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Basisscholen
regelen tussenschoolse opvang
via Kinderopvang
Zuidwest Friesland

Fiets
Elfstedentocht voor
Rommy Reitsma
25 + 1

´Het Friese Hart´ weer toeristische informatie in
voormalig VVV kantoor

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
* De opening werd verricht door Klaas Jansma.
Makkum - Eindelijk is het dan zover. Het
Waaggebouw op de Pruikmakershoek is weer
open voor de toeristische informatie. Het ging
allemaal wat moeizaam. Inmiddels hebben zich
bijna 90 ondernemers gemeld bij de stichting
PR Wûnseradiel. Mede dankzij een geweldig
aanbod van Piet van der Zee van ZeeDesign is
het allemaal toch nog van de grond gekomen.
Het Waaggebouw is opnieuw ingericht en
sinds 31 Mei kunnen de toeristen bij Leny van
der Kooij, die ervaring opgedaan heeft bij het
voormalig VVV, alle informatie krijgen die ze
wensen. De kaarten en folders zijn al weer
volop aanwezig en ook veel typisch Friese
geschenken. Helaas is er nog geen telefoon en
internet aansluiting, maar er wordt hard aan
gewerkt om dat op korte termijn voor elkaar
te krijgen. De recreanten die Makkum bezoeken kunnen dan op een internetzuil zelf kiezen waar ze heen willen.
De openingshandeling werd verricht door
Klaas Jansma bekend van radio en vooral als
verslaggever van het Skûtsjesilen. Hij had op
weg naar Makkum eens goed om zich heen
gekeken en kwam tot de ontdekking dat er
veel meer te melden is dan tot nu toe gebeurd.
Hij gaf de aanwezigen enkele tips en daar zal
zeker over nagedacht worden. Denk maar aan

de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog
nabij Makkum en Wons. De bouw van de
Afsluitdijk die dit jaar bijzonder in de belangstelling staat omdat deze dijk 75 jaar geleden
klaar was. De stichting Ald Makkum speelt hier
meteen op in en boven in het Waaggebouw is een
tentoonstelling met foto’s van de Afsluitdijk.
Deze kunnen tijdens openingstijden van het
Waaggebouw bekeken worden. Het Friese
Hart is voorlopig 5 dagen in de week open
en tijdens het echte vakantie seizoen zal dit
waarschijnlijk uitgebreid worden.

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

een greep uit ons aanbod,
zie pagina 13

* Onze nieuwe presentatrice Leny van der Kooi.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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
zondag 10 juni
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdagavond
19.00 uur Pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr.C.J.M. Borgers, dienst te Workum
Recreatie Holle Poarte in de Piramide
9.30 uur dhr. E. Scheffer, m.m.v. De Skûmkoppen
orgel dhr. E. Scheffer

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281

Familieberichten
9-6-2003

Lieve Tonnie

9-6-2007

Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken
Het doet nog zoveel pijn
Te moeten leven met de gedachte
Dat jij nooit meer bij ons zult zijn.
Het ging allemaal zo vlug
Waarom gunde jij ons
Niet nog wat meer tijd
Kom alsjeblieft nog even terug.
We kunnen je niets meer zeggen
We kunnen je niets meer vragen
De herinnering aan jou
Zal echter nooit vervagen.

Deze vrolijke sabbelaar
wordt vandaag 40 jaar

Cornwerd - Cornwerdermolen i.v.m. 100 jarig
bestaan geopend van 10.00-17.00 uur, info zie 8 juni

zondag 10 juni
Makkum - Kaatsterrein ”De Seize” 11.00 uur
Atelier Scheepvaart Pearkekeatsen voor leden

Makkum - Kaatsterrein ”De Seize” 13.30 uur
Schoolkaatsen Federatie, jongens- en meisjesparturen
Makkum - Zorgcentrum Avondrust diavoorstelling
over Nederland 14.30 uur, entree € 2.-,
incl. 2 consumpties. Info zie 8 juni

vrijdag 15 juni
Makkum - o.b.s. ”It Iepen Stee”
Fancy Fair/rommelmarkt 19.00-21.00 uur

Exposities

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en ons zusje

Lotte
Meintje Diete
Renée, Boudewijn,
Doortje en Frits Dierick

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

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

Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur
Blomkesbingo

woensdag 13 juni

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

Makkum - Kaatsterrein ”De Seize” 10.00 uur
Gebroeders Hogeboom partij, off. KNKB
pupillen del A, del B + verliezersronde

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Frise cabaret
avond 19.30 uur, entree € 2.-, incl. 2 consumpties.
Info zie 8 juni

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

zaterdag 9 juni

maandag 11 juni

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

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

Cornwerd - Cornwerdermolen i.v.m. 100 jarig bestaan
geopend van 14.00-17.00 uur info 06-10877364

Cornwerd - Cornwerdermolen i.v.m. 100 jarig
bestaan geopend van 11.00-16.00 uur, info zie 8 juni

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Pingjum - Hippischedag 12.00 uur met om 19.30 uur
ringrijderij m.m.v. muziekkorps ”Harmonie”

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
S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049

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

vrijdag 8 juni

Cornwerd - Dominicus Kuipers Dorpspartij 11.00 uur

Mem

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.

Agenda

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, van 30 mei t/m 30
augustus. Expositie olieverfschilderijen (Landschappen,
zee- en dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra-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 t/m 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 t/m 31 oktober,
‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek, kunstschilder/
illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels
Piaam - Restaurant Nynke Pleats tot 1 juli, openingtijden
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur expositie ”naar het
leven getekend”
Wons - zaterdag en zondag 16/17 juni Expo Atelier Pur
Sang. Open zondagen: 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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Vrijwilligers gezocht
Makkum - Zorgcentrum Avondrust is voor
diverse doeleinden op zoek naar enkele vrijwilligers.
Heeft u interesse, of wilt u meer informatie?
Dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen
met Mw. A. Hilhorst, tel.nr.: 0515-231655.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 7 JUNI
T/M ZATERDAG 9 JUNI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

SCHOUDERKARBONADE

4 HALEN / 3 BETALEN

Fancy Fair peuterspeelzaal
”It Krobbeguod”
Makkum - Zaterdag 16 juni organiseert peuterspeelzaal ”It Krobbeguod” op de Gedempte
Putten 24 van 11.00-15.00 uur een fancy fair.
Het belooft een gezellige dag te worden en
wat kunt u hier allemaal verwachten met o.a.
voor de jeugd: een springkussen, spekhappen,
blijkgooien, ringgooien, verhalen verteller,
sminken, grabbeltomn, eendjes vissen, pony
rijden, kortom dit mag je niet missen. Verder
is er verkoop van kinderkleding en speelgoed,
wilt u8 een heerlijke rollade winnen dan moet u
het gewicht raden, tevens wordt er een verloting
gehouden. En voor de inwendige mens is er
voldoende etenswaar en drinken te krijgen.

DUITSE BIEFSTUK

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 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 7 JUNI
T/M WOENSDAG 13 JUNI
GEBAKKEN BEENHAM
met gratis Jopiesaus
100 gram

€ 1.50

BOTERHAMWORST
100 gram

€ 1.-

Jong Oranje bussen in
colonne op Afsluitdijk
In de aanloop naar het EK onder 21, dat van 10
tot en met 23 juni in ons land plaatsvindt, is er
veel Oranje op de Nederlandse wegen, zo ook
op de Afsluitdijk. Acht Rexona bussen rijden
vanaf vandaag door het hele land om Jong
Oranje supporters gratis naar hun helden te
brengen. Dat supporters vertrouwen hebben
in Jong Oranje blijkt wel uit een peiling op
knvb.nl. Uit het onderzoek komt naar voren
dat de Friese supporters het meeste vertrouwen
hebben in hún Foppe en zijn mannen. 50%
verwacht dat Jong Oranje kampioen wordt en
20% denkt dat Jong Oranje in ieder geval de
finale haalt. Op www.rexona.nl/bus kunnen
supporters die al beschikken over een toegangsbewijs voor een wedstrijd zich aanmelden voor
een plaats in de bus.

Gevraagd voor het hoogseizoen

Flink meisje 16 tot 18 jaar
Drogisterij Slijterij Heddema
De Holle Poarte 2
Makkum
tel. 0515-231048

telefoon 0515-231488 of 232547

Eru Goudkuipje, 100 gram.........................................69

cent
Boeren Beenham, per pakje........................5 zegels extra
van de Warme Bakker

zak Kadetten wit..................................................5+1
van de Slager

gratis

Leverworst, 100 gram.................................................65
Honig Vermicellisoep, pakje..............................voor 85

cent

cent
Conference Peren.............................................per kilo nu 1.29
knijpfles Yofresh of halfvolle Mayo, 350 ml................nu 1.49
Aanbiedingen geldig van do. 7/6 t.e.m. wo. 13/6
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75 jaar Afsluitdijk

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
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
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95

* De 4 kinderen tijdens het interview met de pers
Makkum - We zijn met z’n zessen naar de
Afsluitdijk geweest. Een hele trip was dat, zo
vroeg uit bed. Om 7.45 uur bij school wezen
om bij de 2 juffen, die meegingen in de auto te
stappen. Het was best wel spannend voor ons
vieren. Toen we bij het monument aan kwamen
moesten we nog heel lang wachten. We zaten in
een tent waar veel stoelen waren met kaartjes
waar je moest zitten. Wij zaten op de 3e rij.
Prins van Oranje op de 1e. Er was een podium
waar een tafel stond, waar we dan samen moesten
zitten met: Plaatsvervangend directeur van
Rijkswaterstaat, Burgemeester van Wieringen,
Commissaris van de koningin van Friesland,
Staatssecretaris T. Huizinga. Wij mochten hen
vragen stellen.

Foto: cbs de ark

In de tent zat Edwin Rutten (Ome Willem) om
met ons het programma door te nemen. Na het
forumgesprek kregen we buiten nog heel veel
vragen van de pers en prins van Oranje
(Willem-Alexander) stapte in de auto en ging
weer weg.
Wij, de 4 kinderen, kregen: een pet van ome
Willem, een lunch, een milkshake en een pilon
met een zak drop. Wij hebben het een leuke
dag gevonden. Dit was een hele uitdaging
voor ons.
De groeten van
Gerda, Daniëlle, Evert en Nico
Van CBS ‘De Ark’ uit Makkum.

5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Volop barbecuevlees
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

Kom naar de haven...
Makkum - Op zaterdag 9 juni aanstaande
vaart een vloot van zo’n 30 botters en aken van
Den Oever naar Makkum. Het is een evenement
in het kader van 75 jaar Afsluitdijk. De organisatie is in handen van de gemeenten Wieringen
en Wûnseradiel, de vereniging Botterbehoud en
de Vereniging Aak WR 173. Met deze zeiltocht
willen we een eerbetoon brengen aan de vormalige Zuiderzeevissers.
De schepen zullen op deze zaterdagmiddag
om ongeveer vier uur gezamenlijk aankomen
in de haven van Makkum. Alle schepen zijn
volgeboekt met varensgasten en we moeten

ze dus op een goede manier ontvangen. De
schepen worden in elk geval muzikaal ontvangen door het Visvrouwenkoor De Spitsers
uit Harlingen. Maar het is natuurlijk een mooi
gezocht wanneer ook de Makkumers de
gasten enthousiast inhalen. In de feesttent op
de haven bieden we de schippers van de botters
en aken een captainsdiner aan. Om negen uur
‘s avonds is in de feesttent vervolgens een
spetterend optreden van de Makkumer
Bluesbrothers. Daarbij is iedereen van harte
welkom. De vloot vertrekt op zondagochtend
om half elf weer naar Den Oever.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor JUNI
z Babi Pangang
z Gefileerde Kip
met Ketjapsaus
z 2 st. Saté Ajam
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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Fiets Elfstedentocht voor Rommy Reitsma 25 + 1

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Mooie bossen bospeen
per bos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85
Hollandse komkommers
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere zoete druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

* Een krans voor 25 keer de elfstedentochtfietsen voor Rommy Reitsma Tjeerdema (midden)
(Links) Maaike Oostenveld Berga en rechts Anneke Genee Rolsma.
Makkum - Al heel veel jaren fietsen Maaike
Oostenveld, Anneke Genee en Rommy Reitsma
één of twee keer in de week samen een behoorlijke afstand. Ze zijn begonnen met vier dames
de vierde was Geertje Dijkstra. Toen zij ziek
werd en het niet meer ging konden de dames
altijd na de Elfstedentocht bij Geertje terecht
met hun verhalen. Dit jaar was dat anders.
Geertje is er niet meer en de vrouwen missen
ûs beste vriendin heel erg. Geertje en de fietsvriendinnen zeiden dan aan het eind van de dag
”dit wie wer in dei mei in gouden rântsje”.
Anneke heeft de Elfstedentocht 31 keer gefietst,
Maaike 28 keer en Rommy dacht dat ze het dit
jaar voor de 25e keer gefietst heeft. Dit bleek
niet het geval te zijn. Het was de 26e keer.
Maaike en Anneke vonden dit wel een leuke
grap en besloten dat Rommy in de tent te
Bolsward toch gehuldigd moest worden en bij
aankomst in Bolsward gebeurde dit dan ook.
Rommy kreeg een krans met daarop 25+1.
Grote hilariteit alom. Nu staan de dames erom
bekend dat ze altijd in zijn voor een grap en ze
hebben ook de gave dat ze heel vaak de leuke
dingen van het leven opmerken. Toch is het
feest om samen de Elfsteden te fietsen dit jaar

voor het laatst geweest. Maaike en Rommy
hebben besloten om te stoppen. Anneke wil
als het mogelijk is nog wel even door gaan.
Maar het samen fietsen en dan gewoon voor de
lol blijft wel. Binnenkort gaan ze weer samen
van maandag tot en met vrijdag fietsen. Het is
dan niet ongebruikelijk dat ze heel Nederland
door crossen. In het verleden ging het om zo
snel mogelijk de plaats te bereiken waar ze
heen wilden en dat is binnen een week wel
eens Brussel heen en terug geweest. Nu gaan
de dames genieten van de omgeving waar ze
fietsen. Ze vertrekken vanuit Makkum en
meestal is de eerste plaats waar ze een overnachting zoeken in de omgeving van Zwolle.
Ze overnachten dan meestal bij adressen die
ze vinden via vrienden van de fiets. Het is
altijd een grote verassing waar ze terecht komen
en vaak leidt dit tot geweldige hilarische
momenten. Vaak is het fantastisch maar soms
is het helemaal niets en besluiten ze alsnog
een andere slaapplaats te vinden. De dames
zijn in voor uitdagingen en iets geks, vandaar
dat Rommy en krans kreeg in de tent te
Bolsward voor 25+1. De komende fietsvakantie
zal er zeker toe leiden dat de dames weer veel
meemaken en veel lachen.

Nickelodeon bezoek school Pingjum

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Pingjum - Op 11 mei kwamen Patrick en
Vivienne (uit Zoop) met hun programma Nick
at! van Nickelodeon naar basisschool it leech
in Pingjum. Babette van den Berg uit groep 7
had een brief geschreven om ook’s in Pingjum
te komen kijken. Tijdens de opnames hebben
ze echte friese oranjekoek geproefd en hebben
de kinderen laten zien wat polstokspringen is.
Als verrassing had Nick at! De winnaar van de
Kids choice award 2007 mee genomen: Ch!pz.

Er werd een spetterend optreden in de vet versierde gymzaal gegeven. Ook de hele school
en het plein waren versierd in de oranje kleur
van Nickelodeon. Als afsluiter hebben Patrick
en Vivienne de welbekende ”oranje vlek” van
Nickelodeon op de muur van de school in
Pingjum achtergelaten. De uitzending is op
vrijdag 8 juni 2007 om 16.10 uur (kan iets
eerder of later) in het programma NICK AT !
op de zender Nickelodeon.
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Documentaire
Bestemming Oerol

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Drie projecten voor een eiland

Het Oerol festival op Terschelling, spraakmakend
op het gebied van locatietheater en beeldende
kunst, beleefde in juni van dit jaar het 25-jarig
jubileum. In de documentaire ‘Bestemming Oerol’
worden twee theatermakers en een fotografe gedurende
een aantal maanden gevolgd tijdens de ontwikkeling
van nieuwe projecten voor dit festival.
Marc van Vliet, artistiek leider van de groep TUIG,
zien we tijdens zijn zoektocht naar de juiste vorm voor
zijn project. Het wordt een honderd meter lange
tunnel, waarin de toeschouwers één voor één op
ontdekkingsreis kunnen gaan. Deze theatrale installatie krijgt als titel ‘Tocht’. De ontwikkeling ervan kost
Marc heel wat slapeloze nachten, maar uiteindelijk
vindt hij bij een bosrand op Terschelling de ideale
locatie voor zijn project.
De fotografe Linette Raven portretteert al jaren de
eilanders op Terschelling. In de film is te zien hoe zij
een bijzondere band opbouwt met de inwoners die zij
tijdens fotosessies in een oude schuur fotografeert.
Uiteindelijk resulteert dit in een serie intieme
zwart-wit portretten, die zij in het Terschellingse
landschap midden tussen de schapen en de koeien
exposeert.
Anthony Heidweiller is operamaker. Zijn ideeën voor
de operavoorstelling ‘Roeland’, die op het strand
zal gaan plaatsvinden, moeten nogal eens worden
bijgesteld onder invloed van de schaal van de locatie.
Dit maakt veel duidelijk over wat het betekent om
locatietheater te maken. Tot vlak voor de première
wordt er keihard gewerkt om een indrukwekkend
schouwspel neer te kunnen zetten.
Bestemming Oerol wordt op Nederland 2 uitgezonden
in twee delen. Deel 1 op Nederland 2 op zondag 10
juni, 13.30 uur. Nogmaals te zien zaterdag 16 juni,
Nederland 2 12.25 uur. Deel 2 op Nederland 2 op
zondag 17 juni, 13.30 uur. Nogmaals te zien zaterdag
23 juni, Nederland 2 12.25 uur. Bestemming Oerol
is op zondag 10 juni in een deel op Omrop Fryslân
TV te zien (19.00-20.00 uur, nogmaals te zien de
hele avond en nacht om de twee uren).
De uitzending is vanaf maandag 11 juni ook te zien
via www.omropfryslan.nl, www.documentaire.nl
en www.uitzendinggemist.nl

www.makkumerbelboei.nl

SPECIAAL M ENU V AN D E M AAND M EI E N J UNI
BROOD MET OLIJVENTAPENADE EN ARTISJOK - STRACOTTO CON PENNE
(SUCADELAPJES MET PASTA EN EEN BIJBEHORENDE SALADE) - TIRAMISU
PRIJS € 20,ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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Basisscholen regelen tussenschoolse opvang via Schilderwerk
aan sluisbruggen
Kinderopvang Zuidwest Friesland
Makkum - Nadat het metselwerk en de kademuren rond de sluis in Makkum dit voorjaar
zijn opgefrist zullen ook de Sluisbrug en de
Vallaatsbrug een opknapbeurt krijgen. Vanaf
maandag 4 juni zullen, in opdracht van de
Gemeente Wûnseradiel de leuningen en het
aanzicht van de draaibrug op de sluis worden
geschilderd en vanaf donderdag 7 juni a.s.
wordt gewerkt aan de Vallaatsbrug.

* Welmoed van der Werf Kinderopvang Zuidwest Friesland, Albert Faber PCBO Littenseradiel,
Joop Ykema CBO Wunseradiel, Jan Altenburg RK Dalton St. Martinus en Freerk van der Hauw
BK 3 Openbaar onderwijs ondertekenen het contract voor de voor-tussen en naschoolse opvang.
Witmarsum - Vanaf 1 augustus 2007 zijn de
basisscholen verplicht de organisatie en opvang
van tussen schoolse opvang te regelen. Hierbij
komt veel kijken en alle scholen die in de drie
gemeenten die binnen de grens van de
Kinderopvang Zuidwest Friesland vallen hebben
besloten in zee te gaan met deze organisatie.
De gemeenschappelijke taak is uitbesteed om
tot een kwalitatief goede opvang te komen.
Sinds 1990 heeft de St. Kinderopvang bewezen
dat zij heel goed in staat is de verschillende
vormen van kinderopvang te organiseren, er
worden per maand 1200 kinderen in de leeftijd
van 0 tot 13 jaar op een of andere manier door
de stichting opgevangen. De scholen in de
grotere plaatsen hebben inmiddels al tussenschoolse opvang, maar voor kleine dorpen is dit
nieuw. De vraag is nu hoeveel kinderen zullen

in kleine dorpen door de school opgevangen
moeten worden. Als het om drie of minder
gaat zal geprobeerd worden hier gastgezinnen
voor te vinden. Is het aantal kinderen groter
dan wordt in of nabij school een goede ruimte
gezocht. De vrijwilligers die nu al de opvang
doen krijgen in de toekomst begeleiding vanuit
de kinderopvang. Zij zullen regelmatig een
cursus krijgen en hierbij wordt gedacht aan o.a.
een thema als, hoe ga ik met conflict situaties
om. De vrijwilligers en dat zijn vaak vaders,
moeders, oma’s of opa’s, kunnen gewoon hun
leuke job blijven doen. Met deze nieuwe vorm
van opvang hoopt men dat in alle dorpen service
verleend kan worden die nu wettelijk verplicht
is. De opvang moet op een vertrouwd adres
waar de kinderen veilig heen kunnen. De
ondertekenaars van het contract hebben er
alle vertrouwen in.

Het fietsroutenetwerk in Zuidwest Fryslân is gereed
Witmarsum - In opdracht van de acht gemeenten in Zuidwest Fryslân (Wymbritseradiel,
Gaasterân-Sleat, Sneek, Skarsterlân, Nijefurd,
Bolsward, Lemsterland en Wûnseradiel) hebben
Grontmij | Vandertuuk en Folkermsa Verkeerstechniek het fietsroutenetwerk in Zuidwest
Friesland ontwikkeld. Het routenetwerk bestaat
uit 620 kilometer en 181 knooppunten. De
fietser fietst van knooppunt naar knooppunt.
Een knooppunt is een (genummerd) keuzepunt
waar verschillende routeverbindingen zich
splitsen. Er staat een paneel met informatie
over het vervolg van de route. Zo ontstaat een
scala aan keuzemogelijkheden. Iedereen kan
zo een eigen route naar keuze ontwikkelen.
De verbindingen tussen de knooppunten zijn
tweezijdig bewegwijzerd.

In het afgelopen pinksterweekend was het
fietsroutenetwerk definitief gereed. Bij de
diverse VVV’s in Zuidwest Fryslân zijn de
toeristische kaarten van het netwerk te koop.
Het fietsroutenetwerk wordt op 27 juni 2007
officieel geopend en op feestelijke wijze in
gebruik genomen. Het netwerk wordt dan
geïntroduceerd bij de toeristische ondernemers
en andere genodigden. Tegelijk met Zuidwest
Fryslân is ook het fietsroutenetwerk van
Zuidoost Fryslân gerealiseerd. De gebieden
Noordoost- en Noordwest Fryslân zijn al
enige tijd voorzien van een dergelijk systeem.
De regio Midden Fryslân is momenteel
gestart met de voorbereidingen en zal Fryslân
uiteindelijk voorzien van een provinciedekkend
fietsroutenetwerk.

De werkzaamheden zullen bij gunstige weersomstandigheden per brug ongeveer een week
duren. Het verkeer zal bij de draaibrug wel
enige hinder ondervinden maar niet volledig
worden gestremd. Bij de Vallaatsbrug wordt
voor het schilderen van de bovenbouw een
hoogwerker ingezet die tijdens de werkuren
op het brugdek wordt opgesteld. Omdat de
brug niet in een doorgaande route ligt wordt
tijdens deze werkzaamheden de brug tijdelijk
afgesloten voor motorvoertuigen. De fietsers
en voetgangers kunnen wel blijven gebruik
maken van de brug. Bestemmingsverkeer
wordt verzocht via de Houtmolen te rijden.

Friesland omarmt
frisse ideeën
Leeuwarden - Frisjes platform voor studenten
die innovatieve ideeën op de markt willen
brengen. Studenten bevatten een schat aan
innovatieve ideeën die veel voor Friesland
kunnen betekenen, maar veel jonge innovatoren
willen de wereld ontdekken en zoeken hun heil
elders. Daarom is Frisjes opgericht. Frisjes is
een Coöperatieve Vereniging (CV) die studenten
ontwikkelingskansen in het Noorden wil bieden.
Dit initiatief wordt gedreven door de wil om
jonge mensen met ontwikkelingspotentie als
ontwerper of ondernemer binnen het Noorden
te houden. Je kunt met bagage bij bedrijven
aankloppen of zelf een onderneming starten.
Frisjes biedt ondersteuning door de juiste netwerken en contacten met de juiste bedrijven
aan de ideeën te koppelen.
Frisjes biedt een ontmoetingsplek waar je
ideeën kunt presenteren, aan creatieve brainstormsessies mee kunt doen en waar je een
netwerk kunt opbouwen. De meeste activiteiten
zullen plaats vinden in het vestigingsgebouw
van het Cartesius Instituut in Leeuwarden.
Frisjes zal in eerst instantie in hetzelfde
gebouw gehuisvest worden. De eerste flexwerkplekken zijn per half juni beschikbaar.
Het Cartesius Instituut is gevestigd aan de
Zuidergrachtswal 3 in Leeuwarden.
Dus heb jij een geweldig idee die je op de markt
wilt brengen dan is Frisjes op zoek naar jou!
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Laminaat op de vloer?

Makkumer opent hotel in Apeldoorn

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

B. BOSMA
biedt te huur aan:
Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.
Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar
Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Apeldoorn - Na Florida, Amsterdam, Gouda;
de Amerikanen, prinsen en marktkooplui
beproeven Ymelde de Boer en haar partner
Ramon nu hun geluk in Apeldoorn. Na bijna
een jaar in Makkum te hebben gewoond en
een helpende hand te hebben geboden in de
winkel van ”heit en mem” zijn zij sinds 1
februari de trotse eigenaren van Hotel Berg en
Bos in Apeldoorn. Een prachtig gelegen hotel,
midden op de Veluwe en op en steenworpafstand
van Paleis Het Loo, de Apenheul en het stadscentrum van Apeldoorn. Ymelde en Ramon

hebben er een gezellig familiehotel van gemaak
en met 3 sterren toegankelijk voor een breed
publiek; van zakenlieden tot toeristen en dagjesmensen. Hotel Berg en Bos doet er alles aan om
het verblijf van de gast zo optimaal mogelijk
te maken. Zo bieden ze aantrekkelijke fiets- en
wandelarrangementen inclusief een heerlijk
diner, voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken!
Voor meer informatie www.hotelbergenbos.nl
of bel 055- 355 23 52.

Gros financiële partners een nieuwe stijl
in financiële dienstverlening
Gros Hypotheken & Assurantiën te Makkum
gaat verder onder een nieuwe naam:
Gros financiële partners.
De naamsverandering brengt ook een nieuwe
huisstijl met zich mee. Gros financiële partners
heeft zich zelf ten doel gesteld om op het
gebied van financiële dienstverlening maatwerk
voor iedereen te leveren. Gros financiële partners
wil met de naamswijziging en nieuwe huisstijl
voor de toekomst de dienstverlening uitbreiden.
Gros Hypotheken & Assurantiën heeft afgelopen
elf jaar flink aan de weg getimmerd en is in de
regio bekend als de financieel adviseur die
onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan.
Gros financiële partners gaat haar specialistische
dienstverlening uitbreiden. De huidige werkzaamheden bestaan nu onder anderen uit:
* bemiddeling in hypotheken;
* financieringen voor recreatief
onroerend goed;
* bemiddeling in particuliere verzekeringen;
* financieringen van pleziervaartuigen;
* begeleiding bij aan en verkoop
van onroerend goed;
* financieel advies.
Vanaf heden kunt u ook als particulier voor uw
pensioenen, gouden handdrukken financiële
planning en estate planning terecht bij Gros
financiële partners. Ook voor de aanvraag
koopsubsidie bij de aankoop van een eigen
woning kunt u zich tot de adviseurs van Gros
financiële partners wenden. Wij zijn van alle
markten thuis.

Als ondernemer kunt u nu ook bij Gros financiële
partners voor advies en financiële producten
terecht. Gros financiële partners heeft haar
dienstverlening met een aantal specialismen
uitgebreid. Zo kunt u nu voor de volgende dienstverlening bij Gros financiële partners terecht;
* bedrijfsfinancieringen;
* bedrijfspensioenen;
* staking onderneming;
* risicoanalyses;
* employee benefits;
* advisering in ondernemingsstructuren;
* leasing;
* vastgoed analyse.
Gros financiële partners heeft als doel:
Maatwerk voor iedereen!
Meer informatie?
Bezoekadres
Gros financiële partners
Papiermolenstreek 2
8754 GE Makkum
Postadres
Gros financiële partners
Postbus 89
8754 ZP Makkum
Telefoon: 0515- 232704
Fax: 0515- 233133
U kunt ook via email of internet met ons in
contact komen: www.grosfp.nl & info@grosfp.nl
Contactpersoon is de heer A. Gros.
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De Waardruiters

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Cornwerd - Zaterdag 2 juni werd in Franeker
de kringwedstrijd voor pony’s gehouden. De
Waardruiters waren goed vertegenwoordigd
en wisten de nodige succesjes te boeken.
Een topprestatie werd neergezet door Esmee
Mesken met Quissie in de B-dressuur. Beide
proeven wist ze beslag te leggen op de 1e
prijs met de hoge scores van respectievelijk
200 en 204 punten wat haar in totaal 4 winstpunten opleverde.
Prijzen waren er in de B-dressuur ook voor
Sjerstin Talsma met ViaVia, zij won de 3e prijs,
en Menthe Talsma won met ViaVia de 4e prijs.
Beide deden zij ook mee bij het B-springen en
beiden reden ze een foutloos parcours,
Sjerstin won de 2e prijs, Menthe won de 1e
prijs. Daphne de Vries startte met Speedy in
de klasse L-1. Haar resultaat mocht er zijn.
Ook zij won met beide proeven de 1e prijs
met de scores van 191 en 196 punten, wat 3
winstpunten betekende.
Lysanne Wielsma startte met Geroy. Met een
score van 180 punten voor de eerste proef en
189 punten voor de tweede proef behaalde ze
haar 1e twee winstpunten in de klasse L-2.
Hinke Politiek startte met Sytse in de klasse
M-1 dressuur. De eerste proef won ze met 192
de 1e prijs, de tweede proef won ze met 197
punten de 2e prijs hetgeen haar in totaal 3
winstpunten opleverde. In het B-springen
won ze, ondanks een weigering, de 2e prijs.
In Oranjewoud was er een wedstrijd voor de
paarden. Daar werden de Waardruiters vertegenwoordigd door Marijke Bonthuis en
Pieternel Heeres. Marijke sprong met Maxima
en Univers in de klasse L. Met beide reed ze
een foutloos parcours. Met Maxima wonde ze
4e prijs, met Univers de 6e prijs. Pieternel
Heeres startte met Faiza en behaalde met 204
punten een winstpunt in de klasse Z-1 dressuur.
Zondag werd in Franker de kringwedstrijd voor
paarden verreden. Willeke de Vries behaalde
in de B-dressuur met Noah met 183 punten
een winstpunt. Emmy Dijkstra startte in de
klasse L-1. De score van 192 punten bezorgden
haar een winstpunt en de 2e prijs. Marijke
Bonthuis sprong met Welfare in de klasse B een
foutloos parcours waarmee ze de 1e prijs won.

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

GARAGE HORJUS AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Onderhoud en reparatie van uw auto
airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend
Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing
van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
Remmentestbank voor controle van de remmen.
Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
raam reparatie en vervanging voor alle verzekerings maatschappijen
schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
Breed assortiment onderdelen en accesoires.
Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
Mobiliteits garantie.
Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,
nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en
wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl
Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur
Garage Horjus zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 14.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Makkum en Minnertsga winnaars groet pupillen(Klaas Salverda)
wedstrijd Witmarsum
Witmarsum - Afgelopen zondag organiseerde
Kaatsvereniging Pim Mulier te Witmarsum
De Sprikkeurspartij. Een Pupillenwedstrijd voor
jongens en meisjes voor afdelingen en door
elkaar loten, 4 aparte partijen kon men bergen
op vier kaatsvelden. Een gezellige drukte in
het koepel (kaats) dorp aan de A7. Met een
maximale inzet met minimale hoeveelheid
mensen kon men terug zien op een geslaagde
dag die, werd gestart met de afdelingspartij
voor jongens en meisjes pupillen.
Afdeling
Bij de jongens zijn er een aantal favorieten op
te noemen; Makkum, St. Jacob, Sexbierum,
Ried en Dronrijp. Makkum won het deze keer
maar, het ging in de halve finale en finale niet
van een ”leien dakje”. Jesse Rinia, Emiel Wijma
en Jelle Attema kaatsten in de halve finale
tegen Ried. Men won moeizaam met 5-4 en 6-6.
Mark Wilbers, Edze Wigarda en Remoco
Miedema boden goede tegenstand maar
verloren nipt. In de finale werd St. Jacobiparochie
verslagen met eveneens 5-4. Nu viel de laatste
slag op 6-4. Kars Valkema, Andries Jensma en
Enno Kingma versloegen eerder om de finaleplaats of niets Dronrijp in een mooie kaatspartij met 5-4 en 6-6.
Door Elkaar Loten
Na de eerste omloop in de afdeling kon men
beginnen met de D.E.L. wedstrijd. Naast de
losse opgaves kaatsten de verliezers van de 1e
omloop in de afdeling mee. Zo kon men 25
parturen op de lijst bijschrijven. Adnan Harbour
is van oorsprong geen fries maar kaatsen kan
hij wel. Met Jacco Kooistra versloegen zij met
relatief veel gemak en een staand nummer de
concurrentie. In de finale werden Willem
Hilverda en Arjen v.d. Zee verslagen met 5-3
en 6-0. Eerder werden Remco Dijkstra en Noa
van Gils in de Halve finale simpel aan de kant
gezet met 5-0 en 6-2. De verliezende finalisten
wonnen de halve finale gemakkelijk van Erwin
Zijlstra en Marco de Groot met 5-2 6-6 maar,
konden het niet meer opbrengen in de finale.
Meisjespupillen
Bij de afdeling ook een aantal sterke afdelingen
die weinig voor elkaar onder doen. Minnertsga
heeft ook bij de jonge meiden een goede lichting.
Jildou van Dijk, Nieke Wateler en Lusanne
Klaver waren zondag de sterkste. Tot de finale
hadden zij weinig tegenstand. Totdat in de
laatste partij het partuur van Oosterlittens om

de hoek kwam kijken. Liz de boer, Yvke Velstra
en Annelien Broersma boden veel tegenstand
en kaatsten zeer goed. Minnertsga toonde in
het laatst iets meer klasse en won met 5-4 en
6-6. In de halve finale versloeg ”Littens” Het
Bildse partuur uit St. Annaparochie met 5-3
en 6-4. Esther Wagenaar, Eline Hiemstra en
Lilijan Kingma kwamen deze keer niet in de
finale te staan.Door Elkaar Loten: Hetzelfde
principe als bij de jongenspupillen leverde 18
parturen op in de 4e wedstrijd van de dag. De
D.E.L. partij voor de meisjespupillen leverde
een terechte winnaar op. Nicole Hempenius en
Marloes Fennema wonnen hun partijen
gemakkelijk. in de finale werden de tegenstanders slechts een eerst gegund. Bonita Schat
en Riska Bouma wonnen daarvoor ook vrij
simpel maar konden het tegen de Franekers
lang niet redden. Met 5-1 en 6-0 werd wel een
mooie 2e plaats behaald. Lieze Braaksma en
Jildou Sweering werden 3e . zij verloren in de
halve finale van Bonita en Riska. Na een
drukke maar gezellige kaatsdag konden de
prijzen worden uitgereikt aan:
Pupillen Jongens afdeling (22 parturen)
1. Makkum (Jesse Rinia, Emiel Wijma
en Jelle Attema)
2. St. Jacobuiparochie (Kars Valkema,
Andries Jensma en Enno Kingma)
3. Ried (Mark Wilbers, Edze Wigarda
en Remco Miedema)

Makkum - Volgende week woensdag 13 juni
zal er ‘s middags op ”Keatslân De Seize” aan
de Klipperstraat het Schoolkaatsen plaatsvinden.
Het wordt georganiseerd door de Federatie en
het is de voorronde voor het Fries basisscholenkampioenschap. De partij begint om 13.30 uur
en de kransen worden aangeboden door Stefan
Bakker. Er wordt een grote deelname verwacht
en het publiek is van harte welkom.
KV Makkum

Wilde straatkaatspartij op
het Plein
Makkum - De Kaatsvereniging Makkum laat
weten dat er op zaterdag 16 juni a.s. een straatkaatspartij zal worden gehouden op het Plein
te Makkum. Elke kaatser/kaatster kan meedoen,
men hoeft geen lid te zijn van de KV Makkum!
Er wordt gekaatst met een luchtbal en het
begint om 10.00 uur. We streven ernaar om in
een Damesklasse en een Herenklasse te kaatsen.
Dit kan alleen plaatsvinden als er zich voldoende dames en heren opgeven. De prijzen
in de Herenklasse worden aangeboden door
Slagerij Attema. Restaurant It Posthûs biedt
de prijzen voor de Damesklasse aan. Opgeven
voor deze partij is mogelijk in de kantine van
de KV Makkum of bij het secretariaat:
Strânwei 17 te Makkum, tel: 0515-231377.
Volgende week meer..............................
KV Makkum

Door Elkaar Loten (25 parturen)
1. Adnan Harbour, Oosterbierum
en Jacco Kooistra, Easterein
2. Willem Hilverda, Nijland
en Arjen v.d. Zee, Tzummarum
3. Erwin Zijlstra, Easterlittens
en Marco de Groot, Franeker
3. Remco Dijkstra, Berlikum en Dronrijp
Pupillen meisjes Afdeling (21parturen)
1. Minnertsga (Jildou van Dijk, Nieke Wateler
en Lusanne Klaver)
2. Easterlittens (Liz de Boer, Yfke Velstra
en Annelien Broersma)
3. St. Annaparochie (Esther Wagenaar,
Eline Hiemstra en Lilijan Kingma)
Door Elkaar Loten
1. Nocole Hempenius
en Marloes Fennema, Franeker
2. Bonita Schat, Sint Jacobiparochie
en Riska Bouma, Buitenpost

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

Het Fries basisscholen
kampioenschap

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

1e Marathon van
Leeuwarden bij Omrop
Fryslân op radio en tv
Ljouwert - Omrop Fryslân radio en televisie
zijn zondag 10 juni de hele dag bij de eerste
Marathon van Leeuwarden. Het belooft een
prachtig evenement te worden waarvan het de
bedoeling is om er een jaarlijks terugkerende
klassieker van te maken. Het thema van deze
marathon, Gezonde Stad Leeuwarden, komt in
alle aspecten rond de marathon aan de orde.
Zo worden er een gezonde markt en clinics
georganiseerd. De verslaggevers van Omrop
Fryslân zijn de hele dag op pad en doen verslag
van het evenement en de verschillende wedstrijden. ‘s Morgens op radio vanaf 10.00 uur
flitsen van de start bij de Oldehove in
Leeuwarden (in het programma Mei Douwe),
daarna van 11.00 uur tot 18.00 uur een extra
Muzyk & Sport. ‘s Avonds in een extra sportprogramma op Omrop Fryslân TV beelden
van de marathon en zaken daar omheen vanaf
18.00 uur. De ‘Marathon van Leeuwarden’
wordt uitgezet door Atletiekvereniging Lionitas
en SV Friesland. Omrop Fryslân ‘Maraton fan
Ljouwert’ zondag 10 juni. Radio vanaf 10.00 uur,
TV vanaf 18.00 uur.
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Goede doelen

Makkum - Wij Jeltje Schilstra en Kristian
Roosma (10jaar) wilden een club beginnen
maar we wisten niet waarvoor. De moeder
van Jeltje zei toen dat we misschien voor een
goed doel konden sparen! En dat deden we.
Toen we ongeveer tien euro hadden, kwamen
de anderen erbij. We gingen langs de deuren
met een briefje waar opstond dat we flessen
en bierflessen en geld inzamelden voor een goed
doel in dit geval stop aids now! We bedanken de

mensen die ons flessen wilden geven! We
dachten dat we nooit op honderd euro kwamen,
maar dat is toch gelukt. Door de hulp van alle
leden van de club, die dit mogelijk hebben
gemaakt. We proberen natuurlijk nog veel geld
in te zamelen voor nog veel meer goede doelen.
Groeten:
Jeltje, Kristian, Ricardo, Evelien, Elke, Kim,
Bobbie, Christina, Sarah, Melanie en Marijn.

Botter- en aken evenement 75 jaar Afsluitdijk
Makkum - Op zaterdag 9 juni en zondag 10 juni
vaart een vloot van bijna 30 botters en aken
tussen Den Oever in Noord-Holland en Makkum
in Fryslân. De tocht gaat beide dagen langs de
Afsluitdijk. Met deze tocht van historische
schepen willen we op een bijzondere manier
een eerbetoon brengen aan de voormalige
Zuiderzeevissers.
Op zaterdag begint de tocht om 12.00 uur in de
haven van Den Oever. De tocht gaat over de
Waddenzee. Via de sluizen van Kornwerderzand
komen de schepen om omstreeks 16.00 uur aan
in de haven van Makkum. Op zondag vertrekken
de schepen om 10.30 uur uit Makkum en varen
ze over het IJsselmeer om via de sluizen van
Den Oever om omstreeks 16.00 uur in de
haven van Den Oever aan te komen.
Op zondag 10 juni brengen de schepen een
eresaluut aan de Zuiderzeevisserij. Dat gebeurt
om omstreeks 15.00 uur bij het Monument op
de Afsluitdijk. Vanaf de Noord-Holland, het
vlaggenschip van Rijkswaterstaat, zullen de
Commissaris van de Koningin van de provincie
Noord-Holland, de heer H.C.J.L. Borghouts,
de waarnemend burgemeester van de gemeente
Wieringen mevrouw M.J.P. van Kampen Nouwen en de burgemeester van de gemeente
Wûnseradiel, de heer Th.R. Piersma, het eresaluut afnemen. Alle schepen zullen gelijktijdig
de fok laten zakken als eresaluut aan de verloren
gegane Zuiderzeevisserij. Zowel in de haven

van Den Oever als in Makkum worden de
schepen op een feestelijke manier ontvangen
en uitgeluid. Op zaterdagochtend is er Den
Oever een vismarkt, op zaterdagavond is er in
Makkum een optreden van de Makkumer
Bluesbrothers.
De tocht wordt georganiseerd door de gemeenten
Wieringen en Wûnseradiel samen met de
Stichting Botterbehoud en de Vereniging Aak
WR 173. Via mailings en advertenties hebben
mensen en bedrijven de mogelijkheid gekregen
een plaats te krijgen op één van de schepen.
Hiervan is goed gebruik gemaakt. De aanleg
van de Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad
voor de Zuiderzeevissers. Het zoute water van
de Zuiderzee veranderde in het zoete water
van het IJsselmeer waardoor veel vissoorten
verdwenen en daarmee verdween de broodwinning voor een grote groep vissers.
Informatie over dit evenement kunt u krijgen bij:
- de heer Henk Leenders
gemeente Wieringen
telefoon 0227 - 59 43 20
- de heer Jan Leijstra
gemeente Wûnseradiel
telefoon 0517 - 53 33 20
NB. De route en de aankomsttijden zijn afhankelijk van het weer en kunnen dus wijzigen.
Raadpleeg de website www.wunseradiel.nl
voor de actuele informatie.

Botter en aken
evenement
Zaterdag 9 juni
Om ongeveer 16.00 uur
Feestelijke ontvangst van de vloot
m.m.v. het Visvrouwen De Spitsters uit Harlingen
Vanaf 21.00 uur
Spetterende feestavond in feestpaviljoen op
de haven met de Makkumer Bluesbrothers
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Makkum, Achterdijkje 14

Makkum, Kerkstraat 39

Makkum, Workumerdijk 3

Op de IJsselmeerdijk gelegen eenvoudige
woning met uitzicht op het natuurgebied
en over het Makkumerdiep naar het
IJsselmeer. Indeling: entree/gang met
achterdeur, woonkamer aan de voorzijde
met bedstede, keuken aan de achterzijde,
badkamer o.a. v.v. douche en toilet.
1e Verd.: overloop, slaapkamer aan de
achterzijde, zolderkamer aan de voorkant.
Achtertuin op het westen. Totaal 89 m²
erfpachtgrond.

In het centrum gelegen karakteristieke
woning met tuin op het westen en totaal
150 m² eigen grond. Indeling: entree/gang,
slaapkamer (vroeger snoepwinkeltje),
toilet, douchecel, kamer-en-suite,
eenvoudige keuken met buitendeur.
1e Verd.: overloop, 4 slaapkamers
waarvan twee met dakkapel en één met
balkon. De woning wordt verwarmd
middels gaskachels. De achtertuin heeft
een achterom.

Aan de rand van het centrum gelegen
vrijstaande woning met aanbouw, bestraat
terras op het ZW en schitterend uitzicht
over de haven en het natuurgebied de
"Noordwaard". De woning maakt deel uit
van het beschermde dorpsgezicht en is
gelegen op totaal 88 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, woonkeuken
en woonkamer. 1e Verd.: overloop,
2 slaapkamers, badkamer o.a. met
douche. V.v. C.V.

Verkocht

Vraagprijs € 138.500,-- k.k.

Vraagprijs € 179.000,-- k.k.

Cornwerd, Sotterumerdijk 7

Makkum, Kerkeburen 44

Pingjum, Oorlogssteeg 2

Recentelijk volledig verbouwde (grotendeels
opnieuw opgetrokken) vrijstaande woning,
een paar kilometer buiten Makkum gelegen
op totaal 2.159 m² eigen grond en v.v.
ponystal. Een uniek object voor een stel
of klein gezin die van dieren en ruimte
houdt. De woning heeft op de begane
grond o.a. een woonkamer, woonkeuken
en een badkamer. Op de verdieping is
thans 1 zeer grote slaapkamer, evt.
te splitsen in 2 of 3 kamers.

Volledig nieuw te bouwen halfvrijstaande
woning (ook fundering wordt vernieuwd),
gelegen aan de rand van het centrum in
het beschermde dorpsgezicht. De tuin is
op het noorden gesitueerd en heeft een
eigen achterom. Totaal 63 m² eigen
grond. Indeling: entree/hal, toilet,
woonkamer met trapkast, half open
keuken en bijkeuken met buitendeur.
1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en
een badkamer.

Zeer ruime, vrijstaande woning met
berging en achtertuin, gelegen in de
oude dorpskern op totaal 169 m² eigen
grond. Indeling o.a.: zij-entree/hal, grote
woonkamer (± 50 m²), keuken (± 25 m²)
v.v. inbouwapparatuur, badkamer met
ligbad, douche en toilet. 1e Verd.:
overloop, 3 slaapkamers (meer kamers
mogelijk). Deze woning is recentelijk
gerenoveerd en verkeert in de afbouwfase.
V.v. C.V. (HR, combi, 2000).

Vraagprijs € 370.000,-- k.k.

Koopsom € 166.500,-- v.o.n.

Vraagprijs € 194.000,-- k.k.

Pingjum, Pibemalaan 13

Ferwoude, R. Joelesfinne 2

Aan de rand van het dorp gelegen
vrijstaande en goed onderhouden
voormalige pastorie met vrijstaande
stenen garage, tuinhuis en totaal 681 m²
eigen grond. Indeling: entree/tochtportaal,
gang, toilet, woonkamer (kamer-en-suite),
keuken v.v. inbouwapp., grote kelder,
aangebouwde berging met buitendeur.
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers
(1 met balkon), complete badkamer.
Vlizotrap naar zolderberging.

Met vrij uitzicht over landerijen gelegen
2/1-kapwoning met vrijst. garage en
zonnige achtertuin, gesitueerd aan een
rustige straat op totaal 275 m² eigen
grond. De woning heeft een zij-entree/hal,
toilet, woonkamer en een half open
eetkeuken met schuifpui. Op de verdieping
zijn een overloop, 2 ruime slaapkamers,
wasruimte en een badkamer. Vaste trap
naar de 2e verd. met c.v.-ruimte (HR, 2006)
en een fraaie slaapzolder.

Vraagprijs € 271.000,-- k.k.

Vraagprijs € 179.000,-- k.k.

Makkum, Voorstraat 1
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Bekerpartij Federaasje Hearen ôfdieling yn Koarnwert
Koarnwert - Op 26 maaie jl. keatsten de hearen
foar de ôfdieling út de federaasje om de beker.
Der waard yn in A en B klasse spile. Yn de
A-klasse wiene d’r twa poultsjes fan elk 3
partoer. It partoer fan Makkum mei Yde Klaas
Dijkstra, Jan Tuinier en Gerard van Malsen
kamen yn’e finale tsjinoer Koarnwert mei Ilja
Tassebajof cs. te stean. De Makkumers wiene
fierwei it best, oer de hiele dei hiene se ek mar
2 tsjinearsten. Foarsiter Warren v.d. Veen nam
de beker en de ôfdielingsmedalje grutsk yn
ûntfangst. Yn de B-klasse wie de earste omloop
gau ôfrûn, d’r sieten net folle spannende
partijen tusken. Yn de winnersrûnte gong de
finale tusken Koarnwert en Eksmoarre. De
”thúsformaasje” stûn gau op foarsprong, mar
de tsjinstanders kamen noch sterk werom.
Dochs gong Eksmoarre mei de twadde priis
nei hús. Foar Koarnwert de earste kear dat de
beker wûn waard. Yn de finale fan de ferliezersrûnte wie Kimswerd te sterk foar Arum, die
mei in twatal keatste. Alle winners gongen
mei in fleispakket, medaille en eventueel in

krâns en beker nei hús. Nei de wedstryd en de
priisutryking bleauw it noch lang gesellich yn
it tintsje.
Útslach: A-klas:
1 Makkum: Yde Klaas Dijkstra, Jan Tuinier
en Gerard van Malsen.
2 Koarnwert: Peter Bootsma, Ilja Tassebajof
en Feike Melchers.
B-klas: Winn. Rûnte:
1 Koarnwert: Jan Ruurd Amels, Geert Melchers
en Rinze Steneker.
2 Eksmoarre: Eelke Brunia, Henri Steigenga
en Jacob Lootsma.
3 Pengjum: Johan Visser, Jouke Visser
en Bauke Feenstra
Ferl. Rûnte:
1 Kimswerd: Sjoerd A. de Jong, Michiel de Boer
en Jan Gerben Strikwerda.
2 Arum: Halbe van der Schaaf, Martin de Vijver
en Johannes Oudendag.

Prachtich keats simmerwaar yn Koarnwert
Koarnwert - Op 2 juny keatsten de pupillen út
de federaasje Wûnseradiel, Boalsert en Warkum
de earste ôfdielings kompetysje partij fan it jier
yn Koarnwert. Oer de hiele dei ha we allinnich
mar sinne hant en d’r stûn nauweliks wyn. By
de famkes wie d’r ien pûl fan 5 partoeren en
by de jonges 3 pûles fan yn totaal 11 partoeren.
By de famkes wiene d’r mar in pear spannende
partijen. By Longerhou-Skettens tsjin Makkum
waard it alles oan de hang, wêrby earstneamde
de sân punten kriech. De allerlêste partij wie
tusken Eksmoarre en Makkum, dy’t noch mar
mei twa famkes spile. Makkum koe dizze ek net
winne, it waard 5-4, 6-4. De Wytmarsumer
famkes wûnen dizze earste federaasje ôfdielings
kompetysje. Sy wûnen 4 kear en dat wie goed
foar de krâns. Longerhou-Skettens waard
twadde, mei 4 punten minder dan Wytmarsum.
Yn pûl 1 by de jonges wiene mear spannende
partijen. Pieter Politiek fan Koarnwert st best
op te slaan en wûn sa mei René Boschma de
earste trije partijen. Yn pûl 2 wie Arum
oppermachtich. Yn de tredde pûl wie in moaie
partij tusken Eksmoarre en Wytmarsum.
Lêstneamde luts mei 5-5, 6-4 oan it langste
ein. Wytmarsum waard earste yn’e poule en

stûn troch in steand nûmer lyk yn’e finale.
Arum 1 en Koarnwert keatsten om it oare finaleplakje. It twatal fan Koarnwert koe net winne fan
de Arumers. Yn de finale wie in soad sterk tuskenspul. Wytmarsum wûn it mei 5-3, 6-4. Sawol by
de jonges as de famkes Wytmarsum dus de bêste.
Om 3 oere middeis rikte it bestjoer de krânsen
en bekers út oan de winners. Dêrnei stûn de
paparazzi klear foar de mooiste hotshots. Dy
stean op de site fan de federaasje: www.federatiewbw.nl. Foar de pupillen is de folgjende
wedstryd op 23 juny yn Burchwert.
Útslach:
Famkes:
1 Wytmarsum: Marrit v/d Sluis, Sanne v/d Vlugt
en Larissa Zuidema, 28 pnt.
2 Longerhouw-Skettens: Yvonne Spijksma,
Angelique Buma en Karin v/d Woude, 24 pnt.
Jonges:
1 Wytmarsum: Mart v/d Molen, Bart Reijenga
en Ivo Haitsma, 28 pnt.
2 Arum 1: Jarno Reinsma, Nanne-Dirk Sinnema
en Rudmer Okkinga, 24 pnt.
3 Koarnwert: Pieter Politiek
en René Boschma, 22 pnt.

KNKB uitnodigingswedstrijd pupillen jongens
Gaast - Voor de uitnodigingspartij waren 10
parturen uitgenodigd, tot de groep kaatsers uit
deze regio behoorden ook Jelle Attema uit
Skuzum en Jesse Rinia uit Makkum. Dit duo
was bij elkaar geloot en gingen met de tweede
prijs naar huis.
Uitslag winnaarsronde
1. Sieb Driessen, Minnertsga
en Adnan Hanhour, Oosterbierum

2. Jelle Attema, Skuzum
en Jesse Rinia, Makkum.
Uitslag verliezersronde
1. Ydo Hoekstra, Minnertsga
en Remco Miedema, Ried.
2. Christian de Haan,
en Kars Zeinstra uit Franeker.

K.V. MAKKUM ORGANISEERT

DE GEBR. HOGEBOOM PARTIJ
Zaterdag 9 juni a.s. wordt deze Off.
K.N.K.B. partij voor Jongenspupillen
del. A. en del. B. + verl.ronde gehouden.
Aanvang: 10.00 uur op ”Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit eretekens en medailles,
aangeb: door Gebr. Hogeboom constructiebedrijf.
De kransen worden aangeb: door Fam. P. Rinia.
Een aantal Makkumer talenten
zullen ook van de partij zijn !!
Kaatsvereniging Makkum.
Zie ook www.kvmakkum.nl

K.V. MAKKUM ORGANISEERT

PEARKEKEATSEN
Zondag 10 juni a.s.
de Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatspartij.
Dit is pearkekeatsen voor leden + verliezersronde.
De prijzen bestaan uit medailles en waardebonnen,
aangeboden door Keatsatelier Scheepvaart.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 9 juni
in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs,
Tel: 0515-231377.
De loting is op zaterdag 9 juni om 20.00 uur.
Tot zondag !!

Praat maar raak
Uit betrouwbare kring vernomen dat wij:
a. de tuin hadden verkocht
b. zouden stoppen met ons werk
c. al op de Bahama’s woonden

Helaas (voor sommigen)
het is niet waar!
Deze spreuk hing vroeger bij
Gretha Bergsma in de winkel:
‘Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje!’
Iets voor de betrouwbare kring?

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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Wist u dat...
* Er nog plaatsen gereserveerd kunnen worden,
voor het toneel in Skuzum - Piaam op 16 juni
* u dat telefonisch kunt doen 0515 - 23 27 24

Tentoonstelling van
modelstudies in restaurant
de Nynke Pleats

TE KOOP

Piaam - Een tentoonstelling van modelstudies,
”naar het leven getekend”. Voornamelijk
tekeningen, met als belangrijk kenmerk dat ze
gemaakt zijn in slechts enkele minuten. Geen
”gelikte” schilderijen waar over nagedacht is,
maar directe notaties naar de waarneming.
Eerlijk werk dus, van net beginnende, tot zeer
ervaren cursisten van Frans Faber. Een interessante tentoonstelling met name voor hen
die al jaren denken: ”mensen tekenen dat lijkt
me leuk, maar dat is veel te moeilijk”. Het
werk op deze expositie geeft een klein beeld
van hoe er gewerkt wordt, ook door mensen
die sinds de lagere school amper nog getekend
hebben. Voor meer info: tel. 0515-232845 /
www.fransfaber.nl

Inleveren kopij
V. Camminghaweg 14
ARUM
Volledig gerestaureerde
tussenwoning met
achtertuin

Vraagprijs:
€ 125.000,00 k.k.

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlagen bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's rechtstreeks naar de drukker te
verzenden.
De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u
tot vrijdagavond 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
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

TE KOOP

Ikea bureau (Mikael serie), berkenpatroon met
glasplaat op bureaublad, verstelbare planken,
tijdschriftenrek en magnetisch schrijfbord,
z.g.a.n. € 85.-, tel. 0515-231923
Computer Windows’98 met printer, werkt uitstekend (i.v.m. aanschaf Laptop) € 75.-,
tel. 06-47436393

www.focussys.nl

Meisjesfiets 20” (rose/paars) z.g.a.n. € 100.-,
tel. 0515-230073
Vouwwagen Scouts Bivo speciaal kleur
blauw/grijs, 4 x gebruikt extra veel ruimte,
tel. 0515-232203
Zeer mooie relax stoel, tel. 0515-232884
7 Grasparkieten, 3 mannetjes en 4 vrouwtjes
€ 35.-; 2 Diamantduifjes, man en vrouw € 15.tel. 0515-231740
Tuinkabouters ± 50 cm hoog van beton € 20.per stuk, tel. 0515-573058
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298
GEVRAAGD

Schoonmaakhulp seizoenswerk,
tel. 0515-231573
GEZOCHT

Stel roeispanen 2.30 l. met roeidollen voor
een schouwtje, tel. 0515-532373

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”

WEGGELOPEN

Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Ons hangoor dwergkonijn, bruin, roepnaam
Lissy. Wie heeft hem gevonden?
tel. 0515-232203

Gevraagd voor het hoogseizoen

Flink meisje 16 tot 18 jaar
Drogisterij Slijterij Heddema
De Holle Poarte 2
Makkum
tel. 0515-231048

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand juni
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Champignonroomsoep

Zalm met tagliatelle

Parfait met Ammaretto

of

of

of

Salade De Prins

Kalkoen van de grill
met mosterd-dragonsaus

Koffie ijs

of

of

of

Salade met gerookte kip

Coupe Rianne

Rommelmarkt
op kaatsveld in Pingjum

Kipsaté met gebakken uien

Zaterdag 9 juni
aanvang 10.30 uur

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

De opbrengst gaat naar
Pingjummer Jeugdsoos

€ 19,50
Aanbieding geldig t/m 30 juni 2007

www.nieuwbouwinmakkum.nl

