
www.vissermode.nl telefoon: 0515 - 23 10 32
Win 50 Euro waardebonnen zie onze site

iedere dag open, ook op Zondag

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500                    www.makkumerbelboei.nl No. 1190 - 13 juni 2007

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

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

Geslaagd Concours
Hippique met 
18 rubrieken

4 7 14

Avontuurlijke
zomerkampen 
It Fryske Gea in
het Rysterbosk

Slagerij Attema
straatkaatspartij

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sponsorloop leerlingen De Ark brengt 1700 euro op

Makkum - Ook dit jaar werd er een sponsorloop
georganiseerd net als twee jaar geleden. De
opbrengst was vrijwel gelijk aan die in 2005
ook rond de 1700 euro. Het geld wordt besteed
aan nieuwe speelattributen op het schoolplein. 

Alle kinderen hebben goed hun best gedaan
om een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te
lopen. Er stonden 15 rondjes op een kaart, elk
rondje was ongeveer 350 meter. Veel kinderen
uit de hoge groepen 6,7, en 8 hebben meer

dan 15 rondjes op hun naam staan. Het
gemiddelde van die groepen was 18 maal in
het rond. Voor de groepen 3 tot en met 8 was
het een rondje buiten om de school, voor de
groepen 1 en 2 deze route was twee rondjes
over het schoolplein en door de school. Alle
kinderen deden enthousiast mee en onderweg
stonden moeders met bekertjes water om
zonodig de dorst te lessen. De sponsorloop
werd muzikaal opgeluisterd op accordeon door
een beppe van de kinderen. 

* Er is de 11 stedentocht voor o.m. fietsers, motoren, old-timers, wandelaars en tractoren. De 254
deelnemers trokken zaterdag 9 juni j.l. op de meeste uiteenlopende tractoren door het Friese
landschap. Een deel hiervan hield in Allingawier een korte stop. 
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 22 juni 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, 
tel. 0515-231655

zaterdag 23 juni
Makkum - Kaatsland ”De Seize”11.00 uur 
R.T. Projectafbouw B.V. Bedrijfskaatspartij

Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur 
bingo 

Cornwerd - Federatie Jeugdwedstrijd 
welpen/pupillen/schooljeugd 10.00 uur

Pingum - Boerenmarkt ”De Marnemerk” 
De Nije Trije Nesserlaan 41, 10.00 - 17.00 uur

zondag 24 juni
Makkum - Kaatsland ”De Seize” 11.00 uur 
Fa. Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijfspartij,
Off. K.N.K.B. 30+ en 50+ heren d.e.l. 
met verliezersronde

maandag 25 juni
Makkum - Zorgcentrum Avondrust optreden van
”Hallelujah” 19.30 uur. Entree € 2.-, inclusief twee
consumpties, info, zie 22 juni

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30
augustus. Expositie olieverfschilderijen (Land-
schappen, zee- en dorpsgezichten) van Maaike Poog.
Geopend tijdens kantooruren. Voor info: Maaike
Boonstra- Poog, Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/
www.maaikepoog.nl.

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september
expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar

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 - Restaurant Nynke Pleats tot 1 juli, openings-
tijden zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur expositie
”naar het leven getekend” 

Wons - zaterdag en zondag 30 juni Expo Atelier
Pur Sang. Open zondagen: 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

Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zo als een mantel om mij heen geslagen
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.

Huub Oosterhuis

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve zorgzame mem, beppe en oerbeppe

Doetje de Jong - Janson
* 9 september 1922 12 juni 2007

Leeuwarden Sneek

Sinds 11 juli 1986 weduwe van Jan de Jong.

Makkum: Schelte en Doutzen
Marja en Berno
Martin en Veronique

In herinnering: Jan

Gaast: Doetie en Dooitze
Doetie en Theun
Melle en Aukje
Froukje en Anne Thomas

Dronrijp: Mattie en Piet

Makkum: Jan en Karin
Jordy

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Mattie Akkerman
Osingasingel 7
9035 GJ Dronrijp

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
zaterdag 16 juni j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Plotseling is overleden onze medebewoner
van Avondrust, mevrouw

D. de Jong- Janson
Wij wensen kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Bewoners en medewerkers van
Zorggroep Tellens
Woonzorgcentrum Avondrust

Makkum 12 juni 2007

Eureka 30 jaar !

Feliciteer deze pop de 22e maar

Kerkdiensten
zondag 24 juni 

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser                        

R.K. Kerk 9.30 uur  parochievoorganger

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur 
br. W.J.de Vries, Zwolle    

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur 
zr. C.J.M. Borgers, tsjinst Oer it Wetter te Nijhuizum

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. D. Tamminga, 
m.m.v. dhr. L. Stellingwerf accordeon en orgel

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

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

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:  
A. de Boer, 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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 21/6 t.e.m. wo. 27/6

Campina Magere Yoghurt, literfles....................................0.89
Runderrookvlees, per pakje........................5 zegels extra
Wieckse Witte Bier, 6x30cl...........................................nu 2.49
Tijgernootjes, zak 225 gram..........................................nu 1.19
JP Chanet Cab.Sijrah, 75 cl...........................................nu 2.49
Mentos Mint, 4 rol.........................................van 1.69 nu 1.19
Krop Sla..............................................................voor 99 cent
kilo Trostomaten............................................................nu 1.15

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 21 JUNI
T/M ZATERDAG 23 JUNI

GEVULDE HOLLANDSE BIEFSTUK
MET KRUIDENBOTER

4 HALEN / 3 BETALEN

GESNEDEN KIPFILET
IN CHINEESE SAUS
100 gram €€ 1.45

met GRATIS 
100 gram gekookte witte rijst

DONDERDAG 21 JUNI
T/M WOENSDAG 27 JUNI

GEBRADEN ROSBIEF
100 gram €€ 1.50

CHOZIZO
100 gram €€ 1.20

SELLERIJ SALADE
100 gram €€ 1.-

Voor het goede doel
De opbrengst ten bate van het Astma Fonds
heeft in de dorpen Makkum, Skuzum, Piaam
en Cornwerd € 1323,28 opgebracht. 
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt.

Collecteweek Maag Lever
Darm Stichting op 18 juni
van start
Nieuwegein - Deze week t/m 23 juni zullen
in heel Nederland zo’n 26.000 vrijwilligers
collecteren voor de Maag Lever Darm
Stichting. Met het geld dat tijdens de collecte
wordt opgehaald, financiert de Maag Lever
Darm Stichting voorlichting en onderzoek
naar aandoeningen van het spijsverterings-
stelsel, ter verbetering van de zorg aan twee
miljoen patiënten. De collectanten zullen meest
einde dag langs de deuren gaan.

Over de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting zet zich op
meerdere fronten in voor maag-, lever- en
darmpatiënten. Zij financiert wetenschappelijk
onderzoek naar maag-, lever- en darmaandoen-
ingen. Daarnaast geeft de Maag Lever Darm
Stichting voorlichting via www.mlds.nl en door
middel van brochures en beantwoordt zij medi-
sche vragen via de infolijn. Hierbij werkt zij
nauw samen met een groot aantal patiënten-
organisaties die specifieke informatie tot hun
beschikking hebben en lotgenotencontact bieden.
De Maag Lever Darm Stichting is actief sinds
1981. Haar werk wordt mogelijk gemaakt
door giften. Donaties zijn afkomstig uit het
bedrijfsleven, fondsen en particulieren die
hun waardering voor het werk van de stich-
ting uiten door donateur te worden. Giften
kunnen gestort worden op giro 2737. Voor
meer informatie, surf naar www.mlds.nl.

Brought to the IJsselmeer coast

Through prosperous seas and tides

Our wonderful bundle of joy

Welcome, you great Irish pride!

Finn
Maurits Aiden

Born 5th June 2007

Beautiful son

and little brother

Sean, Marit & Owen O’Connor

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U N I

Babi Pangang
Gefileerde Kip
met Ketjapsaus
2 st. Saté Ajam
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

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

Volop barbecuevlees

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Zorgbelangorganisaties hebben maandag de dvd
WMO Ooh! aan PvdA Tweede Kamerlid Agnes
Wolbert overhandigd. De dvd geeft allochtonen
met een informatieachterstand uitleg over de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo willen
Zorgbelangorganisaties allochtonen stimuleren
hun eigen belangen te behartigen in hun gemeente.
Agnes Wolbert heeft namens de PvdA de Wmo
in haar portefeuille en zij wil er voor waken dat
de Wmo een ‘witte wet’ wordt.

Aanleiding
De dvd is onderdeel van het programma Lokaal
Centraal van de Zorgbelangorganisaties dat de
cliëntenparticipatie rondom de Wmo stimuleert.
Tijdens de uitvoering van dit programma bleek
dat veel allochtonen niet goed weten wat de
Wmo voor hen betekent en dat zij daardoor ook
niet goed hun eigen belangen kunnen behartigen.
Zorgbelangorganisaties hebben daarom met
subsidie van het ministerie van VWS de dvd WM
Ooh! ontwikkeld. De dvd is bedoeld als aanzet
voor een gesprek over de Wmo met allochtone
doelgroepen in hun eigen vertrouwde omgeving,
bijvoorbeeld in een theehuis, moskee, bij zelf-
organisaties of vrouwencentra, maar kan ook tijdens
andere voorlichtingsactiviteiten gebruikt worden. 

Agnes Wolbert: ”De Wmo is er voor iedereen.
Daar maakt de PvdA zich sterk voor. Deze dvd
kan allochtonen helpen de weg naar de Wmo te
vinden. Uitleg over de Wmo zou bijvoorbeeld
onderdeel kunnen uitmaken van de inburgering.
De PvdA wil allochtonen niet in de watten leggen,
maar ze betrekken bij de samenleving.”

Inhoud van de dvd
De dvd geeft informatie over de Wmo in het
algemeen en over de belangenbehartiging op lokaal
niveau. De dvd is opgebouwd uit een aantal thema’s
van de Wmo en de betekenis daarvan voor burgers.
Enkele thema’s die onder andere aan bod komen
zijn: de betekenis van de wet, de uitvoering door

gemeenten, de eigen bijdrage, voorzieningen zoals
wonen vervoer en huishoudelijke hulp, onder-
steuning van vrijwilligers en mantelzorgers, het
persoons-gebonden budget, wat te doen bij vragen
of klachten en Wmo-cliëntenparticipatie. 

Taalversies
De oorspronkelijke versie van de dvd is
Nederlands gesproken, daarnaast bestaat de
mogelijkheid om te kiezen voor een Nederlands
ondertitelde versie met ingesproken tekst in de
volgende zeven talen: Marokkaans-Arabisch, Turks,
Sranan Tongo, Sarnami, Papiamento, Chinees
en Engels. De dvd is gemaakt door Zorgbelang
Nederland en een van haar lidorganisaties, het
Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform. 

Verspreiding
Voor de verspreiding van de dvd en het in goede
banen leiden van de daaruit voortkomende
gesprekken werken de Zorgbelangorganisaties
samen met de samenwerkingsverbanden van
het Landelijk Overleg Minderheden. Naast de
landelijke lancering vandaag volgt een feestelijke
presentatie op 26 juni 2007 in de Balie in
Amsterdam en zullen er nog diverse provinciale
bijeenkomsten georganiseerd worden waar de
dvd wordt vertoond. De DVD kan geleend worden
bij Zorgbelang Fryslân, tel. 058-2159 222 of via
info@zorgbelang-fryslân.nl.

Over Zorgbelang Fryslân 
Zorgbelang Fryslân, het Friese patiëntenplatform,
behartigt de belangen van mensen die gebruik
maken van de zorg. Het doel is hun inbreng te
vergroten en hun positie te versterken, bijvoor-
beeld door beleidsbeïnvloeding, overleg met
organisaties in de zorg en het ondersteunen van
de aangesloten patiëntenverenigingen. Naast het
behartigen van de belangen van de Friese zorg-
gebruiker als groep biedt Zorgbelang Fryslân
ook informatie, advies en klachten-opvang aan
individuele zorggebruikers. 

Zorgbelang overhandigt  Kamerlid Agnes Wolbert
dvd WMO Ooh!
Voorlichting met dvd zal informatieachterstand allochtonen verkleinen

Het was weer gezellig op de fancy-fair/rommelmarkt van o.b.s.“It Iepen Stee”
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden broccoli
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Hollandse spinazie  
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

Nieuwe oogst zomer rode kool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Hollandse tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 4.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221

A
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moet

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Geslaagd Concours Hippique met 18 rubrieken

Pingjum - Met perfect weer begon zaterdag  9 juni
om 12.00 uur het concours hippique in Pingjum. Het
programma bestond uit 18 rubrieken met o.a. tuig-
paarden, riezen, hackney’s en een speciale rubriek
”youngriders” friezen. Er werd in verschillende
klassen om de hoogste eer gereden en tegen de klok
van 17.00 uur kon de organisatie onder grote belang-
stelling deze middag afsluiten met een prachtige
voorstelling van tweespan Friese tuigpaarden.

Om ± 19.30 uur begon de ringrijderij door het dorp.
De Ringrijderijcommissie organiseert dit jaarlijks
terugkomende evenement in samenwerking met de
Friese Aaanspanning. Met 20 verschillende aan-
spanningen werd het feestelijke gebeuren met
muzikale begeleiding van de ”Harmonie” in
Pingjum gevierd, waarbij de hoofdprijs terecht
kwam bij de heer Piet Adema uit Koudum met
Katrina van Dijk als ringsteekster op een jachtwagen
met het fries paard Wilco. De prijsuitreiking vond

plaats in de feesttent achter de boerderij van
N.Osinga. Na een gezellige na-zit met muziek in
deze feesttent werd geconstateerd dat we terug
konden zien op een zeer geslaagd evenement. 

Uitslag Ringrijderij:
1. Piet Adema, Koudum
2. Sebastiaan Dijkstra, Echtenerbrug
3. Ronald Gerritsma, Pingjum
4. Lydia Goudeket, Hoornsterzwaag
5. Abe Brandsma, Witmarsum
6. Martin Gaastra, Witmarsum
7. Th. Koster, Engelum
8. D. van Foeken, Bolsward

Een woord van dank aan de ”Harmonie, deelnemers,
sponsoren en alle belangstellenden/ toeschouwers.

Namens de ringrijderijcommissie Pingjum,
Rein Brandsma.

Bezoekersaantal grote dan vorig jaar voor Kunstroute

Wûnseradiel - We kunnen terugzien op een zeer
geslaagd geheel zegt de organisatie van de
Kunstroute in Wûnseradiel. Het bezoekersaantal
heeft dat van vorig jaar weer overtroffen. Wanneer
een bezoeker vijf stempels heeft  vergaard door in
verschillende dorpen een kunstproject te bezoeken,

dan dingt men mee naar de prijs van  de verloting.
Dit maal werd de prijs gesponsord door
Bouwbedrijf Heeringa in Witmarsum. Het betreft
een winter landschap van kunstenaar Aukje
Gietema uit Schettens en dit is gewonnen door
mevrouw Verdonk uit Harlingen.

v.l.n.r. Kunstenaar Aukje Gietema uit Schettens toont het winterlandschap, de winnaar mevrouw Verdonk
uit Harlingen en Direkteur Heeringa van Bouwbedrijf Heeringa.



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 20 juni 2007

Gemeente Wûnseradiel

In verband met het jaarlijkse 
personeelsreisje op vrijdag 
22 juni a.s. is het gemeentehuis
gesloten, behalve de afdeling
Burgerzaken.

Witmarsum, 20 juni 2007

KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT

DE FA. GEBR. MIEDEMA
freelance timmerbedr. PARTIJ

Zondag 24 juni a.s. wordt deze 
Off. K.N.K.B. Partij Heren

30 + en 50 + Del. met verl. ronde gehouden. 

De aanvang is om 11.00 uur.
De prijzen bestaan uit 

levensmiddelenpakketten en medailles.

De kransen worden aangeboden door 
”Gasterij Hennie fan Richt”

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Elke donderdagavond oefent het
jeugdkorps van muziekvereniging Hallelujah,
maar op donderdag 28 juni a.s. mag een ieder
vrijblijvend komen kijken. Dan wordt er namelijk
door dit jeugdkorps een open (concert)avond
georganiseerd.

Elk jaar kan Hallelujah gelukkig een aantal
nieuwe leerlingen inschrijven. Zowel bij het
harmonieorkest en het jeugdorkest als bij het
tamboer- en lyrakorps. Ook hopen zij voor
het komende seizoen nieuwe leden te kunnen
verwelkomen. Zowel jeugdleden als oudere
leden en oud-leden zijn van harte welkom bij
de vereniging. Deze avond kan iedere bezoeker
informatie krijgen over datgene wat muziek-
vereniging Hallelujah Makkum te bieden heeft.
Er worden demonstraties gegeven op de diverse
instrumenten door de leden die het één en ander
over hun instrument zullen vertellen. Een muziek-
leraar is deze avond speciaal aanwezig voor
het blaasinstrument hoorn. De kinderen die nu
blokfluitles (AMV-les) hebben zullen ook van
zich laten horen! Alle heiten en memmen, pakes
en beppes, broerkes en suskes zijn ook van
harte welkom.

Muziek maken is niet alleen voor jonge kinderen.
Ook ouderen vinden het vaak leuk om een
instrument te leren bespelen. De verschillende
instrumenten zijn deze avond dan ook aanwezig
in de Stopera. Uiteraard kan een ieder die dat wil
na afloop zelf een instrument naar keuze uit-

proberen. Probeer wat verschillende instrumenten
uit en bekijk wat het beste bij je past! Indien
het instrument van jouw keuze op voorraad is,
geeft Hallelujah dit instrument in bruikleen en
kan op de muziekschool worden begonnen. Al
vrij snel kun je in het jeugdorkest spelen,
waar de fijne kneepjes van het gezamenlijk
muziek maken worden geleerd die nodig zijn om
vervolgens door te stromen naar het harmonie-
orkest. Het bestuur is aanwezig voor het
beantwoorden van vragen. Ter voorbereiding
op deze open avond gaat het jeugdkorps op
zondagmiddag 24 juni naar Aeolus in Sexbierum
om daar gezamenlijk met het jeugdkorps van
Tzum een spetterend optreden te verzorgen. Er
wordt tenslotte niet voor niets wekelijks geoefend!
Na afloop wordt er met elkaar natuurlijk veel
plezier gemaakt in dit ontspanningscentrum.

De open avond op donderdag 28 juni wordt
gehouden in de repetitieruimte ‘De Stopera’
aan de Schoolbuurt (ingang pleintje achter de
bibliotheek). Deze avond staat onder leiding
van onze dirigent Nynke Jaarsma. De aanvang
is om 19.00 uur.

Dus ... Heb je belangstelling voor muziek en
ben je benieuwd of het ook wat voor jou is,
kom dan deze avond naar de Stopera. De koffie
staat klaar en voor de jeugd is er fris. We kunnen
zeker nieuwe leden gebruiken! Graag tot dan.

Muziekvereniging Hallelujah Makkum

Open repetitieavond jeugdorkest Hallelujah

Nijeberkoop - Op 23 juni aanstaande openen
ruim 160 zorgboerderijen hun deuren voor
belangstellenden. Het Nederlandse publiek
kan op deze landelijke open dag meemaken
hoe en zorgboerderij werkt. Een van de deel-
nemende bedrijven in Friesland is ‘Eigendraads
- Zorgboerderijen’. In aanloop naar de opening
van de nieuwe locaties in Damwoude en
Zevenhuizen is er een open dag op de locatie
aan de Alberdalaan 1 in Nijeberkoop. Belang-
stellenden kunnen zo kennis maken met de
vakantie- en weekendopvang die ‘Eigendraads’
biedt aan kinderen met gedragsproblematiek.

‘Eigendraads - zorgboerderijen’ begon in mei
2005 met vakantie- en weekendopvang voor
kinderen met gedragsproblematiek. Zij doen
dit in een bosrijke, rustige omgeving in
samenwerking met andere boeren in de buurt.
Elk weekend wordt er een programma passend

bij mogelijkheden en interesses van de deel-
nemers gemaakt. De activiteiten variëren van
hutten bouwen, vlotvaren, muziek maken, fiets-
crossen tot paardrijden. Ook zijn er allerlei
faciliteiten zoals: houtwerkplaats, spijkerdorp,
fietscrossbaan, visvijver, bos en weilanden. Door
deze aanpak waren alle plekken al snel bezet
en zocht ‘Eigendraads’ meerdere locaties om
aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.
Deze zijn nu gevonden en om dit te vieren
organiseert ‘Eigendraads’ op 23 juni van
10.00 - 16.00 uur een open dag in Nijeberkoop
aan de Alberdalaan 1. Zowel voor ouders als
kinderen is er voldoende te beleven: ritjes met
de pony en trekker, broodjes bakken en een
kampvuur, presentaties en clown Kokkie
maakt van alles met ballonnen. 

Meer informatie kunt u vinden op:
www.eigendraads.nl

‘Eigendraads - zorgboerderijen’ organiseert 
Open Dag

www.makkumerbelboei.nl
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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 Makkumwww.nieuwbouwinmakkum.nl

Avontuurlijke zomerkampen It Fryske Gea in het
Rysterbosk

Gaasterland - Natuurbeschermingsorganisatie
It Fryske Gea organiseert in de periode van
30 juli t.e.m 17 augustus voor jongeren van
11 t.e.m 18 jaar avontuurlijke zomerkampen
in het Rysterbosk bij Rijs. Voor de jeugd blijkt
zo’n kampweek elk jaar opnieuw een leuke en
energieke manier om samen met leeftijdsgenoten
de prachtige natuur te ontdekken. Bovendien
heeft Gaasterland veel te bieden: bossen, meren,
heuvels en kliffen! 

It Fryske Gea heeft in Gaasterland verschillende
natuurgebieden in beheer zoals het Rysterbosk
en hele stukken IJsselmeerkust waaronder de
Mokkebank, het Murnzerklif en de Steile Bank.
Bij helder weer kun je de overkant van het
IJsselmeer (Enkhuizen en omgeving) zien liggen.
Alle ingrediënten zijn aanwezig om een fantas-
tisch, spannend programma voor de kampweken
te maken. ‘s Avonds gaan de jongeren bijvoor-
beeld op zoek naar de nachtbewoners van het
bos en tegen de schemering of zonsopkomst
gaan ze aan de bosrand reeën tellen. Wordt het
te warm dan biedt het IJsselmeer een frisse
duik. Daarnaast staat onder andere vlotten
bouwen, kanoën en de altijd gezellige bonte
avond op het programma. Natuurlijk is er

genoeg ruimte voor lekker luieren en vrije tijd. 

De jongeren kamperen bij het bedrijfsgebouw
van It Fryske Gea in het Rysterbosk. Ze hebben
dan meteen het gevoel dat ze midden in de
natuur zitten en ‘s avonds horen ze de geluiden
van de nacht. De tenten zijn voorzien van alle
gemakken, dus ook bij slecht weer is het goed
vertoeven. It Fryske Gea zorgt voor alles, zelf
hoeven ze alleen slaapspullen, eetgerei, geschikte
kleding en een fiets mee te nemen. 

De zomerkampen zijn opgedeeld in drie weken
en ieder zomerkamp duurt vijf dagen, van
maandag t.e.m. vrijdag. De eerste week is
bedoeld voor jongeren van 11 t.e.m. 12 jaar,
de tweede week voor jongeren van 13 t/m 14
jaar en de derde week voor jongeren van 15
t/m 18 jaar. De kosten voor het zomerkamp
bedragen € 140 per persoon en bij aanmelding
wordt men voor € 5 automatisch jeugdlid van
It Fryske Gea. Opgave voor de zomerkampen
kan via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 381448. 

Voor meer informatie over de zomerkampen
zie www.itfryskegea.nl.

* Plezier en vertier jeugd tijdens zomerkampen

Tjerkwerd - In ”De week van het platteland”
organiseert de LTO afd. Bolsward/Wûnseradiel
op zaterdag 23 juni een fietstocht van c.a. 20 km.
Op de te bezoeken boerenbedrijven zal er voor-
al informatie worden gegeven over de neven-

activiteiten zoals natuurbeheer, theetuin, enz..
Het begin van de tocht is bij de fam. S.Postma
Arkum 4 te Tjerkwerd waar u de route
beschrijving kunt krijgen. U kunt starten
vanaf 13.00 u. tot 15.30 u. Veel fietsplezier!

Met de fiets de boer op 

MFC Makkum voorlopig
niet realiseerbaar

Witmarsum -Wethouder Wigle Sinnema had
afgelopen week geen leuk bericht aan de aan-
wezigen bij de commissie vergadering mee te
delen. De bouw van het Multi Functioneel
Centrum nabij de sporthal in Makkum gaat
voorlopig niet door. In januari had de raad het
plan goedgekeurd en nu blijkt bij de aanbesteding
dat de aannemer die het laagste bod uitgebracht
heeft nog altijd 700.000 euro boven de begroting
te zitten. Dit is geen haalbare zaak en de meeste
commissieleden spraken hun verbazing er
over uit dat een aanbesteding 50% boven de
begroting uit kan komen. Waar is dan een fout
gemaakt was de reactie van veel commissieleden. 

Met het verstrijken van de tijd en het niet op
tijd realiseren van de bouw is dan nu ook het
geld uit Brussel, de Leader gelden vervallen.
Deze subsidie is gebonden aan een tijdsbestek
en dat kan niet meer gehaald worden. Wat de
subsidie van de andere instanties betreft is dat
nu nog geen probleem. Het wegvallen van een
bedrag van twee ton is wel van groot belang. 

De initiatiefgroep geeft zich nog niet gewonnen
en blijft zoeken naar een oplossing, maar waar
die vandaan moet komen is nog niet bekend.
Er zal nu overleg gezocht worden met de
woningstichting Welkom en ook wordt onder-
zocht wat de rol van de sporthal binnen het
geheel zal kunnen zijn. Voorlopig lijkt het
allemaal nog erg onzeker of er ooit een MFC
Makkum zal komen. 
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Koninklijke Tichelaar Makkum

Zoekt
Een algemeen productiemedewerker voor het maken
van mallen en het vormen van producten.

Waarom
Koninklijke Tichelaar Makkum heeft de afgelopen
jaren nieuwe producten ontwikkeld waarvan de afzet
nationaal en internationaal groeit. Het bedrijf
zal zich in de toekomst blijven richten op nieuwe
ontwikkelingen en assortimentsuitbreidingen. Om
deze reden is uitbreiding van een deel van het
bedrijf noodzakelijk.

Wie
Wij zoeken iemand met een open en enthousiaste
werkhouding, een goed ruimtelijk inzicht en 
bovenal het vermogen om met een zekere vaardigheid
vlot iets met de hand te maken. 

Wat
De functie heeft in eerste instantie betrekking op
een mallenmaker. Een mallenmaker maakt de 
moedervormen en werkmallen, nodig voor het maken
van producten uit klei. De specifieke vaardigheden
hiervoor worden intern aangeleerd. Buiten deze
taak zijn diverse andere productiewerkzaamheden
denkbaar, zoals het vormen van producten uit klei.
Behalve een plezierige werkomgeving en collega's
bieden wij prima arbeidsvoorwaarden.

Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je een brief met je
achtergrond of CV voor 1 juli 2007 sturen naar:
Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Bert Thunnissen
Postbus 11 
8754 ZN Makkum
bert.thunnissen@tichelaar.nl
Voor vragen kun je ook telefonisch contact met hem
opnemen: 0515-231341

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust

ROC de Friese Poort Sneek: Elske Baarda,
MBO onderwijsassisent niv. 4.

Jubileumfeest
Volleybal Vereniging
Makkum komt eraan
Makkum - Komend seizoen bestaat de
Volleybal Vereniging Makkum vijftig jaar. Op
15 september wordt het jubileum groots
gevierd. Het wordt in ieder geval een gezellige
dag om rekening mee te houden. 

‘s Ochtends begint de reünie in de feesttent
naast sporthal Maggenheim in Makkum.
Belangstellenden kunnen zich tot 3 juli
opgeven of meer inlichtingen vragen bij
M. Roorda tel: 0515-232433 of e-mailen naar
tjerkenmarijke@gmail.com. 
Tegelijkertijd wordt er een clinic voor de
jeugd gehouden. Eerst voor alle kinderen in de
gemeente in de leeftijd van zeven tot twaalf
jaar. Aansluitend ook voor de jeugd tot en met
zestien jaar. Daarna is er een demonstratie-
wedstrijd tussen twee herenteams in de B-league:
Donitas Groningen tegen V.C. Sneek o.e.a.
Om vier uur ‘s middags begint de receptie
voor genodigden, leden en oud-leden in de
feesttent, met na afloop een gezellig matinee.
‘s Avonds wordt de jubileumviering groots
afgesloten met een knalfeest. De Beugelband
komt optreden. Iedereen is hier welkom. In
augustus wordt iedereen op de hoogte gebracht
van het gehele programma.

Hallelujah in Avondrust
Makkum - Maandagavond 25 juni a.s. zal het
harmonieorkest van muziekvereniging Hallelujah
een concert verzorgen voor bewoners, perso-
neel en vrijwilligers van Verzorgingscentrum
Avondrust en de Jonkersflat. Indien de weers-
omstandigheden het toelaten zal dit concert
wellicht in de buitenlucht kunnen plaatsvinden!
Ook andere belangstellenden mogen gerust
een kijkje komen nemen. De aanvang is om
19.30 uur en de toegang is vrij. Het harmonie-
orkest staat zoals gewoonlijk onder leiding van
dirigent Nynke Jaarsma. Graag tot maandag-
avond in of bij Avondrust.

Muziekvereniging Hallelujah.
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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

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Een selecte groep relaties van
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland beleefde
onlangs een unieke dag. Er werd een exclusief
bedrijfsbezoek gebracht aan de gerenommeerde
autofabriek van Spyker World in Zeewolde. 

De geschiedenis van Spyker Cars gaat terug
naar de oprichting van het bedrijf aan het  einde
van negentiende eeuw. In 1925 ging het bedrijf
failliet. In 2000 is het merk Spyker nieuw
leven ingeblazen. Het is een naam met een
mooi verleden. Spyker was één van de meest
innovatieve merken van zijn tijd. Tegenwoordig
staat exclusiviteit hoog in het vaandel. Iedere
Spyker wordt volledig naar wens van de (veelal
buitenlandse) koper gebouwd. Op een persoon-
lijke website kan deze de bouw via een webcam
volgen. In de bedrijfspresentatie werd de enthou-
siaste aanwezigen onder meer duidelijk dat
zelfs de Gouden Koets een echte Spyker is.

Vervolgens werd een fabriekstour gemaakt,
waarin het hele productieproces op zeer korte
afstand gevolgd werd. Wel was het zaak dat
iedereen op gepaste afstand van de wagens
bleef. Dit was voor menigeen een hele opgaaf. 

Het echte werk
Daarna was het tijd voor de praktijk en vertrok
men naar het RDW Testcircuit. Hier kwamen
jongensdromen uit: de aanwezigen kregen
gelegenheid een aantal rondes mee te rijden in
een Spyker. Aan het einde van de dag werd,
als bewijsmateriaal voor het thuisfront, een
fotoshoot gemaakt. De dag werd informeel
afgesloten.

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland organiseer
vaker activiteiten voor groepen klanten. Wilt
u hierover meer informatie kijkt u dan op de
website: www.sneek-zwf.rabobank.nl.

* Een Spyker wordt volledig naar wens van de koper gebouwd.

Wolle jo wol in  foto fan ús meitsje, komme wy dan ek yn de Belboei? Springen vanaf de kadekant
in de kolk tussen de sluisdeuren is verboden, toch is het een kik voor de jeugd om dit wel te doen. Vier
jongens waagden de sprong en met succes! Dit onder het toeziend oog van de vele belangstellenden
op de kade, wethouder Boersma -rechts op de foto- behoorde ook tot de belangstellenden. De
opname is gemaakt op zaterdagmiddag 9 juni j.l. toen het publiek stond te  wachten op de vloot
van botters en aken die in aantocht waren in het kader van 75 jaar Afsluitdijk.

Rabobank bezoekt Spyker met Private Banking relaties
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

benzine
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,climate contr,lm.velgen, 
Cruisecontr,el.ramen,cpv+afst.bed,trekhaak, 81dkm   2001  € 13650,- 
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm 2004  € 15750,-
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   2002  € 12950,-
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm 2003 € 9250,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002 € 7900,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm  2002  € 6950,-
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwart,cpv,radio,apk,53dkm    1999 verkocht

diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Radio-cd+navigatie,sportint ,cpv+afst.bed,124 dkm 10-2003  € 16750,- 
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14450,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 13850,-
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen  2003 € 13750,-
Peugeot 307SW Hdi'navtech'a/c-ecc,nav,r-cd,cruise, 10-2004  € 2900,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,  2003 € 11950,-  
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm  2005 € 11900,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd 2003 € 10900,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,  10-2000  € 5950,-
Land Rover Defender 90,2.5TD,groen,stuurbekr,trekh 1988 € 5750,-
VW Polo diesel,3drs,zwart,stuurbekr,el.rmn,nette auto 1998  verkocht

Airco service,reparatie,onderhoud, 

U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!      

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

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

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
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

Boerenmarkt 
”De Marnemerk” Pingjum

Pingjum - Ook dit jaar tijdens de nationale
week van het platteland, houden boeren en
tuinders opendagen en andere activiteiten waar
ze hun bedrijf aan u willen laten zien. ”We hopen
natuurlijk op een minstens even gezellig dag
als vorig jaar, ”aldus eigenaresse van ”De Nije
Trije”, Lieske Giliam. Samen met collega bedrijf
”Beamkerij FERSKAAT”, organiseerde zij vorig
de eerste Marnemerk. Deze was een groot succes.
Veel standhouders die vorig jaar present waren,
waren graag bereid ook dit jaar te komen.
Daarnaast zijn er meerdere nieuwe standhouders.
Maar wat de bezoekers het meest trof, was de
prachtige locatie aan de Nesserlaan te Pingjum
en de uiterst gezellige en gemoedelijke sfeer.
Dit jaar opnieuw staan in de week van het
platteland  bij tal van bedrijven  de deuren open.
Boerenmarkt ”De Marnemerk” laat u kennis
maken met tal van streekproducten, een prachtige
tuinplantenwereld, plattelandstoerisme, ruiter-
kleding en -benodigdheden, decoratieproducten
voor huis en tuin, etc. De Theeschenkerij is
open en de huifkar rijdt op gezette tijden. 

Kortom: Boerenmarkt ”De Marnemerk” een
bruisende markt, waar het Fryske platteland zich
van zijn beste zijde laat zien. Zaterdag 23 juni
gratis te bezoeken van 10 tot 17.00 uur.
Locatie Nesserlaan 4a, vlak buiten het dorp
Pingjum (volg de borden). 
Meer info.: www.denijetrije.nl

Pleinfeest voor realisering
van speeltuin 
Tjerkwerd - Op zaterdag 23 juni organiseert
C.b.s. De Reinbôge in Tjerkwerd een pleinfeest.
Vanaf 10 uur begint op het plein van de school
de verkoop van: 2e hands kinderkleding, speel-
goed, kinderboeken, spelletjes, legpuzzels e.d.
De kinderen van school zijn creatief bezig
geweest zij hebben o.a. ansichtkaarten, bloem-
bakken, vlinderkastjes, kettingen van fimo
gemaakt om te verkopen. Voor kinderen is er
van alles te doen o.a. schminken, grabbelton,
blikgooien. Ook is er een draaiend rad en een
aantal dorpsgenoten van Tjerkwerd hebben
hun eigen creaties beschikbaar hebben gesteld
om te veilen. Natuurlijk zijn de nodige ver-
snaperingen aanwezig. Dit alles om geld op te
halen voor de nog te realiseren speeltuin van
Tjerkwerd. Ook komt een deel van opbrengst
ten goede aan school. 

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Wij zijn per direct op zoek naar een 
jongeman/ vrouw 

die 2 a 3 keer per week
zeilboten van buiten 

kunnen schoonmaken.

Bel met Poule Yachting Workum 
als je interesse hebt

06-53310637

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Simmerwille yn Koarnwert
Koarnwert - Sneon stûn moarns om healwei
alven foar alle Koarnwerters en âld-Koarnwerters
de kofje mei cake klear op it keatslân. Tydens
de saneamde doarpspartij die hjoed hâlden
waard is it tradysje dat we Meiinoar Ien binne
en tegeare kofjedrinke en ite. Neidat de earste
omloop op 5-5, 6-6 besletten waard tusken de
partoeren fan Auke Kooistra c.s. en René
Anema c.s. waarden de oare partoeren, die
nog stûnen te keatsen, fan it fjild helle om mei
syn allen sop en broadsjes te iten.
Mei alve partoer en moai simmerwaar wie it
in slagge keatsdei. Neidat Sjaak Kooistra trije
jieren achterinoar mei de krans nei hús gong,
wiene hjoed Jouke Abe Tilstra, Jouke van Dijk
& Floor Streppel de winners fan de dei. Alle
winners gongen mei in moai tegeltsje nei hús.

De dei waard ôfsluten mei in barbecue en
koskiten. Ko Ingrid 83 fan Mts. Tilstra skiet
op it fakje fan Wieke Galema.  

Útslagen winnersrûnte: 
1. Jouke Abe Tilstra, Jouke van Dijk 

& Floor Streppel. 
2. Dieneke Weerstra, Bokke Tilstra 

& Annigje Mensonides.
3. Auke Kooistra, Jouke Douwe Tilstra 

& Matthijs van Dijk

Útslagen ferliesersrûnte: 
1. Sjoke Tilstra, Douwe Pieter Politiek 

& Melinda Mosselman. 
2. Menno Bokslag, Ottje Tilstra 

& Gerrit Mosselman    

Witmarsum - In het weekend van 9 en 10 juni
was er voor de jeugdleden van kaatsvereniging
Pim Mulier een kaatskamp georganiseerd.
Hier hadden zich maar liefst 37 kinderen voor
opgegeven. Zaterdag 9 juni om 10.00 uur begon
het. Om 9.30 uur kwamen de eerste kinderen met
hun ouders. Als eerste konden ze een plaatsje
zoeken in de tenten. Er stonden 3 legertenten:
een meisjes tent, jongens tent en een tent voor
de beginners en de leiding. Toen iedereen er was,
sprak de voorzitter een welkomstwoord uit en
verdeelde de kinderen in groepen. In deze
groepen werd getraind. Als eerste stond er een
training op het programma. Door het mooie
weer was het dorstig en moesten de kinderen
veel drinken. De kinderen hadden alleen zelf
al een manier gevonden om fris te blijven. Ze
begonnen met een watergevecht, waarbij de
leiding het ook wel eens moest ontgelden. Na
het watergevecht konden de kinderen aan tafel.
Er was voor iedereen broodjes knakworst. Dit
viel goed in de smaak. Na het eten hadden ze
even vrije tijd en later stond er weer een training
op het programma. Na de training weer vrije tijd,
die ze op verschillende manieren konden door-
brengen. Er was een rugbyveld, twee tennis-
veldjes en twee kaatsveldjes. Hier werd volop
gebruik van gemaakt door de kinderen en de
leiding. Om 17.30 uur konden we warm eten,
we aten patat bij de ‘’Otterbar’’ vandaan. Dit
vonden alle kinderen heerlijk. Na het eten
konden de kinderen zich opfrissen, vrij spelen,
wat ze maar wilden. ‘s Avonds was er een kaats-
circuit uitgezet. Dit was een groot succes,
iedereen was erg fanatiek en wilden graag
winnen. Later op de avond was er voor de oudste
jeugd een kaatsquiz, dit was voor sommigen
toch moeilijker dan ze dachten. Hierna was het
bedtijd, want de volgende morgen moesten ze
weer vroeg opstaan. 

Zondag 10 juni ging de wekker om 7.00 uur

want om 7.45 uur stond er een bosloop met
kaatsonderdelen op het programma. De meeste
kinderen waren nog niet uitgeslapen en dat kon
je goed merken onderweg. De een stond nog
meer te gapen dan de ander. Na de bosloop was
er voor iedereen een ontbijt met een gekookt ei.
Na het ontbijt was er diplomakaatsen. Dit begon
om 10.30 en was om 11.30 uur afgelopen. Het
ging erg snel, maar er werd goed gekaatst en
er werden goeie diploma’s behaald. Na het
diplomakaatsen hadden de kinderen vrije tijd.
Veel gebruikten deze vrije tijd om de spullen
bij elkaar te zoeken. Om 12:30 stond er een
lunch voor de kinderen klaar met soep gemaak
door Geke Poortstra. Na de tijd even vrije tijd,
want er was ‘s middags de kaatskamppartij.
Met deze partij kaatsen alle categorieën door
elkaar, er waren 12 parturen. Het was een groot
succes. Hier de prijswinnaars:
Winnaarsronde: 
1. Mart v.d. Molen, Pieter Kleinjan 

en MEra Hofstra. 
2. Arjen van Popta, Marrit v.d. Sluis 

en Mieke Ypema. 
3. Linda Bebelaar, Sanne Lemstra 

en Hendrik Behnen.

Verliezersronde:  
1. Lisa Alen, Roelianne Bouma 

en Sjoukje Stuiver. 
2. Pieter Algra, Froukje Gerbrandy 

en Anneke Smid.

Na de partij (17.00) was er een prijsuitreiking,
diploma-uitreiking en de voorzitter hield nog
een woordje. Hij bedankte iedereen die deze
twee dagen aanwezig kon zijn om te helpen
en wenste iedereen wel thuis. Graag tot over
twee jaar bij het volgende kaatskamp.

De Jeugdcommissie, Johan, Andrea, Ivon,
Catrinus, Sjoukje en Pietsy.  

Kaatskamp Pim Mulier
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Info avond ‘Keurmeesters-
Piekavond’ KV Makkum
Makkum - De KV Makkum organiseert op
vrijdag 22 juni a.s. een Keurmeesters-informatie
avond in de kantine van de kaatsvereniging.
De keurmeesters voor o.a. de  Heren Hoofd
Klasse Partij en de overige KNKB Partijen
worden hierbij uitgenodigd. Een aantal belang-
rijke wedstrijdzaken zal op deze avond toege-
licht worden door een KNKB scheidsrechter.
Deze interessante avond begint om 20.00 uur.
Meer weten? kijk op  www.kvmakkum.nl.  

Het Bestuur.

Wijziging voorwaarden
van het bedrijfskaatsen
” R.T. Projectafbouw B.V. partij ”

Makkum - De KV Makkum organiseert op
zaterdag 23 juni het jaarlijkse bedrijfskaatsen
op ”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat
te Makkum. In tegenstelling tot eerdere mede-
delingen heeft de Kaatsvereniging Makkum
besloten, dat de deelnemende kaatsers niet
verplicht lid van de KV Makkum behoeven te
zijn. Wel dient men allen werkzaam te zijn
voor hetzelfde bedrijf. Wij geven op deze
wijze alle bedrijven de mogelijkheid om deel
te nemen aan deze jaarlijks terugkerende
Bedrijfskaatspartij. De aanvangstijd is 11.00 uur.
Opgave vóór donderdag 21 juni a.s. 20.00 uur.
bij het secretariaat van de kaatsvereniging,
Strânwei 17, Makkum, Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl. Nadere informatie treft
u aan op www.kvmakkum.nl                          

Het Bestuur.

Midzomernachtfeest 
op landgoed Allingastate

Allingawier - Op donderdag 21 juni a.s. vertelt
de heer Yde Schakel op landgoed Allingastate
zijn verhaal, muzikaal omlijst door Sjoukje
van der Velde, piano en Marco Rijpma, zang,
de aanvang is om 23.00 uur. Om 22.45 uur
verzamelen op de parkeerplaats van museum-
dorp Allingawier - daar vandaan vertrekken
we gezamenlijk, lopend naar Allingastate. 

Opgeven kan tot donderdagmiddag 16.00 uur bij
de gastvrouw - Mirjam Rijpma, tel. 06-12547675.
Entree € 2,50 per persoon, bestemd voor de
instandhouding van het landgoed. Het geheel
gaat door bij mooi weer en voldoende deelname.

Schoolkaatsen met 29 parturen op kaatsland ”De Seize”
Makkum - Er werd gekaatst in een A en B
klasse en een meisjesklasse. Na een fikse regen-
bui aan het begin van de middag kwam de zon
er weer bij en werd er sportief gekaatst.

In de A Poule stonden 5 partuur op de lijst. Hier
werd poule gekaatst. De Salverdaskoalle uit Wons
won 1 partij. Tegen It Iepen Stee uit Makkum
kaatsten ze een zeer lange en spannende strijd
die op 5-5 6/6 door Makkum werd gewonnen.
It Iepen Stee won 2 partijen. Tegen De Ark uit
Makkum verloren ze net met 5-4 6/6. De
Oerdracht uit Exmorra verloor alle partijen
maar maakten het alle tegenstanders erg
lastig. De Opslach uit Arum won alle partijen.
Tegen Wons moesten ze alles uit de kast halen
deze wonnen ze met 5-4 6/6. De Ark uit
Makkum won 3 partijen. Zij kaatsten de hele
middag zeer goed. Om 19.20 sloegen zij na
een lange middag de laatste bal.

Uitslag:
1. Jan Bauke Tolsma , Rudmer Okkinga 

en Jarno Reinsma van de Opslach te Arum. 
2. Jelle Attema, Evert Bruinsma

en Sybe J. Koopmans van De Ark te Makkum. 
3. Jesse Rinia, Emiel Wijma, Nynke de Jong 

van It Iepen Stee te Makkum. 

Arum en De Ark doen over 2 weken mee aan
het Schoolkampioenschap te Leeuwarden.

In de B Klasse stonden 16 partuur op de lijst. In
de 1ste omloop waren  geen spannende partijen.
In de winnaarsronde kaatsten in de halve finale
De Opslach uit Arum en de Utskoat uit
Witmarsum tegen elkaar. Witmarsum won dit
met 2-5 2/6. In de andere halve finale kaatsten
De Hoekstien 1 Arum tegen De Tryetine
Schettens dit werd 0-5 0/6 voor Schettens. In
de finale stonden Schettens en Witmarsum dit
werd 5-3 6/4 voor de mannen uit Witmarsum.
In de verliezersronde werd de halve finale
gekaatst tussen De Gielguorde Lollum en It
Skulplak 3 Burgwerd dit werd 5-0 6/4 voor
Lollum. De andere halve finale tussen De Ark
Makkum en De Oerdracht Exmorra werd 5-4
6/4 voor Makkum. De finale tussen Makkum
en Lollum werd 3-5 2/6 voor Lollum.

Winnaarsronde: 
1. Ivo Haitsma, Bart Reyenga, Mart v/d Molen 

van De Utskoat Witmarsum 
2. Johan van Abbema, Riemer van der Sluis, 

Magamed Pliev van De Tryetine Schettens. 
3. Jelte Vis, Siebe Tolsma, Krist Hibma 

van De Hoekstien Arum. 
3. Colin Broeren, Nanne Dirk Sinnema, 

Jelle Tolsma van De Opslach Arum

Verliezersronde: 
1. Hille Otto Folkerts, Sjoerd de Vries 

van  De Gielguorde Lollum
2. Thomas Oostenveld, Rene v/d Land, 

Christiaan v/d Logt van  De Ark Makkum.

Bij de meisjes waren 8 partuur. In de 1ste
omloop kaatsen De Oerdracht 1 Exmorra tegen
De Utskoat 2 Witmarsum een spannende partij
het werd 4-5 6/6 voor Witmarsum. In de
winnaarsronde werd de finale gekaatst tussen
De Bonkelder Witmarsum en De Utskoat
Witmarsum. Na een gelijk opgaande strijd won
De Bonkelder met 5-4 6/4. In de verliezers-
finale kaatsten De Opslach Arum en De
Oerdracht 1 Exmorra tegen elkaar. Exmorra
won met 3-5 4/6.

Winnaarsronde: 
1. Sanne-El v/d Vlugt, Iska-Antje v/d Vlugt, 

Roelianne Bouma 
van De Bonkelder Witmarsum. 

2. Shirley Beets, Linda Bebelaar, 
Baukje Zaagemans, 
(zij verving de geblesseerde Wilma Ypma) 
van De Utskoat Witmarsum.

Verliezersronde: 
1. Douwina Zuidema, Hilde Koopmans,

en Lisanne Burhgraaf 
van De Oerdracht Exmorra. 

2. Ilona Huitma, Sabine Kamminga
en Lisanne Okkinga van De Opslach Arum.

De prijs uitreiking werd gedaan door de heer
Joh. Weerstra. Alle 1ste prijswinnaars kregen
een fraaie beker voor de school. Het was en
lange maar zeer sportieve middag! Waarbij de
kransen werden aangeboden door Stefan Bakker.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

www.makkumerbelboei.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wûnseradiel heeft minder
reserve dan gedacht
Witmarsum - Gaby Broekhijzen(VVD) heeft
lange tijd bij iedere vergadering gevraagd wat er
in de algemene reserve van de gemeentepot zou
zitten. Het antwoord was dan zeker drie en een
half miljoen euro. Nu blijkt dat door een foute
invoering van een computerbestand er geen drie
en een half miljoen, maar slechts twee miljoen euro
in deze pot zit. Burgemeester Theunis Piersma
portefeuille houder van financiën vond het daarom
ook verstandig om de gemeenteraad door middel
van een brief op de hoogte te brengen van deze
enorme misrekening. De VVD was nogal kwaad
en teleurgesteld over deze misrekening en vond dat
het weerstandsvermogen hiermee niet geweldig is.
Niet alle raadsleden hadden deze mening omdat
er in de bestemmingsreserve ruim zeven miljoen zit.
Voor de VVD is bestemmingsreserve gericht op
doelen en heeft geen functie van Algemene reserve
die gebruikt kan worden voor onverwachte uit-
gaven. De FNP was van mening dat men niet zo
moeilijk moest doen en dat zeven en twee miljoen
euro samen een financieel gezond beeld geven.

Jubilerende 30 jarige
Spintol in Exmorra
werkt met 55 vrijwilligers

Exmorra - De vrijwilligers en bestuur hebben
samen met heel veel bezoekers uitgebreid gevierd
dat de Spintol in Exmorra al 30 jaar bestaat. Er
waren hapjes en drankjes en er werden allerlei
leuke dingen georganiseerd, zoals demonstraties,
workshops en Oudhollandse spelen. Natuurlijk
ontbrak de muziek ook niet. Het is ooit begonnen
als een clubje hobbyisten die graag leuke dingen
maakten en dat wel wilden verkopen. Tevens
konden ze met de verkoop van hun producten dan
weer nieuw materiaal bekostigen. Het is begonnen
in een schuur bij de familie Siemensma. De stal
was geen ideale plaats en lag niet echt op de route.
Toen de club in de Dorpstraat een pand van de
gemeente kon huren was men bijzonder blij. Een
geweldige zichtlocatie in het dorp. Hetzelfde
pand is nog steeds in gebruik en het winkeltje is
inmiddels een winkel geworden, waar de meest
leuke en creatieve dingen gekocht kunnen worden.
Waren het vroeger veel gebreide artikelen, zoals
truien en vesten, nu zijn het nog wel de echte
gebreide sokken, maar de truien en vesten hebben
plaats gemaakt voor moderne zaken. Om de spullen
vanuit de winkel te verkopen wordt wel een voor-
waarde gesteld. Het moet van goede kwaliteit
zijn er als iemand nieuw is moet het product wel
iets toevoegen aan hetgeen verkocht wordt. Men
hoeft niet tien dezelfde producten in de winkel.
De nieuwste creatieve ontwikkelingen worden
dan ook op de voet gevolgd en zijn vaak binnen
kortste tijd te koop in Exmorra. Er staat al jaren
een prachtig poppenhuis wat verschillende stijlen
laat zien. Dit is niet te koop en ook niet bedoeld
als speelgoed maar uniek om te zien. De Spintol
heeft een bestuur en werkt met 55 vrijwilligers.
De winkel is alle dagen open van 10.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur. Uitgezonderd maandag-
morgen en zondag.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.adauto-fryslan.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Wegens vakantie 
zijn wij gesloten 

van maandag 18 juni 
t/m woensdag 4 juli

Vanaf donderdag 5 juli 
staan wij weer voor u klaar!

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Tijdens de nationale week 
van het platteland:

BOERENMARKT 
"De Marnemerk"

Proef, ruik, probeer, bekijk & beleef
het platteland!!

Zaterdag 23 juni a.s. 
van 10.00-17.00 uur

locatie: Beamkerij Ferskaat 
& De Nije Trije

Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
www.denijetrije.nl 

(toegang: GRATIS)

www.nieuwbouwinmakkum.nl

AACCTTIEE
Ten Cate & Sloggi

voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-31602

Makkum - Straatkaatsen is een aparte partij
op zich, maar nu in toernooi vorm! Een mooi
systeem waarbij iedereen twee keer of meer
kon kaatsen, wat uiteraard gepaard ging met
slippende schoenen, verkeerde inschattingen,
zwetende handen, bovenslagen etc. Een behoor-
lijke concurrentie strijd, wat hele mooie partijen
opleverde, en zeker voor herhaling vatbaar is.  

Een mooie partij in poule A was de partij tussen
Hendrik Jan van der Velde, Harm Jan Cuperus,
Attie Dijkstra tegen Peter Bootsma, Jacob (B)
van der Weerdt, en Koert Jansen. Een behoorlijke
strijd van 5-5/6-2 die uiteindelijk werd gewonnen
door partuur van der Velde, en daarmee ook
winnaar van de poule werden. 

In poule B werden partuur Harry van der Weerdt,
Germ van der Meer en Justin van Dijk vrij
gemakkelijk poulewinnaar na een overwinning
van resp. 5-1, en 5-2.

Ook partuur Jacob (P) van der Weerdt, Jetze
Nagel en Leo Nauta speelden 2 x een wedstrijd
van 5-3, en werden winnaar van poule C.

In poule D speelde zich ook een spannende
partij af. Deze ging tussen Sander Rinia,
Johannes Lenters, Lena Wybenga en Andries
Smink, Jelle Hiemstra en Helga de Vries.  Dit
werd 5-5/6-2 waarbij partuur Rinia uiteindelijk
nog aan het langste eind trok, en ook poule-
winnaar werd. 
De halve finales konden dus gespeeld worden.
Partuur van der Velde c.s nam het op tegen
partuur Harry van der Weerdt c.s.  Hier was de
spanning te snijden, en uiteindelijk kwam zelfs
alles aan de hang. Op 5-5/6-6 won partuur van
der Weerdt c.s nipt, en ging door naar de finale.
De andere halve finale ging tussen partuur
Jacob (P) vd Weerdt tegen partuur Sander
Rinia.  Dit werd gewonnen door partuur Rinia
c.s met 5-1/6-2.  

De finale ging tussen partuur Harry van der
Weerdt en partuur Sander Rinia. Zij waren aardig
aan elkaar gewaagd, en het werd dan ook een
zeer spannende finale. Op 5-5/6-4 retourneerde
Germ van der Meer met een kwaadslag, en
viel het doek voor partuur vd Weerdt, en waren
de kransen voor Sander Rinia c.s. Sander
Rinia werd eveneens uitgeroepen tot koning.

Onze dank nog even voor Elly Otten, die de
hele dag met haar wakende oog als scheidsrechter
heeft gefungeerd en Slagerij Attema bedankt
voor de sponsoring van deze partij!

Uitslag: 
1. Sander Rinia (k), Johannes Lenters

en Lena Wybenga. 
2. Harry van der Weerdt, Germ v/d Meer,

en Justin van Dijk.
3. Hendrik Jan v/d Velde, Harm Jan Cuperus

en Attie Dijkstra. 
3. Jacob (P) van der Weerdt, Jetze Nagel

en Leo Nauta.

Slagerij Attema straatkaatspartij

v.l.n.r. Johannes Lenters, Sander Rinia (k), en
Lena Wybenga. 



* GAIVS zaterdag 23 juni try out op het 
Wolvest te Wolvega, optreden van 14.00 tot 
14.45 uur op het buitenpodium. U/jij kunt 
GAIVS ook beluisteren op internet bij 
www. myspace.com/gaivs 

* Het is vandaag niet mogelijk om al het 
nieuws te plaatsen!......

Brand door personeel 
geblust
Makkum - Afgelopen vrijdagmiddag om
12.07 uur vlak voor lunchtijd een uitruk voor de
brandweer, de melding was een bedrijfsbrand
bij scheepswerf De Vries aan de Stranwei in
Makkum. Op de kazerne gearriveerd, kon via
collega Hette van de brandweer, die werkzaam
is bij het bedrijf al enige info worden gegeven
omtrent de aard van de brand. Het bleek te
gaan om een brand aan boord van een jacht en
de hal zou vol rook staan. 

Aangekomen bij het bedrijf was de poort
geopend en kon de brandweer vrij doorrijden.
Al snel kwam er info dat de brand door correct
ingrijpen van het personeel geblust was en
verdere actie door de brandweer niet nodig was.
De brand was ontstaan door laswerkzaamheden
in een schacht, waarbij isolatiemateriaal en
plastic in brand was gevlogen. 
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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

Colofon

Wist u dat...

Inleveren kopij 
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 inleveren.

TE KKOOP

De Geep 16
MAKKUM

Keurig afgewerkte 
tussenwoning. 

Een bezichtiging meer
dan waard.

Vraagprijs:
€€ 185.000,-- 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!!!
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1 persoon ledikant € 5.-; 2 pitriet fauteuiltjes,
samen voor € 10.-, tel. 0515-231263

Caravan merk Hobby, met voortent en alle toebehoren
t.e.a.b., tel. 06-20416733

Koel/3* Vries combi (vries onder), resp. 162/66 ltr.
9 jr. oud maar werkt € 25.-, zelf ophalen!!, 
tel. 0515-233143

Lundia televisiekast met ladenblok en 2 zijkasten,
grenen, tel. 06-20603518

2 fauteuiltjes met wieltjes, bekleed met antraciet
grijze stof € 40.- per stuk, tel. 0515-231263

Wil je workshop ”Baby massage”, bel dan voor
info naar Ingrid, tel. 0517-419895

Man voor schilderwerk, tel. 06-23744753

Een (oud) aquarium of terrarium afm. ± 60/40 cm,
tel. 0515-580581

Hulp in de huishouding in Gaast, voor 2 ochtenden
in de week, tel. 06-55102143

Blauwwit schot, middellijn ongeveer 1m, op route
Botterstraat, Rondweg, Weersterweg richting
Makkum. Reacties graag naar tel. 0515-232577

Piepjong Cypers poesje, tel. 0515-231069

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

VERLOREN

AANGEBODEN

WEGGELOPEN


