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Makkum - Het was afgelopen vrijdagmiddag de
25e keer dat er in Makkum de grote merkedraverij
om het open Fries kampioenschap werd verreden. De
draverij gaat al deze jaren vooraf aan de vierdaagse
Makkumer merke. De plaatselijke Commissie
Kortebaandraverij Makkum, wordt georganiseerd
in samenwerking met de kaatsvereniging Makkum
en onder auspiciën van Kortebaandraf vereniging
”De Sprinters”te Luinjeberd. Het weer was prachtig
een stralend zonnetje de publieke belangstelling
was echter niet groot. De organisatie spreekt van
vergrijzing en een afnemend aantal hobbydravers.
Het wordt elk jaar moeilijker een wilde korte-
baandraverij te organiseren. Hoelang dit in
Makkum nog doorgaat na de vijf en twintigste
keer is nog niet duidelijk. Als het aan de echte
liefhebbers ligt nog jaren. 

Er verschenen elf deel-nemers op het keurig aan-
gelegde en verzorgde parkoers op de Ds.L.
Touwenlaan. Na de start met het defilé bleven er
nog tien deelnemers over.  De enigste vrouwelijke
jeugdige pikeur was Petra Soeting uit Rotsterhaule
met haar paard Mister X. Haar viervoeter wilde
na het defilé niet het parkoers op, er zat voor Petra
niet anders op dan afzien van verdere deelname.
Plaatselijke favorieten de Makkumer gebroeders
Jelle en Haye Attema haalden alles uit de kast,
ondanks dat ze met hoge snelheid over het parkoers
stoven wisten zij geen hoge score te noteren. Jelle
Attema behaalde in de B-rijderij een 3e plaats.
Open Fries kampioen in Makkum A-rijderij
werd Gerard Verbon uit Vledderveen met Chameur,

op de tweede plaats eindigde Piet Peterse uit
Wilhelminaoord met Ido Baldwin en derde werd
Alex Klaren uit Heerenveen met Lord Lucky. In
de B-rijderij ging als snelste door de finish
Simon Grijpstra uit Brantgum met Long Legs,
de tweede plaats was voor Jelmer Grijpstra uit
Holwerd met Black Thunder en derde Jelle Attema
uit Makkum met Calista. De prijzen voor de
winnaars bestonden Makkumer tegels, vlees en
bloemen. De kampioen kreeg de kampioenstrofee
aangeboden door de gemeente Wûnseradiel, de
winnaar ontving tevens de ”Louis Polain-wissel-
beker”. De kransen waren beschikbaar gesteld
door RT Projectbouw BV Makkum (Rommert
Tjeerdema). 

Dankzij sponsoring was het ook dit jaar weer
mogelijk dit evenement te organiseren t.w.
Rabobank Sneek Zuid-West Friesland, 
S.B. de Witte, 
Gros Financiële Partners, 
Marina Makkum, 
Technisch Bureau Venema, 
Timmerfabriek ‘De Houtmolen’, 
Scheepssmederij/Constructiebedr. Gebr. Hogeboom

Het sieraardewerk kon worden verreden dakzij
de medewerking van Koninklijke Tichelaar.
Transportbedrijf ‘Ruiter Makkum’ verzorgde het
zand, Loonbedrijf C.G.van der Meer nam de
inrichting van de baan voor haar rekening, Bouw-
bedrijf David Visser stelde het steigermateriaal
beschikbaar, alle sponsoren afkomstig uit Makkum.

Kwart eeuw Kortebaandraverijen in Makkum
Open Fries kampioen Gerard Verbon uit Vledderveen 
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Info Familieberichten
Als de weg van het leven is verlopen
Het doel bereikt met de laatste kracht
Dan gaat de hemel voor haar open
Is zij voor eeuwig Thuisgebracht.

Bedroefd, maar intens dankbaar voor wat ze voor
ons heeft betekend, delen wij u mee dat onze lieve
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder van
ons is heengegaan.

Geertruida Helena 
Doedel-Kamsma

* Bolsward Makkum
28 december 1909 11 juli 2007

Sinds 29 maart 1987 weduwe van 
Sjoerd Sijbrandus Doedel.

Greet en Wim
Ria, Henk (in liefdevolle herinnering)
Diny (in liefdevolle herinnering)
Yvonne
Paul en Fré
Herman en Jitske
Harry en Liesbeth

klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Houtmolen 7
8754 GJ Makkum

De begrafenis heeft dinsdag 17 juli j.l. 
plaatsgevonden te Makkum.

Onze dank gaat uit naar het personeel van zorg-
centrum ’Avondrust’voor hun liefdevolle verzorging.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na een moelijke tijd is rustig van ons heengegaan
mijn lieve man, ús heit, pake en oerpake

Ype Smink
* 19 november 1918 15 juli 2007

Gaast Sneek

bijna 60 jaar.

Makkum: E. Smink - Ploegstra

Piaam: Jochum en Doutzen
Ype en Francien, Sanne
Willem

Makkum: Fonger en Riemie
Ype en Fonny, Anouk
Andries en Angelique, Larissa
Jochem Klaas en Marijke
Bauke Jetze en Willy

Makkum: Reinie in liefdevolle herinnering

Makkum: Siebren en Reinskje
Jacob
Elly en Wolter
Jesper
Femke

Correspondentieadres: Kofstraat 10A
8754 AS Makkum

De rouwdienst en begrafenis hebben vandaag 
19 juli plaatsgevonden te Makkum.

Na een periode van afnemende gezondheid is
toch nog plotseling overleden onze medebewoner
mevr.

G. Doedel-Kamsma
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte

Bewoners en medewerkers van
Zorggroep Tellens
Locatie woonzorgcentrum Avondrust

Makkum, 11 juli 2007

”Disse lytse faam fan 1.84 m
sjocht op 19 Juli Sara!”

Kerkdiensten
zondag 22 juli 
Van Doniakerk 
9.30 uur pastor G. Visser                                  

R.K. Kerk   
9.30 uur Parochievoorganger                                  

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers                                           

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. A.v.d.Plaats, m.m.v. fam. J. Reitsma-Zijlstra
zang, orgel Mevr. K. Reitsma-Zijlstra                      

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
H. van Asperen, Snekerstraat 83, Bolswad. tel. 0515-572353   

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

NHL Leeuwarden: Leraar basisonderwijs:
Elly Smink, Makkum
Afûk Ljouwert: Frysk B: 
T. van der Wal, Wytmarsum

Na een periode van ziek zijn moeten we nu
afscheid nemen van onze buurman 

Ype
Rob en Rita Elhorst
Tjerk en Marijke Roorda
Sjoerd en Gerrie Swart
Cor en Tinie v.d.Logt
Bram Dijkstra

Wij wensen buurvrouw en de kinderen veel sterkte.

Makkum, 15 juli 2007
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 19/7 t.e.m. wo. 25/7

Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.99
Grillham, per pakje.....................................5 zegels extra
Broccoli, per 500 gram...............................................79 cent
Galia Meloen, per stuk...............................................99 cent
literfles Bitterlemon Light.....................................nu 89 cent
literfles Tonic Light...............................................nu 89 cent
Heineken Bier, 6x33cl...................................................nu 3.99
Persil Megaperls, 1.215kg.....................................7.29 nu 4.99

Friesche Vlag literpak
Drakenvla, Knibbelknabbelvla of Tovervla

deze week 1.19

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 19 JULI
T/M ZATERDAG 21 JULI

VARKENS CORDON BLUE
4 HALEN / 3 BETALEN

BOOMSTAMMETJES
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 19 JULI
T/M WOENSDAG 25 JULI

VERS GEGRILDE
VARKENSROLLADE
100 gram €€ 1.20

BACON
100 gram €€ 1.70

Agenda
woensdag 18 juli
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt 19.00-21.00
uur in het centrum

vrijdag 20 juli 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.30-
16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zaterdag 21 juli
Gaast - Sportveld ”de Boppeslach” 20.00 uur 
Nachtkaatspartij, Kaatsver. ”Trije yn Ien” Gaast/Ferwoude,
voor leden en niet-leden 

Cornwerd - K.V. Meiinoar Ien 11.00 uur 2e Ledenpartij

donderdag 26 juli    
Makkum - Jaarmarkt van 11.00-18.00 uur in het centrum

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

Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum, expositie
”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor Makkum, het
ontstaan van Kornwerderzand en Breezanddijk. Unieke,
nooit eerder getoonde beelden. Open ma-vr. 10.00-17.00 uur,
za. 10.-15.00 uur.

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

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend t/m
31 oktober, ‘s maandags gesloten

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot en met
31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin van het land-
goed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken van metaal. In
landgoed, permanente schilderijen tentoonstelling van
diverse kunstenaars

Cornwerd - De Cornwerdermolen bestaat dit 100 jaar.
Ter gelegenheid daarvan is in week 32 vanaf 6 t.e.m. 12
augustus de molen dagelijks geopend voor publiek van
10.00 - 16.00 uur, entree gratis

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

Wons - zaterdag en zondag 28/29 juli Expo Atelier Pur
Sang. Open zondagen:  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

Workum - Nylânnermoledei, Hylperdyk 3, 11 augustus
van 9.00- 21.00 uur. Deze dag staat in het teken van het
jaar van de molen. Vandaag zullen: shantykoren voor u
zingen, verhalen vertelt worden door een verhalenverteller,
paling gerookt worden, de accordeonist zijn repertoire
ten gehore brengen. 
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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 L I

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
2 st. Pisang Goreng
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

Makkum heeft een eigen vuurtoren 

Makkum - Er zijn tal van mensen die aan het
knutselen slagen, wanneer men niet meer aan
het arbeidsproces deelneemt en ook niet achter
de geraniums wil gaan zitten. Zo’n knutselaar
en hobbyist is Jelle Jongman (72) op de
Gedempte Putten in Makkum. Velen herinneren
Jelle wel als werknemer bij de klinknagelploeg
op de scheepswerf Amels, met collega’s produ-
ceerden zij een oorverdovend lawaai, wanneer

de stalen platen en spanten met de wit heette
klinknagels aan elkaar vastgeklonken werden.
Daar heb ik mijn doofheid ook aan overgehouden
zegt Jelle, men noemt dat ”hellingdoof”. Later
is hij ook nog een periode kraanmachinist
geweest. Na één van de reorganisaties op het
bedrijf werd Jelle werkeloos, geen makkelijke
tijd is dat geweest beaamt zijn vrouw. 

Maar Jelle pakte de draad weer op en ging aan
het knutselen, bij het zien van zijn hobbywerk 
denk je ook al snel aan een kunstenaar. Recent
een vuurtoren, met een hoogte van ongeveer
een meter vijfentwintig centimeter. Er ontbreekt
echt niets aan, zo er is laminaat en kurk in ver-
werkt. Binnenin enkele plateaus met twee houten
draaitrappen, ook aan verlichting is gedacht.
En wat de vuurtoren compleet maakt dat is het
seinlicht in de top. Het is net als bij de echte
vuurtoren die de lichtbundels over het water
uitstraalt en schepen de juiste koers wijst.
Kijk zegt Jelle ik heb ongeveer een jaar aan de
vuurtoren gewerkt, natuurlijk niet elk uur van
de dag maar af en toe een poosje. Het resultaat
mag er zijn, het is een prachtig gezicht vooral
‘s avonds als het zwaailicht in werking dan is
het helemaal fantastisch zeggen hun buren
Jaap en Corrie Kampen. Jelle Jongman mag
zich wat dat betreft wel de ”vuurtorenwachter”
van Makkum noemen. Het volgende werk van
de hobbyist is een Stellingmolen. Maar dit is niet
het enige wat hij heeft gemaakt, een poppen-
huis een wieg waar het kleinkind in kan
liggen, etc. De knutselaar beschikt ook over
een gevarieerd assortiment aan gereedschappen. 

Parkeren in centrum van Makkum voor een
beperkte tijd
Makkum - Sinds een aantal jaren kennen we
in het centrum van Makkum een blauwe zone.
Dat betekent dat bezoekers van het centrum
van Makkum hier een beperkte tijd kunnen
parkeren. Voor de mensen die langer willen
parkeren zijn buiten het centrum twee grote
parkeerplaatsen aangelegd. Deze regels zijn
ingesteld om aan bezoekers van Makkum op
een eenvoudige manier een parkeerplek te
kunnen bieden. De mensen die binnen de blauwe
zone wonen kunnen in de meeste gevallen bij
de gemeente een parkeerontheffing aanvragen.
Bovendien zijn voor hen in Makkum plaatsen
gereserveerd. Vorig jaar heeft de gemeente
nog extra parkeerplaatsen aangelegd. 
Wanneer iedereen zich aan deze regels houdt
kunnen alle bezoekers en inwoners van Makkum
hier prima met de auto terecht. We merken

echter de laatste tijd dat er toch problemen
zijn met het parkeren in Makkum. Daarom
willen we de regels nogmaals toelichten. Het
parkeren met een blauwe schijf is verplicht
tussen 9.00 uur en 18.00 uur en op de koop-
avond. Ook op zaterdag geldt dat er met een
blauwe schijf geparkeerd moet worden. Onze
parkeerwachter is regelmatig aanwezig in
Makkum en hij zal aan mensen die zich niet
aan de regels houden een bekeuring uitschrijven.  

Verder willen we de ondernemers en bewoners
van Makkum vragen rekening met elkaar te
houden bij het parkeren. Zet niet uw auto voor
één van de winkels neer wanneer er verderop
nog voldoende parkeerruimte is. Dan staat u
de winkelier en zijn klanten en leveranciers
niet in de weg.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Hollandse bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Vers gesneden Broccoli
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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

Mooie rode tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Mooie bananen     
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
250 jaar oude iep ”Lieuwkemastate” wordt gekapt

Makkum - Bomen die de iepziekte hebben
worden gekapt. Op het erf bij de familie Durk
Tabak in de Buren staat ook een knots van
een iep, het zal u opgevallen zijn dat er geen
enkel groen blad meer aan zit. Deze ongeveer

250 jaar oude iep wordt dan ook verwijderd.
Op de plaats waar nu een dubbele woning
staat, daar het in het verleden boerderij
”Lieuwkemastate” gestaan.

Kaalslag zieke iepen

Makkum - In het centrum van het dorp zijn in
verschillende straten een aantal bomen
gekapt, die de iepziekte hebben. Dit was o.m.

het geval op de Ds.L. Touwenlaan tegen het
centrum aan, op de Turfmarkt en aan het
Vallaat. 
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SPECIAAL MMENU VVAN DDE MMAAND JJULI

Tomaten of Minestronesoep - Entrecote - Grote Ijscoup naar keuze.
€ 20,-

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

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

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Toyota   Rav4 2.0 16V 4x4 Zilver met.

5 deurs      06-2002 78078 19.750.00

Mercedes 180       1.8 Ponton Zwart  06-1960 131613 12.250.00

Landrover  Freelander 2.ODI Zwart met.

incl. softop    03-1999 165449 9.950.00

Toyota Rav4 funcruiser 2.01 Bl. Met. 04-1998 41286 9.500.00

Volkswagen Golf       1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001 145123 9.250.00

Volkswagen Golf    SDI 50kw Grijs met.   10-2002 154156 8.750.00 

Kia     Joice    2.01 16V Zilver met.

div. opties 7 pers    11-2001 117969 8.750.00  

Ford       Ka      1.31 44kw Grijs met.  08-1999 33613 4.950.00

Porsche     944     2.5  120KW inj.       05-1984 170123 3.950.00

Peugeot   204      1100 GL 43KW Beige    11-1976 94267 3.250.00

Seat       Arosa  1.4 44KW Zilver met.  09-1999 230384 2.750.00

Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer   05-1982 97594 2.500.00

Volkswagen Golf II   1.3 I kat Rood    01-1991 166546 1.250.00

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Burgerlijke stand  
juni 2007

Geboren
Lieke Sjoukje, dv Cornelis Hijlkema & Joke
J. Smits te Witmarsum;

Riemer, zv Bennie de Jong 
& Gerbrig P. Ykema te Parrega;

Maurits, zv Harry H.P.M. Zeinstra 
& Akke R. Walinga, te Parrega;

Minthe Baukje, dv Menno S. de Vries 
& Jeltje G.M. Kats, te Witmarsum.

Gehuwd/Partnerschapsregistratie    
Hidde J. Koornstra & Sharon Lemstra 
te Makkum;

Pieter J. Bervoets & Jeltje Bijlsma 
te Kimswerd;

Lourens Koster & Maaike C. van den Akker 
te Pingjum;

Nanne Leijendekker & Rianna van Abbema 
te Witmarsum;

Hendrik J. Witteveen & Anna A.M. Valkering 
te Tjerkwerd;

Patrick T.A. Ruivenkamp & Angela Punter 
te Makkum.

Overleden      
Nynke Lammers te Tjerkwerd, 37 jaar, 
ev Jelle J. Feenstra;

Thijs Ozinga te Makkum, 78 jaar, 
wv Janke Visser;

Manfred Steinhof te Voerde, 80 jaar, 
ev Gisela K. Steinhof;
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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

TNT Post zoekt  parttime
postbezorgers voor Witmarsum
Je bezorgt de post van dinsdag
t/m zaterdag van 13.00 -15.00

Info en sollicitaties voor 
1 augustus aan:
TNT Post Bolsward
t.a.v. Hedwig Franzen
Postbus 99100
8700 NA Bolsward
Of mail:
hedwig.franzen@tntpost.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Het eerste nieuwbouwcasco is
vrijdag gearriveerd bij De Vries Makkum. Het
casco van het 76 meter jacht werd gebouwd
bij de firma Slob in Papendrecht, een van de
dochterondernemingen van de Koninklijke de
Vries Groep. In exact 24 uur werd het jacht
letterlijk door heel Nederland gesleept! Na de
afbouw in Makkum zal het jacht eind 2008
opgeleverd worden.

Reeds ten tijde van de aankoop van de
Makkumer werf in 2005, verwierf De Vries de
opdracht voor de bouw van het 76 meter
superjacht. Het ontwerp en de engineering
werden vervolgens  gedaan door De Voogt in
Haarlem, de bouw van het casco door Slob.
De opbouw van het jacht is deels in Makkum
gebouwd en deels bij Akerboom in Leiden.
Alle genoemde bedrijven zijn onderdeel van
de Koninklijke de Vries Groep. Daarmee
levert het bedrijf een op-en-top Nederlands
product. "Nederland is van oudsher een
scheepsbouwland", licht directeur Sijbrand de
Vries toe "wij streven echt naar behoud van
kennis en kunde op het gebied van jachtbouw
in Nederland en richten ons liever op efficiëntie
dan op verplaatsing van productie naar het
buitenland."                                                   

Het jacht 75,75 meter lang, 13,5 meter breed en
heeft een diepgang van 4 meter. Voortstuwing
geschiedt door twee Caterpillar motoren.
Behalve een eigenaarshut over de volle breedte,

biedt het jacht ruimte aan 14 gasten en 20
bemanningsleden. Behalve de drie salons
bevinden zich op het jacht ook een bioscoop
en een healthclub inclusief hamam, sauna en
massageruimtes. Verder beschikt het jacht
over twee 10-persoons tenders, drie jetski's en
is het voorzien van een eigen helikopterplatform.
Het jacht wordt gebouwd overeenkomstig de
regelgeving van LLoyd's en MCA. 

Het bruist van de activiteiten op de Makkumer
werf. Deze week wordt de refit van het motor-
jacht Aurora B afgerond. Het 50 meter motor-
jacht was gedurende tien maanden op de
Makkumer werf voor een nieuwe machinekamer
en een schilderbeurt. Een ander 50 meter
jacht wordt momenteel van een geheel nieuw
interieur voorzien en zal begin 2008 worden
opgeleverd. Verder staat de nieuwbouw van
twee 88 meter motorjachten op stapel.
Hiermee is de orderportefeuille tot ver in 2011
gevuld. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor
de werkgelegenheid, de werf is dan ook op
zoek naar schilders, monteurs, pijpfitters, lood-
gieters en meubelmakers.

Al sinds de aankoop van de werf, wordt er
ook druk gewerkt aan de opbouw van alle
faciliteiten op de werf. Na de grondige reno-
vatie van de enorme bedrijfshal, zijn nu de
werkplaatsen aan de beurt. Het is duidelijk dat
de werf in alles streeft naar kwaliteit. Dus in
alle opzichten: ... de groei is er nog lang niet uit!

Eerste nieuwbouwcasco arriveert bij De Vries Makkum

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

benzine

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,-
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc   2003 € 11900,- 
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9900,-
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,-
Fiat Marea Weekend 1.6-16v.SX,st.bekr,trekh,117dkm    1999 € 2850,-

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,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003  € 11950,-  
Ford Mondeo Wagon 2.0TDCi,zwart,clima,lm velg.mistl  2003 € 11900,-
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,-
Ren.megane 1.9dci,dyn.luxe,5drs,a/c,cruise,r-cd,mistl 2003 € 9950,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,   10-2000 € 5950,-

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

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

Politie houdt 
potloodventer aan
Makkum -  De politie heeft vorige week woens-
dagmiddag een 44-jarige man uit Leeuwarden
aangehouden op verdenking van exhibitionisme.
Volgens getuigen had de man op de Holle Poarte
zijn geslachtsdeel getoond aan enkele meisjes
van ongeveer 13 jaar. Door beveiligingsmede-
werkers werd de man opgepakt en overgedragen
aan de politie. Hij is voor nader onderzoek
ingesloten.

Financiële bijdrage
voor Speel-o-theek
Makkum – De Speel-o-theek te Makkum
heeft een financiële bijdrage ontvangen van
het Oranje Fonds. Het bestuur zal het bedrag
gebruiken om de (uit)leen van het speelgoed
te automatiseren.

Nachtkaatsen te Zurich
Zurich - Vrijdagavond begon  de traditionele
nachtkaatspartij. Wat het weer en de deelna-
me betrof mocht de organisatie niet mopperen
een mooie zomernacht met veel deelname 16
parturen en veel toeschouwers. Er werd goed
gekaatst met vele spannende partijen.  De leiding
was in de goede handen van Aage Tichelaar
uit Harlingen. De vleesprijzen werden weer
verzorgd door Keurslager Zijlstra te Harlingen.
Omstreeks half drie vond de prijsuitreiking
plaats door voorzitter Sies v.d. Berg. Al met al
een zeer geslaagde kaatsnacht. 

De uitslag was als volgt:
1. Jan Geert Dijkstra, Dennis Leistra, 

Ytsje Reitsma
2. Reinder Huisman, Jelle de Boer, 

Jessica Sanders

Verliezersronde
1. Eibert Tigchelaar, Niels Zwering, 

Anja Leyenaar
2. Jan de Boer, Albertha Akkerman, 

Jan Kooista
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Makkum - Afgelopen zaterdag om 13.00 uur
begon de eerste kaatswedstrijd van de 115e
Makkumer Merke. Er stonden acht parturen
op de lijst. In de eerste omloop had het partuur
van Klaas Berkepas, Tjitte Bonnema en Pier
Piersma het niet gemakkelijk tegen het partuur
van Rutmer v.d. Meer, Pieter Scharringa en
Marten Feenstra. Ze stonden met 3/0 achter,
maar wonnen uiteindelijk met 5/5 - 6/2. Het
partuur van Dirk-Yde Sjaarda, Jan-Willem v.
Beem en Arie den Breejen had in de eerste
omloop weinig problemen met het partuur
van Wilco Rinia, Jacob Wassenaar en Folkert
vd.Wei. Ze wonnen met 5/1 - 6/6. In de tweede
omloop trof het partuur van Klaas Berkepas
het partuur van Johan v.d. Meulen, Hylke
Bruinsma en Chris Wassenaar. Klaas Berkepas
sloeg nu geweldig op en het werd vier eersten
gelijk. Bonnema en Berkepas hadden een paar
beslissende acties en pakten de winst met 5/4 -
6/4. Het partuur van Dirk-Yde Sjaarda kaatste
in de tweede omloop tegen het partuur van
Sibbele Lootsma, Auke v.d. Graaf en Daniel
Iseger. Deze halve finale was snel gedaan, en
zeer makkelijk plaatsten Dirk-Yde Sjaarda
c.s. zich voor de finale: 5/2 - 6/4 doordat Arie

den Breejen de kaats voorbij sloeg. In de finale
nam het partuur van Sjaarda, v. Beem en den
Breejen een spel voorsprong, maar goed spel van
Berkepas, Bonnema en Piersma deed het tij
keren. Het werd 3/2. Het partuur van Sjaarda
sputterde nog even tegen, maar Berkepas cs.
maakte geen fouten meer. Op 5/3 - 6/2 beeindigde
Pier Piersma de partij met een bovenslag.
De prijzen werden aangeboden door de
Rabobank. Klaas Berkepas werd voor het
eerst koning in Makkum en ontving de
prachtige koningsprijs aangeboden door
Taxibedrijf v.d. Bles. De zilveren legpenningen
voor de 1e en 2e prijswinaars werden aange-
boden door Notaris Mr. M. Wallis de Vries,
tevens ontvingen zij 'gouden' en 'zilveren'
kaatsballen van Kaatsatelier Jan Scheepvaart.
Klap op de vuurpijl waren natuurlijk de kransen
die werden aangeboden door "'t Dûkte Aike",
voorzien van eieren met een echt dûkje!

Uitslag:
1. Klaas Berkepas (Koning), Tjitte Bonnema 

en Pier Piersma.
2. Dirk-Yde Sjaarda, Jan-Willem van Beem 

en Arie den Breejen. 

Rabobank Heren Hoofdklasse Uitnodiging Partij
Klaas Berkenpas werd tot koning uitgeroepen

Tjitse Bouma koning 13e
Frans Twijnstra partij
Gaast - Tijdens het dorpsfeest in Gaast wordt
op de vrijdag de traditionele Frans Twijnstra
Merke partij gekaatst. Dit jaar was het alweer
de 13e keer dat Frans Twijnstra deze partij
sponsort.  Omstreeks 9.00 uur druppelden de
eerste zenuwachtige kaatsers de tent binnen, en
stortten zich op een bakje koffie met natuurlijk
een stukje oranjekoek. Nadat de voorzitter het
gedicht over de vorige editie van de Frans
Twijnstra partij had voorgelezen, werden de
ballen uitgereikt aan de scheidsrechters en kon
de 13e Frans Twijnstra partij beginnen. In de
eerste omloop werden vier van de zes partijen
5 eersten gelijk. In de partij tussen Tjitse Bouma,
Rein Attema en Sido Plantinga en Jelle de
Hoop, Sytze Stellingwerf en Tiny Hiemstra
werd het zelfs alles oan é hang. De winst ging
naar Tjitse Bouma c.s. Ook in de eerste
omloop kaatste het partuur van Dennis
Galema, Mient Jan Faber en Erik Stellingwerf
tegen het partuur van Erik Westra, Answerd
Jorna en Joke Bakker. Vorig jaar ging de finale
van de Frans Twijnstra Partij tussen Dennis en
Erik, en nu troffen zij elkaar dus al in de eerste
omloop. Ook dit jaar won Dennis Galema c.s. met
5-5 6-0. In de tweede omloop had het partuur
van Tjitse Bouma c.s. alweer een ‘dreeche’
partij tegen Wierd Gietema, Pier van Kalsbeek
en Sabine Drayer, waarin het partuur van
Wierd Gietema zelf ver voor kwam te staan.
Toch wisten Tjitse, Rein en Sido dit om te
buigen in winst met 5-4 6-6. In de derde
omloop won het partuur van Dennis Galema
c.s. met 5-0 6-2 van Theo Stellingwerf, Edzer
Hiemstra en Femke Ringnalda. Ook Tjitse
Bouma c.s. hadden in de derde omloop een
gemakkelijke partij, welke werd gewonnen
met 5-0 6-0 van Jan Stellingwerf, Anne Jaap
van der Meulen en Petra Hoekstra. Zo ging de
finale van deze 13e Frans Twijnstra partij tussen
Dennis Galema, Mient Jan Faber en Erik
Stellingwerf en Tjitse Bouma, Rein Attema en
Sido Plantinga. Hierbij moet vermeld worden
dat Mient Jan, Erik, Rein en Sido voor de eerste
of tweede keer mee kaatsten bij de senioren.
Complimenten! De finale werd met 5-2 6-4
gewonnen door Tjitse Bouma, Rein Attema
en Sido Plantinga. De finale in de verliezers-
ronde ging tussen Erik Westra, Answerd Jorna
en Joke Bakker en Pieter Westra, Anke
Tuinier en Brenda Drayer. Zoals al vaker in de
geschiedenis van de Frans Twijnstra partij een
broeder strijd dus. Welke gewonnen werd in
een spannende partij door Pieter Westra, Anke
Tuinier en Brenda Drayer.

Uit handen van hoofdscheidsrechter J.
Weerstra en sponsor Frans Twijnstra mochten
de prijswinnaars hun prijzen ontvangen. Met
unanieme stemmen werd Tjitse Bouma uitge-
roepen tot koning van deze 13e Frans
Twijnstra Merke Partij en mocht hij het
koningsbordje in ontvangst nemen. Na afloop
van de prijsuitreiking werd er nog na gesproken
en geborreld tot in de kleine uurtjes

Gaast - De jeugdleden van de kaatsvereniging
”Trije yn Ien” in Gaast maakte deel uit van de
Frans Twijnstra partij. Bij de jongste categorie
was er een 1e plaats voor Hielke van der Gaast
en Anske Oosterhuis. Tweede werden Tessa
Feenstra en Jeltje de Boer. In de verliezerronde
werden Jilger Hiemstra en Dooitze de Boer

eerste en Christiaan Drayer en Mandy Feenstra
tweede. Bij de oudere jeugd was de eerste
plaats voor: Auke Geert Ybema, Janet de
Groot en Jacob de Jong. De tweede plaats was
voor Meindert Attema, Akkelys Hiemstra en
Cressida de Witte.

Ook jeugd kaatste de Frans Twijnstra partij
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K.V. Meiinoar Ien
te Cornwerd

organiseert op

zaterdag 21 juli

2e Ledenpartij
aanvang 11.00

opgave bij één van 
de bestuursleden

Zaterdag 21 juli organiseert 
k.v. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude 

de Nachtkaatspartij
In tegenstelling tot vorige jaren 
is dit een vrije partij geworden. 
Ook niet-leden  van de k.v. zijn 
om 20.00 uur van harte welkom 

op sportveld ‘de Boppeslach’ te Gaast. 
Minimale opslageis is 10 meter. 

Er wordt gekaatst met een zachte bal.  

Opgave voor vrijdag 20 juli 19.00 uur
bij Joukje Hoekstra 06-30574378 
of Brenda Drayer 06-10480803. 

De nachtkaatspartij wordt gesponsord door:
Landbouw/ en Meachnisatiebedrijf  

J. van Kalsbeek te Gaast.

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf 23 juli 

t/m 5 augustus a.s.

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770

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

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
K.N.K.B. kaatsen Jongens afdeling parturen
Café de ”Zilveren Zwaan partij”    

Federatie jeugdwedstrijden Pingjum
Pingjum - Zaterdag 14 juli organiseerde Kaats-
vereniging Jan Reitsma in samenwerking met
Federatie Wunseradiel-Bolsward een kaats-
wedstrijd voor welpen, pupillen en schooljeugd
Ook al waren veel jeugdleden al op vakantie, er
kon nog volop gekaatst worden in 3 categorieën.
Onder gunstige kaatsomstandigheden met een
zonnetje en het kaatsveld in de luwte begonnen
om 10 uur de eerste wedstrijden. Kaatsvereniging
Jan Reitsma had een uitgebreid prijzenpakket
ter beschikking gesteld.  

Welpen Jongens en Pupillen Meisjes:
1. Angelique Buma (Schettens) 

en Willie Miedema (Arum)
2. Klaas Bosma (Makkum) 

en Johan Hibma (Arum)

Verliezersronde
1. Teun Miltenburg (Bolsward) 

en Atsje Elgersma (Cornwerd)
2. Arjen van Popta (Witmarsum) 

en Sabine Kamminga (Arum)

Pupillen Jongens:
1. Jelte Vis (Arum) 

en Hidde Folkertsma (Pingjum)
2. Auke Walstra (Arum) 

en Hein Wiersma (Burgwerd)
3. Romke Kroondijk (Burgwerd) 

en Rodin Kuiper (Bolsward)
3. Tjitte Baarda (Burgwerd) 

en Dietmer Yntema (Cornwerd)

Verliezersronde
1. Edgard Snijders (Pingjum) 

en Hubertus Galama (Lollum)
1. Johannes de Best (Pingjum) 

en Rene Boschma (Cornwerd)

Schooljongens en Schoolmeisjes
1. Thomaske Reitsma (Cornwerd) 

en Jouke Hilverda (Bolsward)
2. Johan van Abbema (Schettens)

Tim Bartels (Pingjum) 
en Johan Bauke van Abbema (Schettens)

Makkum - Zondag 15 juli werd deze partij
gekaatst op het veld te Makkum tijdens de
115e Makkumer Merke. Er stonden 29 partuur
op de lijst. In de eerste omloop waren er het
vaak ééntonige partijen. Het weer werkte daarna
ook nog niet mee het begon te onweren. Na
een uurtje te hebben gewacht werd besloten
de d.e.l. niet verder te laten kaatsen i.v.m. het
veld. De afdelingspartij werd verder gekaatst.
Het zonnetje  kwam weer tevoorschijn en er
werd gekaatst. In de 3de omloop kaatsten
Bolsward tegen Easterein een gelijk opgaande
strijd die Bolsward won. De Lege Gean tegen
Dronrijp ging ook tot het eind gelijk op het
was De lege Gean die dit won. Oudebildzijl
maakte een achterstand van 5-2 goed tot 5
borden gelijk tegen Berlikum.Het werd 5-5
6/6 in het voordeel voor Berlikum. In de halve
finale stond Bolsward tegenover De Lege
Gean Bolsward was te sterk en won met 5-2

6/4. In de andere halve finale kaatsten
Berlikum tegen Tzummarum hier was
Tzummmarum te sterk en won met 2-5 4/6.
De finale tussen Bolsward en Tzummarum
ging gelijk op er werd van beide kanten goed
opgeslagen en ook de bovenslagen vielen niet
te tellen. Bij de stand 4-5 4/6 was het
Tzummarum die met de ‘Zilveren Zwaan’
naar huis mocht gaan. De 3de prijzen aangeboden
door juwelier Kramer waren voor De Lege
Gean en Berlikum. De 2de prijs aangeboden
door T. en J. Adema Plafond- en Wandmontage-
bedrijf was voor Bolsward. De Gouden
Horloges aangeboden door Cafe-Restaurant
”De Zwaan”waren voor Tzummarum. Zij kregen
De Zilveren Zwaan Wisselprijs mee.De kransen
werden aangeboden door Autorijschool
A. Poog. Alle prijswinnaars kregen ook een
bloemetje aangeboden door Bloemenmagazijn
van der Woude.
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

Hoek wasbakje voor toilet € 10.-; Gashaard schouwmodel
€ 25.-; Singer elektrische  naaimachine € 25.-, 
tel. 0515-335128 / 06-23033050

Wolf motor maaier met vangbak + elektrische start € 175.-
tel. 0517-531768

Een mooi koppel stamboekfok ooilammeren zwoeger vrij
ARR/ARR, H., Drayer, tel. 0515-542616

Modern splitnernieuw gasfornuis met elektrische oven,
type Bosch zilvereditie € 275.-, tel. 0515-573598

Caravan Chateau juni/97, iets moois, altijd binnen
gestaan pr.n.o.t.k., tel. 0515-231876

Samsonite koffer 63 cm. kleur Rood, met bijpassende
Beauty-case als nieuw, samen € 75.-, tel. 0515-233866

Wasemkap z.g.a.n. en 2 Caravanspiegels voor op de auto,
tel. 0517-579369

Goed werkende zonnebank en makkelijk in gebruik, wegens
ruimtegebrek zouden we hem graag willen verkopen. Een
bed met matras mag erbij mee genomen worden voor
€ 100.-, tel. 0515-233700

Eenpersoons polyester kano compleet € 200.-; 3 pits gas-
comfort voor propaan, merk Atax € 25.-, tel. 06-51021702

Vitrinekast + hoekkast, eethoek met glasplaat; Nieuwe
Vlizotrap; Singer trapnaaimachine; Oud speelgoed;
Antieke stoel (opknapper), tel. 06-23098782 

Halogeen staande schemerlamp € 5.-; Nieuwe strijk-
plank € 10.-, tel. 0515-335128 / 06-23033050

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de boby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

Arumerweg 41
WITMARSUM

Ruime gezinswoning
met karakteristiek

(winkel)pand. 

Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

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

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

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

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
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Zoekertje
TE KOOP

Heren skioverall Luhta als nieuw € 25.-; 8 deels nieuwe
Ikea overgordijnen grijs afm. h. 265, br. 1.40 € 25.-, 
tel. 0515-573598

± 200 Dakpannen en Nokvorsten, kleur bruin tint, 8 jaar
oud vr.pr. € 65.-, tel. 06-29148262

Twinny Load fietsrek voor op trekhaak van auto € 75.-,
tel. 0515-425382

Tegels 30x30 ± 25 stuks, tel. 0515-233164 na 18.00 uur

2 Poesjes, geboren 11 juni. over 2 weken mogen we weg,
ze kunnen eventueel langer blijven i.v.m. vakantie, 
tel. 0515-851070 / 06-10220746

Een bruikbare hometainer (fiets), tel. 0515-231349

Nest jonge katjes, diverse kleuren, tel. 0515-851070 /
0610220746

Hardhout voor de open haard, tel. 0515-233304

Elektrische Grasmaaier, tel. 0515-233164 na 18.00 uur

Man voor al uw schilderwerk, tel. 06-23744753

Damesfiets; Kinderzitje; dekbedden, tel. 0515-233304

Bril met oranje montuur in de locatie Botterstraat ter hoogte
van de bootjes bij It Hof, tel. 0515-232585

Op de Kleiweg een bril, tel. 0515-233301

Sleutelhanger orange San Quin Bloedbank met sleutel.
Af te halen bij ‘t Pareltje, Kerkstraat 29, makkum

2 Persoons gemeubileerd woonhuis aan het water te
Makkum, tel. 06-29555909

GRATIS AF TE HALEN

AANGEBODEN

GEVRAAGD

TE HUUR

GEVONDEN


