 
te helpen. Het leuke is dat ook in de praktijk 
van huisarts en apotheek B. Dierick dit diploma 
door de assistentes gehaald is en de artsen hebben 
samen met hun personeel dit heugelijke feit 
gevierd met een gezamenlijk etentje. 

www.vissermode.nl 

www.makkumerbelboei.nl No. 1187 - 23 mei 2007 

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum 

13  

brengt 

Kema Keurmerk voor huisartsen met apotheek 

* Dr B. Steenhuizen met zijn assistentis Aagje Stellingwerf (links) en Sylvia Attema. 

om medicijnen te halen. De assistenten Aagje 
Stellingwerff en Sylvia Attema zijn ruim 8 

wel aanwezig, maar nu zijn beiden ervan over

B. Steenhuizen heeft nu een Kema keurmerk 

initiatief van de LHV (Landelijke Huisartsen 
Vereniging) en heeft wel degelijk grote waarde. 

van huisarts Steenhuizen. Voorheen kreeg je 

of haar goedkeuring geven. Werd er vroeger 

Aagje Stellingwerff werkt reeds 17 jaar in de 

en Sylvia Attema werkt er nu 15 jaar en is van 

Voor de patiënten die al vele jaren bij deze 
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Info 
Kerkdiensten 
zondag 27 mei Pinksteren 

Van Doniakerk 9.30 uur 9.30 uur ds. J. van Olffen          

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede    

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, gezamelijke dienst te Bolsward 

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. G. Hiemstra, m.m.v. ”De Flevo Sanghers” 
orgel mevr. K. Reitsma-Zijlstra 

Weekenddiensten Wûnseradiel 
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur 
26-27 m ei Pinksteren 
Praktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, 
Witmarsum. tel. 0517-531281 
28 mei 2e Pinksterdag 
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 26, 27 en 28 Pinksteren: 
E. Seynen. Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a 
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst 

donderdag om 11.15 uur 

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

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

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke” 
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur 

Ouderenadviseur 
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum 

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

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden 
van 

Jentje Hoeksema 
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

Lourens, Chantal 
Anouk en Martijn 

Familieberichten 

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede 
dat, geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze lieve heit en lieve papie 

Jentje Hoeksema 
* 4 november 1936 19 mei 2007 

Makkum Makkum 

Kerkstraat 25 
8754 CR Makkum 

Johanna Suzanna Geertruida Visser 

Sjouke Ynze Annemiek Elisabeth 
Jaap Jentje 
Haye Maarten 

Durkje Klaske en Sybrand 
Hendrik Brandt 
Johanna Suzanna Geertruida 

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden donderdag 24 mei a.s. om 14.00 uur in 
de Doopsgezinde Kerk te Makkum, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de 
begraafplaats aldaar. 
Gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de dienst vanaf 13.30 uur in de kerk. 

Geen bloemen. 

Als wij u vergeten zijn een rouwbrief te sturen, wilt u deze advertentie alszodanig beschouwen. 

Tige hommels is ferstoarn 

Jentje Hoeksema 
Wij winskje Zus, Sjouke en Annemiek, Durkje 
en Sybrand en bernsbern treast en sterkte ta. 

Hendrik en Wiep v.d. Gaast 
Cees en Marijke Sytsma 

Fertrietlik binne wy no’t ús freon 

Jentsje Hoeksema 
sa hastich ferstoarn is. 

Wy winskje Zus en de bern in soad sterkte ta. 

Klaas en Trientsje Groeneveld 
Rindert en Pauline 
Thomas 
Bente 

Geschrokken en aangedaan zijn wij door het 
plotselinge overlijden van de heit, skoanheit en 
”papie” van onze vrienden 

Jentsje Hoeksema 
Wij wensen Durkje, Sybrand, Rik, Hanna en 
hun familie heel veel sterkte toe 

Edwin en Arnolda 
Annick 
Dyann 

Rudy en Helga 
Nienke 
Marike 
Irene 

André en Jantsje 
Cornelis 
Simone 

Makkum, mei 2007 

Plotseling is overleden 

J. Hoeksema
We wensen Durkje en familie heel veel sterkte 
in de komende tijd. 

Bestuur Visserijdagen Makkum. 

Makkum mei 2007 

Plotseling is overleden onze buurman 

Jentje Hoeksema 
Wij wensen de familie veel sterkte. 

Buren van de Kerkstraat 

Makkum, mei 2007 
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In memoriam 
Gau trochfertelle! Sa giet dat mei birjochten dy’t jo
slim kjel meitsje. ”Jentsje Hoeksema is sneon op
snein tige hastich ferstoarn!”, sa gounze it troch
Makkum. ”Wist ommers wol, Zus en Jentsje op ‘e
Tsjerkestrjitte”.
Jawis, kapper Jentsje, wa kin him net?! Generaesjes
Hoeksema’s ha mear as in ieuw ûnrestige bern en
grize kopkes fan har hier ôfholpen. En ûnderwilens as
jo wachtsje moasten of al ûnder it mes wiene, giene
de ferhalen roun: it lêste nijs, lief en leed, ja alles
waerd útwiksele yn ‘e skearwinkel. As in soarte fan
‘hangplek’ kaemen dêr mannen alinne foar ‘t leste
nijs en twa grappen - hierknippe koe letter wol.
En it wie oan Jentsje wol bestege: as in ras-ferteller
koe hy ferhalen foar de safolste kear fertelle, krektas
wie’t de earste kear. En it omsittend laech skuorde
harren bitiden de bûsen út.
Serieuzer waerd de toan as it oer de Twadde Wereld
oarloch gong. As jonkje fan noch gjin tsien jier hie
d’r safolle yndrukken opdien, dat it syn hiele libben
bepaald hat by it thema fan oarloch en frede. Oan
‘e hân fan legerspullen, boekjes, kaerten, fernielde
materialen, skerven en fotootsjes út ‘e oarlochstyd
makke Jentsje ferskaete kearen tentoanstellings yn
Makkum, en stalde dit út yn ‘e étalaezje fan syn
sigare-saek en skearwinkel. Mar foaral de ferhalen
út de oarlochstyd fertelle oan klanten, skoalbern,
toeristen, oare Makkumers foun hy prachtig. 
Mar it moaiste foun hy, as hy wat bitsjutte koe foar
famylje fan slachtoffers, lykas de sneuvelden fan
‘e RAF. Hoe faek gie Jentsje net mei har nei it
tsjerkhôf nei de grêven fan ‘e ”jonges” en wiisde
hy op ‘e Waerd of yn ‘t Iselmar it plak oan wêr’t it
fleantúch delstoarten wie. 
Ek wiene der de hichtepunten lykas de komst fan
sa’n 80 Kanadeeske befrijders yn 1985, syn excursie
nei de D-Day-strânnen yn Normandië. 
Of wie it, dat Jentsje oan ‘e hân fan it nûmmer op
it tsjinsthorloazje fan in hjir begroeven ”ûnbekend
RAF-bemanningslid” de identiteit achterhelje koe
sadat de famylje fan doe ôf wist wêr’t harren soan
en broer syn grêf krige hie, hjir yn Makkum. Oer dy
oarlochstyd yn Makkum hat Jentsje in boek skreaun.
Zus-en-Jentsje, yn ien adem neamd as in ûnferbreklik
koppel; Zus yn ‘e sigare-saek en Jentsje yn ‘e skear
winkel; mei pake- en beppesizzers op ‘e kuier troch
de buorren; belangstellend, in praetsje, in goed
wurdsje; helpe yn ‘e Doopsgezinde Tsjerke; yn it
besjoer fan ‘e begraffenisferiening; farre mei it
boatsje dat sa’n soad fertier jowt yn ‘e frije oerkes en
moaie fakânsjes brocht yn ‘e omjouwing fan Makkum.

Want it wie no krekt it lytse, wêr ‘t Jentsje yn ‘t great
sa fan genietsje koe. En al dy nijsgjirriche feiten moast
hy diele mei in oar; Jentsje, de ferhalen-ferteller.
Sa gie Jentsje de lêste jierren mei skoallebern en ek
mei groepen toeristen troch it doarp om har te wizen
op it lytste detail en dêr it ferhaal by te fertellen.
Né, it wie noch net ien opfallen, oant Jentsje harren
d’r op wiisde.

”Genietsje jimm’allegearre fan wat yn ‘e ienfâld fan
it dageliks leven om ús hinne te sjen en te beleven is”:
dát hat er ús foar holden, yn earnst en mei humor.

Noch ien kear giet Jentsje troch it doarp, syn Makkum.
In greate groep sil no hím begeliede.
Makkum wol Jentsje tige bedanke en de famylje
sterkte winskje.
Jentsje, hy rêst yn frede.

telefoon 0515-231488 of 232547 

Aanbiedingen geldig van do. 24/5 t.e.m. wo. 30/5 

Kwark Yoghurt, 1 liter...................................................nu 1.49 
Gegrild Gehakt, 125 gram..........................5 zegels extra 
Huzarenschotel, 400 gram..................................................1.49 
Kroon Leverworst, 500 gram.............................................1.49 
De Heer Chocolade Repen, 75 gram.............2 voor 57 cent 
Honig Deense Rundervleessoep...................................nu 0.79 

van de Warme Bakker 
zak Krentebollen 

nu 5+1 gratis 

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578 

MAANDAG 

GESLOTEN 

DINSDAG VERSE WORST 

VARKENS 
500 gram €€ 2.50 

RUNDER 
500 gram €€ 2.75 

WOENSDAG GEHAKT DAG 

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25 

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75 

DONDERDAG 24 MEI 
T/M ZATERDAG 26 MEI 

RIB-HAAS KARBONADE 
4 halen / 3 betalen 

KIPFILET IN CHINEESE SAUS 
4 halen / 3 betalen 

DONDERDAG 24 MEI 
T/M WOENSDAG 30 MEI 

ASPERGE PATÉ 
100 gram €€ 1.55 

ASPERGEDRUPPELS IN ASPIC 
100 gram €€ 1.90 

Denk om uw 
gratis Freshpoints! 
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Pingjum wil geen mestzak van boer uit Schettens

Witmarsum - De bevolking van Pingjum heeft 
het uitzicht gekregen op een mestzak met een 
inhoud van 1800 kubieke meter. Jet gevaarte 
is 30 meter lang en wordt omgeven door een 
wal van een meter. Daarbovenuit steekt de 
mestzak. De bewoners van het dorp hebben 
bij de commissie beroeps-en bezwaarschriften 
duidelijk gemaakt dat ze dit geval graag 
ergens anders zien en niet alleen het uitzicht 
van de dorpsbewoners is ernstig aan getast, zij 
vrezen dat het ook gaat stinken. De zak is niet 
eigendom van een boer uit Pingjum, maar van 
een maatschap uit Schettens. Deze maatschap 

bezit ook land nabij Pingjum, zodat de zak op 
hun eigen land ligt. De bewoners uit Pingjum, 
die bezwaar hebben tegen deze mestopslag, 
staan niet alleen. De welstandscommissie Hûs 
en Hiem heeft vorig jaar al geadviseerd geen 
vergunning te verlenen om de zak op die plaats 
te zetten. Dit advies is door de gemeente 
genegeerd. Het is niet de eerste keer dat de 
bewoners bezwaar aantekenen. Vorig jaar 
hebben ze hun afkeuring door middel van een 
brief duidelijk gemaakt. Deze brief bleek op 
een bepaald moment onvindbaar. Het wachten 
is nu op de uitsprak van de commissie. 

Sanering Grote Zijlroede gaat van start 
Makkum - De aanbesteding van het baggeren lang klaar geweest als deze gang van zaken 
van de Grote Zijroede en de Dijksvaart is door niet aan de orde geweest was. Nu zal zo snel 
de rechter goedgekeurd en nu kan het werk mogelijk gestart worden met de werkzaamheden 
dan eindelijk los. Enkele aannemers vonden dat die plaats vinden achter de sluis. 
het wetterskip Fryslân een verkeerde beslissing 
genomen had door het werk te gunnen aan NTP Het overslag depot komt op de haven en men 
Infra Enschede. De rechtbank was het hiermee hoopt dat de recreatie zo weinig mogelijk over
niet eens en zoals tegenwoordig gebruikelijk last ondervind van de bagger activiteiten. Het 
lijkt moest eerst een gerechtelijke uitspraak zal nooit helemaal onopgemerkt voorbij gaan 
gedaan worden, voordat er met de werkzaam- maar de komende 8 weken moet de watersport 
heden gestart kon worden. Het werk was al toch rekening houden met de werkzaamheden. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 

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

A F H A A L M E N U  
v  o o r  M E I  
zz Babi Pangang 
zz Foe Yong Hai 
zz Tjap Tjoy 
zz Witte Rijst 

2 pers. € 12.50 
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra 

Slagerij Attema Makkum 
elke donderdag en vrijdag 
ruime keus assortiment vleessoorten 

Telefoon: (0515) 23 23 25 

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10 

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50 

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50 

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum 
Harlingerdijk 3 

8754 EC Makkum 
Tel. (0515) 23 23 25 

2 kg bieflappen 
1 kg speklappen 
1 kg verse worst € 29,95 
1 kg hamlappen 
3 kg gehakt 
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www.nieuwbouwinmakkum.nl 
Martin de Jong brengt molenaarsvak tot leven

BBAASS ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll -- GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee -

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de 
Lieuwkemastraat 

Mooie zachte krop sla 
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50 

Hollandse komkommers 
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50 
maar 3 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00 

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 Makkum - Friesland is weer een molenaar 

rijker. De 41-jarige Martin de Jong uit Makkum 
behaalde vorige maand zijn molenaars diploma 
bij de Vereniging Gild Fryske Mounders.

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof Deze intensieve en veelzijdige opleiding duurde
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum 

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
voor hem anderhalf jaar, maar je mag er 
uiteraard ook langer over doen. Het is tenslotte 
op vrijwillige basis. De passie voor molens is 
er bij Martin altijd al geweest. Als tiener was 
hij al gefascineerd van de stoere bouwwerken 
die het silhouet van het Friese platteland 
bepalen. Voor hem is een molen een tastbare 
herinnering aan het verleden. Je proeft de 
romantische en nostalgische sfeer bij de in 
werkzijnde molen waar vroeger de zwoegende 
molenaars hun brood mee verdienden. Om die 
sfeer te behouden heeft Martin zich als vrijwillige 
molenaar aangemeld. Maar het is ook het gevecht 
aangaan tegen de grilligheden van de weers
situaties die elk moment kunnen veranderen. 
Het is het bedienen van de vang en de rem van 
de molen. Bovendien geeft het je een trots 
gevoel wanneer je in weer en wind de flink 
draaiende wiekenmassa tot stilstand weet te 
brengen. ”En, zegt Martin, een molen heeft 
ook onderhoud nodig want als hij niet draait 
betekent dat achteruitgang. Weer en wind en de 
tand destijds knagen voortdurend aan de molen”. 

Martin de Jong volgde zijn praktijk lessen op 
de Nijlander Molen in Workum en kreeg om 
de 14 dagen op dinsdagavond theorieles in 

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum 
Tel.: (0515) 232611 
Fax: (0515) 232715 

E-mail: info@web-works.nl 

www.blooemen.nl 

A
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Woudsend. Zijn leermeester Jaap Tiedema uit 
Greonterp bracht hem de kennis en de fijne 
kneepjes van het ambachtelijke molenaarsvak 
bij. De leerstof is omvangrijk. Er wordt veel 
kennis vereist van de werking en constructies 
van de in Friesland meest voorkomende 
molentypen. Hiervoor moest Martin stage lopen 
op o.a. een spinnenkop in Oudega W, de 
Houtzaagmolen in IJlst, de korenmolen in 
Witmarsum en een Amerikaanse windmotor 
in Molkwerum. De talrijke onderdelen en de 
functies van deze typen molens moeten feil
loos kunnen worden benoemd. Maar ook de 
historische ontwikkeling van de molens, het 
behoud en de veiligheid van de molen, de 
kennis van materialen en kennis van het weer 
zijn essentiële onderdelen van de opleiding 
die afgesloten worden met een pittig theorie- en 
praktijk examen. Daarnaast vereist de opleiding 
nog eens 150 draaiuren op een molen. Martin heeft 
die uren voornamelijk gedraaid op de dit jaar 100
jarige Cornwerder poldermolen waar hij bij toeval 
terecht kwam. Zijn collega John Hutchinson 
kon op de Fryske Moledei vanwege vakantie 
niet draaien en vroeg aan het Water-schap of 
Martin die dag voor hem mocht waarnemen. 

Wie een bezoekje brengt aan de molen merkt dat 
de molenaar tevens gastheer is. Alle wetens
waardigheden van de molen worden verteld 
en wanneer je geluk hebt wordt er ook nog 
even echt gemalen. 

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF 
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Agenda 
vrijdag 25 mei 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos 
van 14.30-16.30 uur. 
Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zaterdag 26 mei 
Makkum - VV Makkum Slotdag v.a. 13.00 uur 

Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur 
bingo 

Cornwerd - Federatie Heren afd. A en B klasse 
11.00 uur

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 27 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 - 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 

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 

Pingjum - Open Atelier en expositie sieraden en 
objecten, zondag 27 mei. Edelsmederij Elske, 
Grote Buren 36, Pingjum. Open vanaf 13 - 17 uur 
of op afspraak tel. 0517-579602 of 
www.edelsmederij-elkse.nl 

Pingjum - Zondag 27 mei 11.00 uur Openings
manifestatie expositie afsluitdijk met filminstallatie. 
Riegeweg 5, Pingjum. Geopend 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 27 mei Expo Atelier Pur Sang. 
Open zondagen: 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 

ZATERDAG 26 MEI VANAF 7.00 TOT 17.00 UUR ZAL 
DE MIDDENSTRAAT GEDEELTELIJK WORDEN GESTREMD 

IN VERBAND MET SLOOPWERKZAAMHEDEN 
AAN DE PANDEN MIDDENSTRAAT 7 EN 7a 

KLUSSENBEDRIJF GEBROEDERS MIEDEMA 

SPECIAAL  MMENU VVAN DDE  MMAAND MMEI  EEN  JJUNI 

BROOD MET OLIJVENTAPENADE EN ARTISJOK - STRACOTTO CON PENNE 
(SUCADELAPJES MET PASTA EN EEN BIJBEHORENDE SALADE) - TIRAMISU 

PRIJS € 20,-

ALLES  VVERS  EEN  HHUISGEMAAKT!!! 
KIJK  OOP  WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL 
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Tweedaags festival in Pinksterweekeinde belooft veel 
Fé-Rock in Ferwoude absolute ‘must’ 

* Bon G.O.V. is één van de meest veelbelovende 
tributebands uit België 

Ferwoude - ”Der binne hjirre safolle bekende en 
leuke feesten yn ‘e omkriten en dêrom wolle wy 
ús wat ûnderskiede fan de feesten dy’t der al yn 
ús regio binne. Wy wolle echt wat oars.” Dit 
zegt Auke Pier Buma (41) over Fé-Rock dat het 
komende Pinksterweekeinde zijn derde aflevering 
beleeft. Fé-Rock wordt gehouden op zaterdag 
26 en zondag 27 mei op een terrein aan de Aaltje 
Meerweg tusen Ferwoude en Parrega. Buma, die 
in Workum het Swingcafé September aan het 
Súd runt en in Ferwoude woont, heeft al grote 
bekendheid als organisator van muziekfeesten. 
Het laten vallen van het woord Septemberpop is 
in dezen al meer dan genoeg. Voor Fé-Rock is 
hij echter niet alleen verantwoordelijk. Het 
wordt mede georganiseerd door Beant Lycklema 
à Nijeholt, vriend van Auke Pier Buma en eigenaar 
van het festvalterrein, en Dorpsbelang Ferwoude. 
”As it goed gean bliuwt wolle wy echt de kant út 
fan in festival mei bygelyks in deiprogramma 
foar de snein mei ûnder oare teater, begjinnende 
bands en in camping. Mar dat is it takomst
perspektyf. Wat wol dúdlik is, dat is dat Fé-Rock 
gjin kopy is fan Septemberpop.” 

De voorverkoop is inmiddels in volle gang; bij 
het terrein van Fé-Rock en op internet kosten de 
kaarten 12 euro, maar in de voorverkoop, bij 
Expert in Bolsward, VIP Records in Sneek en bij 
sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van der 
Velde aan het Noard in Workum, hoeft men 
slechts 10 euro neer te tellen. Het online bestellen 
kan overigens gebeuren op cafeseptember@ 
horecafriesland.nl. Het programma van Fé-Rock 
mag er trouwens meer dan zijn. Er treden zoge
naamde tribute-bands op; voor de wat oudere 
lezers: dit zijn bands die niet alleen spelen ‘in de 
geest van’ de artiesten wier naam zij (min of 
meer) dragen, maar die proberen die artiesten in 
alles zo veel mogelijk letterlijk te kopiëren. Op 
zaterdag 26 mei gaat het terrein om acht uur 
‘s avonds open. De bands beginnen een uur later 
te spelen. In de tent zijn twee podia. Op podium 
zuid spelen Anouk (van negen tot tien uur), U2 
(van half elf tot half twaalf) en Bon Jovi (van 
twaalf uur tot één uur ‘s nachts). Op podium 
noord is een drive-in show met de bekende dj 
Taeke (Wouda) die om half twee ‘s nachts stopt. 
Op de tweede dag (zondag 27 mei) beginnen 
de bands al om half acht ‘s avonds en zetten ze 
er om twaalf uur een punt achter. Dit heeft 
te maken met de vergunningen die worden 
verstrekt door de gemeente Wûnseradiel en met 
de Elfstedentocht op de fiets van aanstaande 

maandag, tweede pinksterdag. Het terrein gaat 
deze zondag daarom al om zes uur ‘s avonds 
open; de bezoekers worden dan verwelkomd 
door dj Taeke. Op podium zuid treden de Red 
Hot Chili Peppers op (van 19.30 uur tot 20.30 
uur), Iron Maiden (van 21.00 uur tot 22.00 uur) 
en Gunz N Rozes (van 22.30 uur tot 23.00 uur). 
‘Huis-dj’ Taeke is weer present op podium 
noord met zijn drive-in show. Deze keer zet hij er 
dus om precies twaalf uur ‘s nachts een punt achter. 

Anouk is bekend en geliefd bij een breed publiek. 
Vijf Belgische topmuzikanten brengen een ode 
aan deze eigenzinnige zangeres met band. 
Zangeres en Anouk-fan Heidi vormt sinds 2004 
samen met haar band een Anouk Tribute die 
veelgevraagd is in Nederland en België. Volgens 
de kenners steekt er tussen de vele middelmatige 
U2-tributes eentje bovenuit, afkomstig uit Tsjechië: 
U2Desire. En juist deze band treedt op Fé-Rock 
op. Verdere woorden zijn dan eigenlijk overbodig: 
goede wijn behoeft geen krans. Bon G.O.V. is 
één van de meest veelbelovende tributebands uit 
België en brengt de unieke stem van Jon Bon 
Jovi op uitmuntende wijze live op een podium 
en zaterdag dus ook in Ferwoude. Het 
Nederlandse C.H.E. brengt een tribute aan 
zowel het oudere als het nieuwe werk van de 
Red Hot Chili Peppers. De Iron Maiden Tribute 
brengt op zeer verdienstelijke wijze Iron Maiden 
‘tot leven’. De vijf bandleden tonen een spectac
ulaire beheersing van hun instrument. De Gunz 
N Rozes tribute is volgens de kenners, na eerst 
Duitsland en Nederland te hebben ‘platgespeeld’, 
klaar om nu de wereld te veroveren. Deze band 
is onder meer winnaar van de Dutch Undercover 
Award en heeft dus de hoogste lof op het tribute
vlak al binnen. Dj Taeke tenslotte hoeft in deze 
krant niet meer te worden geïntroduceerd. Zijn 
werk is altijd klasse! 

Maar een festival is niet compleet met alleen 
maar het optreden van een aantal bands en voor 
Fé-Rock geldt hetzelfde. De organisatoren zijn 
er op een prima wijze in geslaagd het publiek 
ook op een andere wijze dan louter en alleen 
door de muziek aan zich te binden. Zo is er 
onder meer een festivalmarkt waarvan ook een 
aantal stands buiten staat. Men kan hier terecht 
voor sieraden, armbanden, piercings, airbruch 
tatoeages (dat zijn tatoeages die er na een aantal 
dagen weer afgaan) en wat dies meer zij. 
Bovendien zijn tijdens Fé-Rock ook de dames 
van het fotocrew-team (Marrit, Jettie en Margriet) 
er weer bij. Leuk om na afloop in het fotoboek 
te kijken! Tijdens het festival is er permanent 
EHBO-personeel aanwezig. Deze gekwalificeerde 
vrijwilligers waken continu over de veiligheid 
van de bezoekers. De EHBO loopt herkenbaar 
door de tent, maar heeft ook een vaste locatie die 
duidelijk is aangegeven. 

Kortom: vooral de jongeren uit het verspreidings
gebied van deze krant mogen zich Fé-Rock 
bepaald niet laten ontgaan. En wat is er leuker 
dan in het lange Pinksterweekeinde zo’n groot 
en groots, twee dagen durend, festival bij te 
wonen? Massaal op naar de Aaltje Meerweg 
dus. Het is meer dan de moeite waard! 

Yacht Vision BoatShow 
te Lelystad. 
Makkum - 23 tot en met 28 mei organiseert 
Yacht Vision in samenwerking met de Gemeente 
Lelystad een spectaculaire bootshow in de 
Bataviahaven te Lelystad. Er zijn vele nieuwe en 
gebruikte, zeiljachten, motorjachten bezichtigen. 
Veel echte topmerken uit binnen- en buitenland zijn 
vertegenwoordigd. Zo is ook de ‘Noordkaper 
43’, gebouwd door de Gebr. Van Enkhuizen uit 
Makkum aanwezig. De Noorkaper 43 is een 13
meter stalen ‘custom-built’ zeiljacht, uitermate 
geschikt voor lange zeilreizen maar ook zeer 
geschikt voor de Nederlandse wateren. Op het 
IJsselmeer zeilen inmiddels ook een aantal 
‘Noordkapers’ rond die in Makkum gebouwd zijn. 

Tal van watersportactiviteiten worden georgani
seerd tijdens deze nieuwe bootshow. De openings
tijden zijn wo. t/m vr. van 11.00-18.00 uur en za. 
t/m ma. van 10.00-18.00 uur. U vindt de 
Noordkaper 43 ”Binky” van de Gebr. van 
Enkhuizen op standnr. G1.06. 

Kijk voor meer info op www.noordkaper.com en 
www.yachtvisionplaza.nl 

Nieuwe opzet Omrop 
Fryslân Radio slaat goed aan 
De veranderingen die in januari zijn ingevoerd bij 
Omrop Fryslân radio slaan goed aan bij het 
publiek. Het gemiddeld marktaandeel is toegenomen 
tot 28%, een groei van goed 18%. Hiermee is de 
positie van marktleider die de Omrop al jaren heeft 
nog meer versterkt. De luisterdichtheid is zelfs nog 
sterker gegroeid, naar gemiddeld 7% op werkdagen. 
De top 3 van best beluisterde radiostations in 
Fryslân wordt dan ook aangevoerd door de Omrop 
(26,9%), met als tweede Sky Radio (12,1%) en op 
een gedeelde derde plaats radio 2 en Radio 538 
(8,1%). Dit blijkt uit de cijfers over januari/februari 
van het Continu Luister Onderzoek (CLO), in ver
gelijking met de periode november/december 2006. 

In januari is Omrop Fryslân overgegaan op een 
vernieuwde programmering. De totale uitstraling van 
het station is opgefrist, zowel door de inhoudelijke 
veranderingen in de programma’s als door het 
nieuwe pakket van tunes. Geen revolutie, maar een 
verdere stap om als radiostation bij de tijd te blijven. 
Vertrouwde programma’s als ‘Fersykplaten’ zijn 
verplaatst en sommige programma’s zijn verdwenen. 
Maar daar is ook wat nieuws voor in de plaats 
gekomen zoals op werkdagen ‘Noardewyn’, een 
nieuwe aanpak van ‘Aktueel’ tussen 16.00 en 
18.00 uur en een nieuw achtergrondprogramma op 
de zondagochtend; ‘Buro de Vries’. Programma´s 
die het goed doen en in korte tijd al een groot 
publiek trekken. Doel was om zo ook nieuwe groepen 
luisteraars aan te spreken zonder de trouwe luister
aars kwijt te raken. De eerste uitkomsten van het 
luisteronderzoek wijzen erop dat deze aanpak 
resultaat boekt. De nieuwe programma’s zorgen 
voor een groei in het bereik. Meer dan 220.000 
luisteraars weten iedere week de Omrop te vinden, 
ook een groot deel van het publiek in de leeftijds
groep 25-54. Zodoende wordt inhoud gegeven aan 
de opdracht om een publieke Omrop te zijn, voor 
jong en oud van belang. 
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Familieberichten 
Dankbetuiging 

23 April, de dag waar ik 7 maanden op 
heb gewacht! 

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken 
die tijdens deze slopende en lange periode 
in het UMCG mij en mijn familie zijn blijven 
steunen in de vorm van bloemen, kaarten 
donaties, bezoekjes, berichtjes op mijn 
website etc. Het heeft ons allemaal erg 
goed gedaan te weten dat er zoveel mensen 
aan ons gedacht hebben. Bedankt!! 

Ynske & Folkert 
Fam. Quarré 
Fam. Boermans 

Bolsward, mei 2007 

Lieve Beppe, Oma, Mormor, 
alweer 65 jaar, 

laten we nog lang genieten van elkaar!! 

Ester, Nynke, Martijn, 
Martin, Eric en Lykke 

Oh, wat is het leven prachtig 
over 30 jaar ben je 80 

Ogen als sterretjes, 
een mensje heel klein. 

Je gedachten nog verretjes. 
Wat zijn wij gelukkig jouw 
papa en mama te zijn. 

Dolblij zijn wij met de geboorte 
van onze zoon 

Matthijs
15 mei 2007 

ACCTTIEE
Ten Cate & Sloggi 

voor dames en heren 
4 halen 3 betalen 

(De actie met Sloggi begint op 1 juni 2007) 

Wijngaarden Textiel & Mode 
Bleekstraat 16, Makkum � 0515-31602Robert Gerritsma & Lolkje Galema

Noorderlaan 3, 8747 NV Wons



B. BOSMA 

Minikraan 

Hogedruk reiniger 160 Bar 

Bezorgen mogelijk 
tel. 0515-231012 

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting 

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum 

Deze week nog 
diverse aanbiedingen 

* TUINGEREEDSCHAPPEN 

* GRASMAAIMACHINES 

* GEREEDSCHAPPEN 

Wij zijn gesloten van 29 mei tot 4 juni 

weer om 8.30 uur geopend. 

dhz en tweewielers / huishoudelijk 

biedt te huur aan: 

bakbreedte 20, 20 en 80 cm. 

Tuinfrees 80 cm breed 

Trilplaat 

Steenknipper 

Tel. 0515 - 231474 

10 TOT 20 % KORTING 

i.v.m. vakantie. Dinsdag 5 juni zijn wij 

Voorstraat 7 <> Makkum 
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Veel bezoekers aan waterschapsmolens en gemalen
Cornwerd - De nationale molen- en gemalen
dag, zaterdag 12 mei jl. is succesvol verlopen 
voor Wetterskip Fryslân. Ruim vierhonderd 
bezoekers grepen de kans om te kijken hoe 
Wetterskip Fryslân te werk gaat en ervoor 
zorgt dat iedereen droge voeten houdt. Tijdens 
deze dag waren nagenoeg alle molens en 
gemalen van Wetterskip Fryslân geopend 
voor publiek en waren te herkennen aan de vlag 
die uithing of dat je de wieken zag draaien. 

‘s Morgens zag het er niet naar uit dat er veel 
bezoek langs zou komen op de Cornwerdermolen 
en al helemaal niet op de fiets. Het water viel 
met bakken uit de hemel, maar het waaide wel 
stevig kracht 5 en dat is natuurlijk een heerlijke 
traktatie voor een molen. In de middag werd 
het beter met het weer en de wind bleef stevig 
uit het zuidwesten waaien. 
Vanaf 13.30 uur hebben we de vijzel in het 
werk gezet zodat we de bezoekers het doel 
van de molen konden laten zien. De bezoekers 
werden getrakteerd met koffie met Molkwarder 
koeke en voor de kinderen was er frisdrank 

met koek of een rolletje pepermunt. Daarna 
werd er door de molenaar in kleine groepjes 
een rondleiding door de molen gegeven en 
kregen de bezoekers een infoboekje over het 
Wetterskip Fryslân mee, voor de kinderen was 
er een speciaal boekje over Druppie water. De 
meeste bezoekers waren onder de indruk van 
de techniek die al honderden jaren op dezelfde 
wijze wordt gebruikt en hoe slim men toen 
al in die tijd moet zijn geweest om zoiets te 
ontwikkelen. In deze huidige tijd worden de 
molens in stand gehouden door vrijwilligers 
en een enkele molen heeft nog een beroeps
molenaar. 

Al met al kunnen we terug zien op een zeer 
geslaagde molendag en als u de molen ziet 
draaien of de vlag hangt uit u bent ten alle tijden 
van harte welkom op de molen in Cornwerd. 
Bedankt voor de grote belangstelling tijdens 
de Nationale molen- en gemalen dag 2007 en 
tot een volgende keer. 

John Hutchinson en Martin de Jong. 

Suydersee kuiertocht voor de zesde keer van start 
op 26 mei 
Workum - Het jubileumjaar van de ijsclub 
Workum telde al een tweetal hoogtepunten 
met een theater-voorstelling en een prachtige 
schaatsdag voor de Nijefurdse schooljeugd. 
Op 26 mei a.s. komt het derde grote evenement 
aan de orde. De bij de fervente wandelaars al 
bekende Suydersee kuiertocht wordt dan voor 
de zesde keer georganiseerd door de IJsclub 
Workum. Dit jaar een speciale kuiertocht want 
ook met dit evenement steunen de deelnemers 
de stichting Right to Play door 1 euro van hun 
inschrijfgeld hiervoor af te staan. Zo hoopt de 
IJsclub Workum weer een leuk bedrag toe te 
voegen aan het totaal wat straks ter beschikking 
komt aan de kinderen welke het spelen zo 
moeten ontberen omdat armoede, oorlog hun 
land in de greep heeft. 

De zesde Suydersee kuiertocht beloofd weer 
een prachtige tocht te worden van zo’n 28 km. 
Vanuit Workum gaat de wandelaar via het 
Gaasterstrand en over de Simmerdyk (Fryske 
Gea) naar Gaast. Het nieuwe fietspad van Gaast 
naar Ferwoude dwars door de landerijen is 
nieuw in de route welke gedeeltelijk in 2003 
ook gelopen werd. Allingawier, Parrega en 
tenslotte weer Workum zorgen dat de wandelaar 
ook dit jaar een tocht heeft gelopen waarbij 
amper een auto zal worden tegengekomen. 
Een prachtige natuur waarin de vogels met 

hun lied de wandelaars zullen begeleiden en 
waar de geur van vers hooi de reukorganen 
zullen prikkelen, daar stap je toch ‘s morgens 
vroeg voor uit bed om op die 26e mei in 
Workum met ingesmeerde kuiten en goede 
wandelschoenen te gaan genieten van een 
unieke wandeldag. 

De tocht start deze keer niet vanaf het ijsbaan
terrein van de jubilerende ijsclub Workum 
maar deze dag zal Sporthal De Rolpeal start 
en aankomstplaats zijn. De inschrijving is al 
enkele weken in volle gang maar nog steeds 
kunnen wandelaars, natuurliefhebbers zich hier
voor aanmelden en- of inschrijven. Voor nadere 
inlichtingen kunt u hiervoor kijken op 
www.ijsclubworkum.nl of u kunt de startkaarten 
verkrijgen bij Tuinwinkel / Hoveniersbedrijf 
Gietema in de Begine te Workum.  U ontvangt 
dan direct uw startkaart zodat u van deelname 
bent verzekerd. 

De Suydersee kuiertocht staat bekend om zijn 
gezelligheid en ontspannen sfeer daarom dit 
keer de keus op start en aankomst bij sporthal/ 
zwembad de Rolpeal want de combinatie van 
gezinsplezier en prestatie is nu heel goed mogelijk 
als pa of ma binnengehaald gaan worden door 
hun kroost en mogelijke grootste fans. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 
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www.nieuwbouwinmakkum.nlFancy-fair 
Makkum - Vrijdag 15 juni van 19.00-21.00 uur 
houdt o.b.s. ”It Iepen Stee” haar jaarlijkse 
fancy-fair/rommelmarkt met diverse spelletjes, 
een verloting en een restaurant. Daaraan voor
afgaand worden er in het dorp pennen verkocht. 
Kleingoed voor de rommelmarkt kan vanaf 4 
juni worden aangeboden op tel. 0515-232070. 
U bent van harte welkom! 

Makkumer Blues 
Brothers in Schraard 

Schraard - Pinksterzondag 27 mei 2007 is 
bijna een traditie in ”Frisia” te Schraard. Het 
zootje ongeregeld weet iedere keer opnieuw, 
door opzwepende muziek en entertainment, 
het publiek weer los te krijgen. U kunt genieten 
van buitensporig geweld van het Blues Brothers 
repertoire en vele andere nummers Tenminste 
als Jake (Wiebe) en Elwood (Leon) niet voor 
de zoveelste keer door de politie zijn opgepakt 
of achterna worden gezeten door hun lugubere 
vriendjes. 

Ingezonden artikel: 
Met dank aan... 
Makkum - Vorige week hebben zowel Hendrik 
van de Werf, als Marcel Knijff besloten, geen 
deel meer uit te willen maken van dít bestuur 
van Stichting Visserijdagen Makkum. ”Langs 
deze weg danken wij alle sponsors en vrijwilligers 
die, ter organisatie, met ons samenwerkten’. 

www.makkumerbelboei.nl 

Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003 € 16.900,-
2004 € 15.750,-
2004 € 14.450,-
2001 € 13.900,-
2003 € 13.850,-
2003 € 13.750,-

2002 € 13.445,-
2003 €

2005 €

2002 verkocht! 
2003 € 9.250,-
2002 € 7.900,-

Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm 2002 € 7.250,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh, 10-2000 € 5.950,-
Citroen Xsara Break 1.6i,airco,r-cd,trekh,mistl,apk 2000 € 4.400,-

1998 verkocht! 
10-2000 € 2.950,-

1996 € 2.450,-
1996 € 900,-

VW Golf 1.3i,3drs,wit,trekhaak,afl met nwe apk 1990 € 450,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, 

tel 0515-231318 

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

E-mail: info@garagehorjus.nl 

Blauwmet,lm.velgen 
El.ramen/spiegels 
43 dkm bj 2004 
€ 15.750,-

Ford Fiesta 1.4 TDCi 
'Futura",5drs,zilver 
airco,ford radio/cd 
cpv+afst.bed,el.rmn 

89 dkm bj 2005 
€

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen 

Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm  
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm 
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen 
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   
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   11.950,-  
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm  11.900,-
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd     
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm 
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 

Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh    
Suzuki Alto 1.0,3drs,blauw,radio,apk gekeurd.    
Peugeot 205 Diesel,rood,3drs,cpv,el.ramen,nette auto 
Opel Astra station 1.6i,stuurbekr,cpv,trekh,nwe apk 

www.garagehorjus.nl 

Tel. (0515) 23 13 18  
www.garagehorjus.nl 

Opel Astra 1.6-16v 
Enjoy,5drs,airco 
Cruisecontr,r-cd,mp3 

lm.velgen,nw.staat  

11.900,-

S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a 

8861 CK HARLINGEN 
Tel 0517-434733 

gsm: 06-14666779 
Fax 0517-434827 

www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

i 

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 

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek 

Showroom: It Gruthôf 5h/5 te Makkum 
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum 
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Schoonheidsinstituut Karin Koornstra organiseert
Viva la Donna 

Makkum - Schoonheidsinstituut Karin Koornstra 
aan de Engwierderlaan 5 te Makkum doet dit jaar ook 
mee aan de nationale verwendag voor Vrouwen 
met kanker. Dinsdag 29 mei is het voor het tweed 
maal de Nationale Verwendag voor Vrouwen met 
kanker (en voor hen die daarvoor reeds behandeld 
zijn) Deze dag wordt Viva La Donnaday genoemd. 
Meer dan 500 salons door heel Nederland hebben 
zich aangemeld. Deelnemende beauty-centra, voet
verzorgingscentra, schoonheidssalons en andere 
klinieken en instituten zijn deze dag gratis toegan
kelijk voor vrouwen met kanker en die daarvoor 
reeds behandeld zijn. 

Schoonheidsinstituut Karin Koornstra doet dit jaar 
voor het eerst mee. De dag, bedacht door stichting 
Viva la Donna, viel Karin vorig jaar op. En heeft 
zich voor dit jaar ook aangemeld om de deuren te 
open voor deze vrouwen. ”Kanker zorgt voor een 
hoop onzekerheid. Spanningen in het gezin, met 
het werk en de familie Vrouwen met kanker ontzien 
vaak tijdens en na de diagnose kanker en de bijbe
horende zware behandelingen, hun gezin, kinderen, 

Barbara Driessen geeft 
workshop Sjamanisme 
Exmorra - Op zaterdag 9 juni om 10.00 uur 
geeft Barbara Driessen, bekend van haar boek 
‘De helende kracht van het Medicijnwiel’, een 
workshop in Centrum Wilgenhoeve in Exmorra. 
De workshop gaat over de innerlijke Sjamaan. 

Bij de ontwikkeling van ieder kind ontstaan 
overlevingsmechanismen. Afhankelijk van meege
brachte bagage en de omgeving waarin het kind 
opgroeit, ontwikkelen zich als het ware lagen 
om de persoon die hem behoeden voor pijn. 
Hierdoor gaat een stukje van de ziel verloren. 
Als volwassene kun je deze verloren stukjes ziel 
terughalen en je ervaringen als kracht gebruiken. 
Dat is de innerlijke Sjamaan. 

Barbara Driessen bestudeerde jarenlang oude 
tradities en natuurreligies. Hieruit heeft zij haar 
eigen cursus-vormen ontwikkeld waarin het 
stimuleren van het creatieve en probleemoplos
sende vermogen van mensen centraal staat. In 
haar Centrum in Drenthe heeft zij 12 jaar lang 
de oude wijsheden doorgegeven. Nu werkt zij 
internationaal. Zij reist in Nederland, België, 
Frankrijk en Portugal waar zij met humor, aan
dacht en speelse diepgang workshops verzorgt 
en rituelen begeleidt. Zij combineert daarbij oude 
tradities met moderne inzichten. Zij is schrijfster 
van verschillende boeken waaronder Beelden 
als wegwijzer en Dromen als inwijdingsweg. 

De workshop is zowel speels als diepgaand. 
Gewerkt wordt vooral met het medicijnwiel als 
helend middel, zowel op het emotionele als het 
spirituele niveau. Dit maakt je bewust van je 
taak en helpt deze te aanvaarden of je leven te 
veranderen. Door je te verbinden met wat is, 
kom je volledig in je kracht te staan. Het is een 
dag om te doen, dus kom in de kring en ervaar 
dat ook jij een innerlijke Sjamaan hebt. 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169.

baan, partner en familie.”Gewoon doorgaan” is een 
veelgehoord motto. Daarom wil Viva la Donna iets 
voor al deze moedige vrouwen doen! Vrouwen met 
kanker kunnen die dag kosteloos gebruikmaken 
van de behandelingen. ”Er wordt wel individueel 
gekeken naar de wensen van de vrouw. En niet 
iedere vrouw kan dezelfde behandeling aan. 
Iemand die net een week geleden chemotherapie 
heeft gehad, kan een heel gevoelige huid hebben. 
Een massage is dan niet aan te raden. We moeten 
echt per vrouw kijken wat mogelijk is.” Vrouwen 
kunnen zich nog aanmelden voor een gratis lichaam
smassage, stoelmassage, gezichtsbehandeling of 
verzorging van handen. Bij schoonheidsinstituut 
Karin Koornstra zijn nog plaatsen vrij (tel 0515
232300) en wil vrouwen zelfs op een andere dag 
eenmalig gratis verwent worden als er op 29 mei 
geen plaats meer is dit ook mogelijk ”Het moet een 
echt dagje uit worden voor deze vrouwen. 

”Wilt u meer weten over Viva la Donna, en waar u 
bij u in de buurt terecht kunt dan kunt u een kijkje 
nemen op http://www.vivaladonna.nl 

Laatste keer de Marneslenkwandeltocht
Witmarsum - Op zaterdag 2 juni a.s. zal voor de 
derde en tevens de laatste keer de Marneslenk
wandeltocht worden gehouden.Voor de laatste 
keer, omdat de organisatie hoopt en verwacht, dat 
het a.s. Generaal Pardon zo zal uitwerken, dat voor 
de meeste bewoners van de Noodopvang voor 
Vluchtelingen in Witmarsum er elders in ons land 
een plekje zal zijn, waar ze een normale toekomst 
tegemoet kunnen gaan. Nu dus nog 1 maal deze 
prachtige wandeltocht door de dreven rondom 
Witmarsum. Er zijn voor deze gelegenheid vier 
nieuwe routes bedacht en uitgezet, zodat een ieder 
weer nieuwe dorpjes en vergezichten kan bewonderen. 
Natuurlijk zijn het geen nieuwe dorpjes, maar in 
tegendeel oeroude! Denk eens aan Schettens en 
Longerhouw of Cornwerd, Wons en Schraard. De 
langste afstand doet zelfs de beroemde Slachte, 
Payasyl, Achlum en Kimswerd aan zodat men als 
het ware door de geschiedenis van het westen van 
Fryslân wandelt. De 20 en 30 km wandelaars starten 
tussen 9 en 10 uur en de wandelaars die 10 en 15 

km willen wandelen worden tussen 10 en 11 uur 
aan de start verwacht. Aan de 10 km kan men ook 
deelnemen met de hond en alle afstanden zijn toe
gankelijk voor Nordic Walkers. De inleg is 7,50 
euro en gaat voor het grootste deel naar zomeracti
viteiten voor de kinderen in de Noodopvang. U 
moet dan denken aan een bescheiden vakantie, een 
dagje pretpark of een ander uitje. De deelnemers 
(we hopen dat het er vele zullen zijn) ontvangen na 
afloop een fraaie herinnering Was het in de 1e editie 
een oorkonde op naam en vorig jaar een unieke 
button, nu zal het weer een geheel iets origineels 
zijn, dat u lang doet herinneren aan dit evenement. 

Dus even op een rij: zaterdag 2 juni vanuit 
Witmarsum de start is vanuit de Noodopvang (t.o. 
het Gemeentehuis); van 9-10 uur de 20 en 30 km 
en van 10-11 uur de 10 en 15 km. Inleg 7,50 euro 
(hondjes 5 euro) Vooraf opgeven is niet noodzakelijk. 
Organisatie: Stichting VluchtelingenZorg Wûnseradiel 
Info: 0517641502 of willann@home.nl 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 
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Meisjes KNKB wedstrijd 
Zurich - K.V. Zurich organiseerde op 20 mei 
de KNKB wedstrijd meisjes afdeling met 
opstap. De wedstrijd vond plaats onder goede 
weersomstandigheden en er was een grote 
opkomst. Er werd goed gekaatst en er waren 
spannende partijen. Onder leiding van 
scheidsrechter J. Huizinga verliep de wedstrijd 
voortreffelijk. 

Prijzen KNKB meisjes afdeling: 
1. Bolsward: Michelle Bruinsma, 

Jacobien Postma, Feikje Bouwhuis 
2. Easterein: Jildou Jorritsma, 

Marije Hiemstra, Anke Pompstr 
3. Oefening kweekt kunst: Evelien Westra, 

Nicole v.d. Wal, Nelie Steenstra 
3. Berlikum: Aafke van der Meij, 

Marjette Tuinenga, Harmke Siegersma 

Prijzen KNKB meisjes opstappers 
1. Ingrid v/d Veen - Hurdegaryp, 

Elaine Reitsema - Mantgum, 
Margriet Bakker - Winsum 

2. Rixt Bijlsma - Stiens, 
Siebine Anja Burggraaff - Lollum, 
Yvonne Jorritsma - Dronrijp 

3. Jannie Visser - Sexbierum, 
Marije v/d Meer - Sibrandabuorren, 
Nynke Karla v/d Meer - Tzum 

De Waardruiters 
Cornwerd - In Franeker verschenen afgelopen 
weekend verschillende Waardruiters aan de start, 
zowel pony’s als paarden. Esmee Mesken startte 
met haar pony Quissie in de B-dressuur. Ze 
zette een prima resultaat neer. Zowel de eerste 
als de tweede proef won ze de 1e prijs met 
respectievelijk 204 en 193 punten wat haar 3 
winstpunten opleverde. Hinke Politiek startte 
met Sytse in de klasse M-1, de 1e proef 
behaalde ze met 191 punten de 2e prijs en een 
winstpunt, de 2e proef won ze de 4e prijs. 
Maaike Tolsma behaalde met haar paard 
Toscar 2 winstpunten in de klasse L-1. De 
eerste proef behaalde ze 187 punten, de 2e 
proef 184 punten waarmee ze de 3e prijs won. 
In dezelfde klasse startte Joukje van der Kort 
met Rixt. De 1e proef behaalde ze met een score 
van 183 punten een winstpunt en de 7e prijs. 
Ook Emmy Dijkstra startte met UPS in deze 
klasse, voor haar de eerste keer. Ze behaalde 
gelijk 2 winstpunten. De eerste proef behaald 
ze met 184 punten de 3e prijs, de tweede proef 
behaalde ze met 189 punten de 6e prijs. De 
familie Tjalsma beleefde een succesvol weekend 
in Joure. Sjerstin startte met Via Via in de klasse 
B en behaalde met haar 1e proef maar liefst 197 
punten, waarmee ze de 3e prijs won. De 2e proef 
behaalde ze met 190 punten de 4e prijs. Het 
leverde haar 3 winstpunten op. Ook Menthe 
scoorde op deze wedstrijd 2 winstpunten. 
Beide proeven behaalde ze een score van 180 
punten. De derde die in Joure met een winst
punt aan de haal ging was Hannah Kuiper, 
haar 2e proef kreeg een score van 181 punten. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 
K.N.K.B. schooljongens ”Albert Rinia” partij

Gerko Ledenpartij K.V. Pim Mulier 

Makkum - Op een zonovergoten kaatsveld 
”de Seize” in Makkum werd zondag 20 mei 
de Albert Rinia K.N.K.B Schooljongens d.e.l.+ 
verliezersronde verkaatst. Hieraan deden 19 
parturen mee. Er werd door het uitvallen van 2 
Schooljongens nog een paar keer geloot, maar 
des al niet te min werd er vlot doorgekaatst en 
kon om 13.30 uur worden begonnen aan de 
twee halve finales en waren de finalisten van 
de winnaars- en verliezerronde al bekend. 

De halve finale in de winnaarsronde werd 
verkaatst door partuur 15: Sjoerd de Jong, 
Stef de Graaf en Joeke Ids de Vries en partuur 
19: Jorrit Joustra, Menno van Zwieten en Oane 
Veldman. De partij werd gewonnen door par
tuur 15: Sjoerd de Jong cs. met 3/5 2/6. Zij 

Witmarsum - De eerste ledenpartij voor senioren 
van sponsor Gerko Projectafbouw in Witmarsum 
trof op zateradg 19 mei jl. mooi weer. Er 
stond, meestal lastig met kaatsen, een flinke 
wind. Door de beschutting van het groen 
rondom het veld ondervonden de kaatsers 
daar gelukkig niet veel hinder van. Er werd 
gekaatst in vier klassen: 

De Heren A kaatsen in tweetallen, waarvan 
een poule van 5 gemaakt was. Hoewel er 
”dreech” gekaatst werd, waren het vooral de 
parturen van Harm Jilderda en Wigle Westra 
en van Jaring Nicolai en André Dijkstra die 
aan elkaar gewaagd waren. De onderlinge 
partij moest de uitkomst bepalen en omdat 
Jarin C.S. dat wonnen met 5-4- 6/2 mochten 
zij de krans mee naar huis nemen. 

Bij de dames was het nog spannender. Daar 
was van de vier deelnemende parturen niet 

moesten nu in de finale kaatsen tegen partuur 
7: Rick Rusticus, Willem Schreiber en Sicco 
Scheltema en werd gewonnen door part.19 
Jorrit Joustra cs. met 5/5 4/6 

In de halve finale in de verliezerronde werd 
gekaatst door partuur 13: Albert Rinia, Johannes 
van der Veen en Jan Sipke Tuinman en partuur 
1: Jelle Scharringa, Aise Gielstra en Tjisse 
Steenstra. Dit werd gewonnen door partuur 1, 
Jelle Scharringa cs. besliste de wedstrijd met 
2/5 2/6. 

In de finale van de verliezerronde traden zij 
aan tegen partuur 8: Teun Bouma, Albert 
Rinia en Erik de Groot Dit werd gewonnen 
door: part. 8 Teun Bouma cs. met 5/5 6/0. 

één die 3 partijen in eigen voordeel kon 
beslissen. Er waren maar liefst drie parturen 
die 2 van de 3 partijen in de poule wisten te 
winnen. Het kwam dus neer op eersten tellen 
en hierbij bleek het partuur van Anita Baarda, 
Lena Wybenga en Jolanda Koopmans 2 eersten 
te sterk voor de andere twee. 

De heren B klasse kaatste ook in een poule 
van 5. Ook hier zaten veel spannende partijen 
tussen en moesten de eersten ook geteld worden. 
Ook hier bleek het verschil 2 eersten in het 
voordeel van Otte Adema, Melvin Tolsma en 
Esther de Vries. Reynold Ypma, Aukje de 
Vries en Douwe Jan Hibma gingen met de 
tweede prijs naar huis. 

In de oudste klasse tenslotte, werd gekaatst in 
een poule met 4 parturen en na een middag 
hard werken gingen de kransen naar Klaas 
Haitsma, Sjoerd Nicolai en Tsjerk Goslinga. 
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Makkum 3 Kampioen 

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek 

is afwezig van 
ma. 4 juni t/m vr. 8 juni 
Waarneming praktijk en apotheek 
collega B. Steenhuizen 
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494 

Praktijkinformatie: 
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur 
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur 

‘s middags uitsluitend spoedgevallen 
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur 

Toneelvereniging
Skuzum-Piaam

Uitvoering blijspel
”Mathilde Swart” 

op 16 juni en 23 juni 

entrée € 5.-

Reserveren: (vanwege beperkt aantal 
zitplaatsen in de kerk van Skuzum). 

Dit kunt u doen op 29 en 30 mei 
tussen 20.00 en 21.00 uur op 

tel. 0515-232152 of 06-51984287 

Makkum - Afgelopen zaterdag hebben de 
matadoren van VV Makkum 3 het dan einde
lijk geflikt. Na een sinderend seizoen zijn ze 
kampioen geworden. De allerlaatste wedstrijd 
was nog beslissend en er moest thuis gewonnen 
worden tegen Scharnegoutum 3. 

Na een kwartier voetballen was het al 3-0 voor 
de thuisploeg en zo leek het kampioenschap 
al snel binnen handbereik. Even werd het nog 
een beetje spannend toen de het scorebord 4-2 
liet noteren. Gelukkig kon Makkum 3 nog 1 
maal over de Braziliaanse voetbalheld Toto 
beschikken en die besliste op fabelachtige en 
verdachte wijze de wedstrijd met 5-2. Na de 
gebruikelijke champagnedouche gingen de 
mannen van het 3e op de boerenkar van Siepie 
Oostenveld voor een ererit door Makkum. Alle 
516 foto’s en meer info zijn te bekijken op: 
www.makkum3.nl 

Beter zien zonder bril 
Exmorra - Op dinsdag 5 en dinsdag 19 juni om 
20.00 uur houdt Guido van Mierlo introductie-
lezingen in Centrum Wilgenhoeve in Exmorra 
over de cursus Beter zien zonder bril. 

Natuurlijk zien is ontspannen zien, met aandacht 
voor details, open, kleurrijk en ruimtelijk. De 
cursus Beter zien zonder bril leert op speelse 
wijze hoe opnieuw op een natuurlijke manier 
te zien. Niet alleen het scherp zien verbetert 
maar ook de beleving van kleuren, diepte, 
ruimte en details. Dr. Bates, een Amerikaanse 
oogspecialist, ontwikkelde deze methode al in 
1920. Guido van Mierlo is gecertificeerd leraar 
voor de Bates-methode. Wij hebben geleerd 
dat onze ogen niet kunnen genezen en dat we 
meestal voor de rest van ons leven een bril 
nodig hebben. Dit is echter niet altijd waar. 
Het lichaam is verbazingwekkend knap en heeft 
een wonderbaarlijk vermogen om zichzelf te 
genezen. Dat geldt ook voor de ogen. 

De cursus Beter zien zonder bril is geschikt voor 
mensen die bijziend, verziend en scheelziend 
zijn, voor mensen die een leesbril hebben of 
cilindrische glazen of die last hebben van 
wazig zien. Ook problemen die zich voordoen 
bij het lezen, computeren of Tv-kijken kunnen 
sterk verbeteren zelfs zo sterk dat na het volgen 
van de cursus helemaal geen bril meer nodig 
is. Graag van te voren opgeven bij Centrum 
Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169 
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www.nieuwbouwinmakkum.nl 
Onderlinge wedstrijden D.E.S. 
Makkum - Op maandag 14 en dinsdag 15 mei Nivo 14 - 1995/1998: 
werden tijdens de gymles onderlinge wedstrijden 1. Nynke de Jong; 
gehouden. Met gediplomeerde juryleden werden 2. Elisa Koornstra 
de kinderen zorgvuldig beoordeeld. Er wordt 
op de netheid gelet maar ook of ze de oefening Jongens 
wel goed uitvoeren. De zenuwen speelden bij Nivo 12 - 1999/2000: 
enkele kinderen ook nog een rol, je zult maar 1. Sasker Yntema; 
net deze keer van de balk vallen of de borst 2. Jens Pieter Wiersma 
waardsom of handstand lukt net niet. Dat kost 3. Gosse v. Solt 
dan net een paar punten. Er werd met goede 
moed en veel enthousiasme geturnd en dat Nivo 9/10/11 - 1996/1998: 
leverde de volgende uitslagen op. 1. Rob Bosch; 

2. Ronald Schippers 
Meisjes: 3. Remko Slootweg 
Nivo 17 - 1999/2000: 
1. Rowan Altenburg; Nivo 12 - 1995/1996: 
2. Merel de Vries; 1. Peter Struiving; 
3. Jelien de Jong 2. Erik Veneman 

Nivo 16 - 1998/2000: Keur groep meisjes 
1. Kim Dijkstra; Nivo 14 - 1997/1998: 
2. Annick Gerritsma 1. Danielle Selak; 

2. Marte Oostenveld 
Nivo 16 - 1996/1999: 3. Ydwer Oostenveld 
1. Hester Scheltinga; 
2. Silvanna Adema; Nivo 13/14 - 1995/1998: 
3. Elma v.d. Logt; 1. Evelien v.d.Land; 
3. Anna Bosma 2. Menthe Talsma 

3. Sharona Vrooman 
Nivo 14/15 - 1997/1999: 
1. Marrit Nijboer; 
2. Tessa de Jong 

Wij zijn op zoek naar 
een enthousiaste en gezellige 

collega die ons team 
kan versterken! 

Ben jij 16 jaar of ouder 
en heb je zin om bij ons in de 
snackbar te komen werken? 

Bel ddan nnu: 006 553 551 554 006 
b.g.g. 00515-223 223 883 (na 118.00 uuur) 

AVONDVIERDAAGSE

Nico Morien v.o.f. 
annex plaatwerkerij spuiterij 

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo 

DDee BBiinnddeerriijj
Jacqueline Schaap-Lootsma 

Markt 27 
8754 CM Makkum 
T 0515 233 266 

heeft zoveel hippe 
aankomst attenties 
voor u klaar staan 

Tot ziens bij: 

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

Internet: www.adauto-fryslan.nl 

GROTE 
OF 

KLEINE 
REPARATIES 

BIJ ONS TOTAAL 
AUTO ONDERHOUD 

Mulier E2 kampioen

Witmarsum - Na een bloedstollende wedstrijd 
tegen WPB werd Mulier E2 afgelopen zaterdag 
kampioen in de voorjaarscompetitie. De win
nende goal tegen WPB werd gemaakt door 
Luca Zuiderveld. ‘s Avonds tijdens de jaarlijkse 
BBQ van Mulier werden de kinderen gehuldigd 

Bovenste rij (van links naar rechts): 
Laurens Koster (trainer), Albert Reitsma (trainer),
Yvonne v/d Veer (leidster) en Eelke Algra
(trainer/scheidsrechter)

Middelste rij (van links naar rechts): 
Edgard Snijders, Floris Witteveen, Rowan de
Vries, Hidde Folkertsma, Hidde Hiemstra en
Michiel Schaap

Onderste rij (van links naar rechts):
Jorrit v. Reeuwijk (keeper), Anas, Geworg en
Marissa vd Veer

Op foto ontbreekt Luca Zuiderveld.

en kregen allemaal een mooie medaille. 

En ter afsluiting van dit succesvolle seizoen 
gaan ze met het hele E2 team naar Heerenveen. 
Daar worden ze rondgeleid door het stadion 
en de kleedkamers van sc Heerenveen. 

www.makkumerbelboei.nl 
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Zoekertje 

TE KKOOP 

V. Camminghawg 14 
ARUM 

Volledig gerestaureerde 
tussenwoning met 

achtertuin 

Vraagprijs: 
€€ 125.000,00 k.k. 

Graag tot ziens, 
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy 
Linda, Alina en Alie 

Simon Stijlstraat 5 Corn. Douwesstraat 1 
8861 CH Harlingen 8881 CL Terschelling West 
Tel. 0517-417158 Tel. 0562-443396 

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl 

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!! 

gratis geplaatst 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

TE KOOP 
Skeelers mt. 32/34, tel. 0515-231263 na 18.00 uur 

1 Stel roeispanen van 2.30 l.; 1 Stel roeispanen van 
1.50 l, per stel € 10.-, tel. 0515-232725 

Glazen tochtdeur thermopane, links- en rechts
draaiend + bevestigingsmateriaal. Past op ieder 
binnenkozijn € 50,-, tel. 0515-231940 

Twee nieuwe blauwe overals maat 54, € 10.- per stuk, 
tel. 0517-531824 

Wipstoel en wiebelschommel voor 1 of 2 kinderen, 
tel. 0515-579855 

Groene schildpad zandbak ø 107 cm, nw.pr. € 39.95, 
nu € 10.-!, tel. 0515-438308 (Makkum) 

Bosch koelkast met 3 sterren vriesvak, tafelmodel 
is goed € 20.-, tel. 0515-231383 

Praktisch nieuwe metalen bedbank met geheel 
nieuwe bekleding € 95.-, It String 8, tel. 0515-231495 

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 
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



pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 23 mei 2007 

Zoekertje 
TE KOOP 

KantoorAutomatisering 

www.focussys.nl 

Geberit wc-stortbak kleur camee i.pr.st. € 10.-, 
tel. 0515-231940

Computer Windows’98 met printer, werkt uitstekend 
(i.v.m. aanschaf leptop) € 100.-, tel. 06-47436393

2 Ankertjes mt. 50 cm, per stuk € 10.-, 
tel. 0515-232725

AANGEBODEN 
2 Oppasmeisjes voor in de avonduren, Nardia Den
Hollander, tel. 0515-232208 en Marion Stoffels,
06-18921115

Voor schilderwerk etc. tel. 06-23744753

GEVRAAGD 
Voor een jongen van 7 jaar een buitenboord motor
2 of 3 pk, moet wel werken, tel. 0515-233520 / 
06-53527321

Elfstedentochtkaart groep 1 t/m 5, tel. 06-29320920

Linker kaatswand met nop, voor meisje van 12 jaar,
tel. 0515-231131

Wie wil op zaterdag een huisje schoonmaken op
het Villapark. Inl. Tiny Koornstra, tel. 0515-232252

VERLOREN 
€ 25.- beloning, voor het terugbezorgen van een
ivoren netsuke (beeldje) was verpakt in bubbel
plastic, tel. 0515-231273


