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Tjeerd Lutgendorff
neemt afscheid
van raad en wordt
onderscheiden

4 7 8

Biologen vanuit
Gaaster kerk 
op ‘Grutto-jacht’

Groenhout
Financiering Groep
opent zijn deuren
in Witmarsum

Uw huis op Funda?

MY United Spirit bezoekt Makkum

Makkum - De Makkumers zijn wel wat gewend.
Er liggen vaker mooie jachten aan de kade. Het
jacht wat afgelopen week Makkum bezocht was
toch wel iets bijzonders. In 1939 is het jacht
gebouwd in Zweden. De eigenaar van de lucifers
fabriek de Zwaluw moest regelmatig naar Finland
voor hout aankopen. Het reizen bracht veel pro-
blemen met zich mee en hij besloot een jacht te
laten bouwen, waarmee hij zijn eigen vervoer
kon regelen en tevens had hij dan zijn kantoor
bij zich. Iets wat bij de huidige jacht eigenaren
ook veel gebeurt. Het schip werd 34 meter lang
4.80m breed en had een diepgang van 1,10m.
Het aluminium jacht 3 mm dik werd gebouwd bij
een vliegtuig fabriek en is helemaal geklonken.
De motoren kwamen van Rolls Royce. Het jacht
werd veel gebruikt en ook veel bekende filmsterren
zoals o.a. Tony Curtiss verbleven vaak aan boord. 

Uiteindelijk werd er niets meer mee gedaan en
zag het er niet meer uit. 1989 was er een Zweed
die bijzonder technieken toepaste bij schepen en
deze besloot het jacht een refit te geven. Het
duurde enkele jaren voordat de klus klaar was,
maar het resultaat was verbluffend. Een oud schip

wat er uiterst modern uitziet. Er was door een
speciale pvc constructie op de aluminium hull,
die helemaal weer kaal en glimmend gemaakt
was, een kunstof laag opgelijmd en daarover
weer een kunststof laag. Hiermee werd het schip
een soort koelkast. De warmte van buiten dringt
niet meer door de huid heen en dat is vooral in
de warmere streken van groot belang. Bij een
eventuele schade kan er heel gemakkelijk een
nieuw stukje in gelijmd worden en ziet men
niets van de schade. Ook is het materiaal heel
gemakkelijk te vormen, zodat de mooie ronde
vormen van de opbouw geaccentueerd worden. 

Het is een sandwich systeem en het jacht is nu
eigendom van Fagerdalamarine in Stockholm en
maakt een promotie toer door Europa. Ze nodigen
daarbij jachtbouwers uit om het speciale iso
schuim buitenhuid systeem te tonen. Makkum is
rijk aan jachtbouwers vandaar dat ook de
Makkumer haven bezocht werd. Daarna vertrok
het jacht naar Lurssen een grote jachtwerf in
Duitsland. Vooral voor de scheeps-jachtbouwers
een bijzondere constructie en menigeen die over
de haven reed of fietste bleef even staan kijken.

Makkum – Het spreekuur van het huisartsenlab en trombosedienst dat elke donderdagmorgen in 
It Ankerplak in de Bleekstraat 36a gehouden wordt is gewijzigd. Was dit voorheen om 11.15 uur,
nu is het 8.45 - 9.00 uur.

Gewijzigde tijd huisartsenlab
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 5/6 t.e.m. wo. 11/6

Frische Vlag Blanke Vla, 1 liter.........................................1.29

Boerenham, per pakje.................................5 zegels extra

Galia Meloen........................................................per stuk 1.49

Pepsi Cola, 1.5 literfles.................................................nu 1.19

Seven Up, 1.5 literfles...................................................nu 1.19

Coolstick Vrieslolies, pak à 10 stuks.....................nu 69 cent

Douchegel, 300 ml.................................................nu 89 cent

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 5 JUNI
T/M ZATERDAG 7 JUNI

EK BALLEN
4 HALEN / 3 BETALEN

ORANJE SCHNITZELS
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 5 JUNI
T/M WOENSDAG 11 JUNI

FRICANDEAU
100 gram €€ 1.40

SNEIJDERWORST
100 gram €€ 1.10

OP BESTELLING
GOUD GEBRADEN 1/2 HAANTJES

€€ 3.50
vanaf 12.00 uur afhalen

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 7 juni wordt weer het oud
papier opgehaald door de leden van de muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ‘s morgens 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten. Wilt
u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vrijdag al in de Klipperstraat ter hoogte
van het tenniscomplex en kaatsland.

Oproep
Makkum - Welke mevrouw heeft dinsdag 27 mei
± 8.15 uur een ongeluk gehad met onze zoon in
de Klipperstraat. Wij willen graag weten hoe het
met haar is. tel. 06-42455754.

Snelheidscontrole 
op klachtlocaties
Wûnseradiel - De politie heeft vrijdag snelheids-
controles gehouden naar aanleiding van klachten
van burgers. Op de Weersterweg bij Wons werden
950 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er
196 in overtreding. De snelste liet 124 km/u
voor zich noteren, terwijl 80 km is toegestaan.
Op de Arumerweg binnen de bebouwde kom van
Witmarsum werden 620 bestuurders gecontroleerd.
Hier vielen 89 bekeuringen. Op de Oude Rijksweg
in Schettens werden 112 van de 440 passanten
bekeurd. De snelste op deze weg reed 127, dit
rijbewijs werd dan ook ingevorderd.

Inbraak 
bedrijf Munniksplaat
Makkum - In de avond of nacht van vrijdag op
zaterdag is ingebroken in een bedrijf aan de
Munniksplaat in Makkum. Men kwam binnen
door het met geweld forceren van deuren, waar-
door een zware braakschade ontstond. Er is een
klein geldbedrag gestolen. 

VERLOREN
Zwarte sporttas in de feesttent afgelopen weekend
tel. 0517-532158 / 06-25601530

GEVONDEN
Wie is zijn groene damesfiets kwijt, merk Phoenix.
Telefoon 06-21526191

Extra zoekertjes
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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

Tjap Tjoy
Babi Pangang / Daging Roedjak
6 st. Mini Loempia
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  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Tjeerd Lutgendorff neemt afscheid van raad en
wordt onderscheiden

* Burgemeester Theunis Piersma speldt Tjeerd de versierselen op
(foto: Jan Leijstra)

Witmarsum - Tjeerd Lutgendorff uit Makkum
heeft nadat hij veertien jaar in de raad heeft
gezeten afscheid genomen. Hij begon als raadslid
samen met Bauke van Dijk voor D66. Er waren
grote plannen voor de noordzijde van Makkum
en hier waren velen fel tegenstander van. Voor de
mannen die dit uitgebreid bespraken op de heren
sociëteit op woensdagavond in De Prins een goede
reden om hier tegen te ageren en zij besloten maar
voor D66 in de raad te gaan. Het lukte beiden
kwamen in de raad en er hevig actie gevoerd tegen
deze plannen en uiteindelijk zouden ze op de
zeedijk bij Avondrust een klein feestje kunnen
vieren omdat het plan afgeblazen was. Niet alleen
plan Noord was voor deze beide heren een punt
waarbij ze fel van leer trokken. Ze waren meesters
in het bespelen van de overige raadsleden en
voerden soms een geweldige show op wat menig
raadslid soms een blik van verbijstering bezorgde. 

Beide mannen werden ziek en even leek het
erop dat ze uitgespeeld waren. Bauke vertrok,
maar Tjeerd bleef. Nu de laatste jaren zat hij in
de raad voor ProWûn. Een partij die is ontstaan
door mensen uit Groen Links, D66 en de SP.
Tjeerd was kritisch en kon vaak rake vragen
stellen. Naast hem in de raad zat de laatste jaren

Josje Hennink en ook de magie tussen deze twee
was goed. Er ging vaak een blik van verstand-
houding over en weer. Toch heeft Tjeerd nu
besloten na veertien jaar dat het mooi geweest
is. Zijn werk en ook het feit dat hij narigheid met
zijn gezondheid gehad heeft, deden hem besluiten
dat er maar een ander zijn plaats in moest
nemen. Hij was waarnemend voorzitter van de
raad, mar heeft deze functie nooit uit hoeven
voeren. Altijd was de burgemeester present. De
laatste raadsvergadering was voor hem de enige
mogelijkheid om bij zijn afscheidspeech niet
een beperkte spreektijd te krijgen. Hij maakte
hier dan ook dankbaar gebruik van en vertelde
uitvoerig vele dingen die hij in die veertien jaar
meegemaakt heeft en daarbij werd soms niet
echt rekening gehouden met mensen. Hij mocht
nu eens alles zeggen wat hij kwijt wilde.

Naast zijn raadslidmaatschap is Tjeerd betrokken
geweest bij verschillende organisaties in Makkum,
zoals voetbalvereniging, koninginnevereniging,
korte baan draverij en de Gereformeerde Kerk.
Hij is in het bijzijn van familie en vrienden van
It Dûkte Aike onderscheiden met de versierselen
die behoren bij Lid in de orde van Oranje-
Nassau zijn. 

Witmarsum start met proef inzamelen van oud papier
Witmarsum - De inwoners in Witmarsum verza-
melen het oud papier voortaan in mini-containers.
Het gaat hier om een proef die de gemeente
Wûnseradiel samen met Omrin een jaar lang uit-
voert. In Witmarsum gaat het om 750 huishoudens. 
Het inzamelen van het oud papier in Witmarsum
wordt al vele jaren uitgevoerd door de muziek-
vereniging Nij Libben. Leden van de vereniging
brengen op 10 en 11 juni aanstaande de mini-
containers rond in Witmarsum. Op zaterdag 5 juli
is de eerste lediging van de containers. Dit gebeurt
op dezelfde dag als de normale oud papier inza-
meling (de eerste zaterdag van de maand). Alle
huishoudens in Witmarsum hebben inmiddels
informatie over de proef gekregen. Na één jaar

gaan we de proef evalueren. Als blijkt dat de
resultaten goed zijn gaat de gemeente ook elders
in Wûnseradiel verenigingen de gelegenheid bieden
om papier in te zamelen met behulp van mini
containers. Uit ervaringen in andere gemeenten
blijkt dat bij deze manier van inzamelen aanzienlijk
meer oud papier wordt opgehaald. Er wordt nu meer
papier gescheiden aangeboden. En dat is zeker
in het voordeel van de vereniging die het papier
inzamelt. Maar er zijn meer voordelen voor het
inzamelen met een papiercontainer. Lichamelijk
is de belasting veel minder voor de vrijwillige
inzamelaar. Daarnaast stinkt de papiercontainer
niet en kan de container in weer en wind buiten
staan zonder dat het papier nat wordt of wegwaait. 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Verse Hollandse IJsbergsla
1 krop voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.45

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

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

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

Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00    
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Wij hebben nu ook heerlijke 
nieuwe oogst mandarijnen mee.

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen of bildstar           
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.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.

Makkum - De projectgroep, die al geruime tijd
bezig is met de plannen voor een Multi
Functioneel Centrum nabij de sporthal in
Makkum, is nu eindelijk zover dat ze los kun-
nen. Na heel veel moeilijkheden, waarbij de
financiën de grootste ellende veroorzaakten,
hebben ze nu alles rond en hebben ze groen licht
gekregen voor de bouw- en verbouw plannen.
De huidige sporthal zal samen gevoegd worden
met de nieuwbouw aan de oostzijde. De werkelijke
hal blijft zoals hij is maar de aangrenzende ruimten
zullen wel veranderen. Er komt een uitbreiding
van 655 m2. De hoofdingang komt aan de
Lieuwkemastraat tussen de huidige hal en de OBS.
Aan de kant van de Klipperstaat op de nu nog
aanwezige groenstrook komen 66 parkeerplaatsen
en de huidige kantine en kantoor ruimte komen
allen te vervallen en worden aangepast aan de
wensen van de peuterspeelzaal en een crèche bij

de buitenschoolse opvang. Verschillende partijen
hebben een intentie verklaring getekend en dat
geeft de initiatiefnemers moed om door te gaan
en nu echt iets te realiseren. De Stichting Nieuw
Maggenheim krijgt het beheer over alles en de
nieuwe kantine zal veel meer de functie krijgen
van een soort café. In de toekomst hoopt de
nieuwe stichting veel evenementen, zoals toneel
en muziek etc.in het MFC te kunnen krijgen. De
Stichting Nieuw Maggenheim gaat de gelden
die er nog zijn van de oude stichting gebruiken
en het geheel nieuwe bestuur zal de zaken rond
moeten breien. Het was een verschrikkelijk lang
traject wat afgelegd is en soms leek het helemaal
hopeloos, maar nu zal het er toch van komen. Na
de vakantie gaan de palen de grond in en voor de
winter start de bouw. En wie weet is het nieuw-
jaarsconcert in 2010 wel in een prachtige nieuwe
accommodatie.

Groen licht voor MFC Makkum

Witmarsum - Vorige week was er een informatie-
avond voor het nieuwbouwplan de Dôle 2. Een
groot aantal geinteresseerde mensen was op de
informatieavond afgekomen. Er worden 20 huur-
woningen gebouwd door Welkom en er zijn 26
kavels voor koopwoningen. De prijs van de kavels
ligt tussen de € 50.000,- en € 115.000,- Er komt
in dit plan geen gasleiding in de grond. Het worden
energie zuinige woningen. De keus voor de
architect en bouwer is vrij. De woningen worden
voorzien van een warmtepomp. Dit wordt gedaan
door een buis 85 meter de grond in te brengen en
hiermee kan het huis verwarmt worden. Het beste
is dan om vloerverwarming te nemen. ‘s Zomers
kan men dit systeem gebruiken om het huis koeler
te maken. Er zal tevens veel gebruik gemaakt
worden van een zonneboiler en zonnecollectoren.
De isolatie van de huizen moet optimaal zijn en
ook de ventilatie systemen worden uiterst modern.
Er kan gekookt worden op elektrisch en deze
techniek heeft de laatste jaren ook bijzondere
technieken ontwikkeld. De prijs die anders betaald

moet worden aan gas en een centrale verwarmings-
ketel kan nu gebruikt worden voor de aanschaf
van de modernste technieken. De bewoners zullen
op de lange duur veel goedkoper uit zijn en doen
tevens mee aan een geweldige verbetering van het
milieu. Het is absoluut goedkoper. De bewoners
van de gemeente krijgen voorrang bij de uitgifte
van de kavels en mochten er meer gegadigden
zijn voor een kavel dan zal door middel van loting
de kavel toegewezen worden. Als er nog kavels
over zijn dan hebben mensen die een economische
binding met de gemeente hebben weer voorrang
en pas daarna komen de kavels beschikbaar voor
belanghebbenden van elders. In de loop van
2009 komen de kavels beschikbaar. Het plan ligt
op een mooie locatie aan de zuidzijde van
Witmarsum en nabij een bos partij. 

Voor verdere informatie kunnen belangstellenden
nog terecht bij de heer R. Akkerman of mevroiw
F. Bekhof van de gemeente Wûnseradiel, tel
0515-533357.

Duurzaam bouwen in Witmarsum

Voor senioren ontstaan steeds meer gemaks-
diensten , zoals kapper aan huis, verhuisservices
tot iemand voor de administratie. Maar willen
de senioren die diensten wel? In opdracht van
Have & Goed Huisdiensten heeft Sanne Marbus
afgelopen half jaar een steekproef gehouden om
behoeften en wensen van de senioren in kaart te
brengen. De presentatie van het onderzoek vindt
plaatst op woensdag 11 juni op het Symposium
”Op weg naar de gouden jaren”. Op 11 & 12 juni
a.s. organiseren Have & Goed Huisdiensten en
Thuishotel het symposium ”Op weg naar de
gouden jaren”. Op woensdag 11 juni presenteert
Sanne Marbus de uitslag van haar onderzoek
aan bedrijven en organisaties die met en voor
senioren werken. Uitkomsten zijn interessant voor
de werkwijze én promotie van bedrijven en
organisaties. Zo zijn bijvoorbeeld de kinderen
van senioren enthousiast over ‘gemaks-diensten’

maar vinden de ouders dat de kinderen de klusjes
zelf wel kunnen opknappen. Deze uitkomst heeft
dus zeker invloed op de PR van een bedrijf.
Doel van de bijeenkomst op 11 juni is om de
dienstverlening voor ouderen te verbeteren en
gezamenlijk een beter passend totaal pakket te
kunnen bieden. Tijdens een workshop van Have
& Goed gaan de deelnemers aan de slag met de
uitkomsten van het onderzoek én wat dit betekend
voor hun eigen bedrijf/werk. In de workshop van
Thuishotel gaan de deelnemers de kansen voor
betere samenwerking met elkaar verkennen.

Bedrijven en organisaties die zich in willen
schrijven voor het symposium kunnen dit doen
op www.haveengoed.nl Het symposium vindt
plaats in Kafe Bergsma in Easterein en kost € 15,-
Op 12 juni is een bijeenkomst voor de senioren
zelf georganiseerd. 

Post it jo? 
Presentatie onderzoeksresultaten ”hoe goed kennen we onze senioren?”



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 4 juni 2008

BOIZCA
Ontwikkeling van mens & organisatie

Laatste mogelijkheid 

voor de zomervakantie 

op 19 juni 2008!

WORKSHOP
FAMILIEOPSTELLINGEN

Telefonisch opgeven 

06-24131306 

of via mail sylvia@boizca.nl

www.boizca.nl

De aanvangstijd 
van de raadsbrede

commissievergadering  
van 9 juni 2008 
is om 18.00 uur

Don de Jong

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek

Schraarder High-Coffee mooie slotactie voor
Doe Een Wens Stichting

* De cheque met de opbrengst van het prachtige bedrag mag gezien worden
(eigen foto)

Schraard - Het afgelopen winterseizoen stond
voor de Schraarder vrouwenvereniging DO in het
teken van de Doe Een Wens Stichting. Naast de
normale gezellige activiteiten, organiseerden de
dames verschillende activiteiten waarvan de
opbrengst naar het goede doel, de Doe Een Wens
Stichting, ging. Zondag jl. was de slotmanifestatie
waarbij dorpelingen en mensen van buiten
Schraard konden genieten van een High-Coffee.
Diverse leden hadden heerlijke taarten gebakken.
Die vielen zo goed in de smaak dat veel van de

aanwezigen dan ook voor een tweede ronde gingen.
Daarnaast werden de gesponsorde taarten van
supermarkt Poiesz per opbod verkocht. Deze koffie
ochtend leverde € 600 op, wat het totaal van alle
acties bracht op ruim € 2600. Een prachtig bedrag
dat is ingezameld dankzij de enthousiaste dames
van DO. De voorzitter van de vrouwenvereniging,
Anneke van der Weide, overhandigde het bedrag
zondag symbolisch door middel van het aanbieden
van een cheque aan een vertegenwoordiger van
de Doe Een Wens Stichting.

Taxicentrale  van der Bles verliest leerlingenvervoer
Makkum - Op het leerlingenvervoer moest
begin dit jaar opnieuw ingeschreven worden.
Taxicentrale van der Bles en Taxicentrale
Zuidwest Friesland besloten hier samen op in te
schrijven. Met de nieuwe regelingen, waarbij
Europees ingeschreven moet worden kunnen alle
taxivervoerders hierop inschrijven en is het geen
regionaal gebeuren meer. Veel taxi chauffeurs
van de taxicentrale van der Bles waren aanwezig
op de laatste raadsvergadering en namens hen
sprak de heer P.J. Tichelaar het college en de
raad toe. Het leerlingen vervoer is naar Witteveen
uit Lemmer gegaan. Deze firma denkt het zoveel
goedkoper te kunnen doen  en hiermee vervalt
voor de combinatie van der Bles, Zuidwest
Friesland een groot aantal uren leerlingenver-
voer en daarmee werk voor tien chauffeurs. Er
rijden vast tien bussen per dag naar de scholen.
Dit gaat om 100 uur per week. 

Met het wegvallen van het leerlingen vervoer
zal er ook een verschraling van andere diensten
ontstaan. De bussen zullen worden verkocht en
zijn dus niet meer beschikbaar voor zittend zieken
vervoer, wmo vervoer, dagbestedingen en disco-
vervoer. De sociale functie die Taxicentrale van
der Bles vervulde in de wijde regio zal in één
klap vervallen. Van der Bles verzorgt als enige

in het gebied ten westen van de lijn Zwarte Haan
- Lemmer discovervoer, wat andere vervoerders,
waaronder Witteveen laten liggen. Van der Bles
heeft de afgelopen jaren alle trends in de
bedrijfstak tot verbetering van kwaliteit en service
van het personeel en materiaal gevolgd. Alle
chauffeurs hebben de scholing gevolgd en
diploma’s behaald. De uiterlijke verzorging,
waaronder personeel in uniform is bedrijfseigen
geworden. Dit alles heeft een prijskaartje en
geeft een waarborg voor verantwoord vervoer.
Twee maanden geleden is het bedrijf nog door
de gemeente Bolsward benaderd voor het opzetten
van een disco vervoersproject in de gemeenten
Bolsward, Nijefurd, Littenserdiel en Wûnseradiel.
Dit project zal als er geen busjes meer beschikbaar
zijn, omdat ze verkocht zijn, niet door gaan. In de
laatste zes jaar zijn in de Zuidwesthoek zes taxi
bedrijven gesloten. Om het taxivervoer op het
platteland in stand te kunnen houden is het van
vitaal belang om gezonde, goed draaiende bedrijven
te houden. Voor de burger, toerist, het bedrijfsleven
en voor vervoer naar ziekenhuis en kroeg heeft
men een bedrijf nodig met veel personeel, goede
voertuigen en chauffeurs, die weten welke taak
ze hebben en hiervoor geschikt zijn. De toekomst
zal uitwijzen hoe het vervoer van de leerlingen
in het nieuwe schooljaar verloopt.
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Biologen vanuit Gaaster kerk op ‘Grutto-jacht’ Door Titus Galama

Gaast - Gewapend met een telescoopverrekijker,
een koelbox en soms een vangkooi zijn ze vanaf
maart actief in de weilanden van zuidwest Fryslân.
Een tiental biologen, assistenten en stagiairs
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) gebruikt de oude kerk in Gaast als uitvals-
basis voor onderzoek naar grutto’s. Onder hen
bevinden zich Portugezen, een Schot en een
Française.

Het is een drukke tijd voor de onderzoekers in
Gaast. De bloeimaand mei is de periode waarin
de meeste eieren van de grutto uitkomen, en de
kerkbewoners zijn wekenlang in de weer om de
kuikens en hun ouders te vangen, te ringen en op
te meten. ”Sa bringe we yn kaart hoe’t de skriezen
sels it lânskip brûke,” legt Theunis Piersma, hoog-
leraar Dierecologie aan de RUG uit. ”Keare de
jongen bygelyks altiten nei harren bertegrûn werom?
En wat foar omjouwing is it bêste foar skriezen
om te brieden?” 

Door antwoord te krijgen op dergelijke vragen,
hoopt de RUG in samenwerking met It Fryske
Gea en Staatsbosbeheer het langzaam verdwijnen
van de grutto’s een halt toe te roepen. Een budget
van ongeveer driehonderdduizend euro is beschik-
baar voor dit jaarlijks terugkerende onderzoek.
”Dit klinkt miskien as in protte jild,” ligt Piersma
toe, ”Mar betink dan ek dat der 30 miljoen euro
nei de boeren ta giet om de fûgels te beskermjen.

Dat is yn wêzen in goeie saak, mar it wurket net
goed. Dêrom is it wichtich om earst better te ûnder-
sykjen wat der barre moat om de greidefûgels te
behâlden. Dan kin der jild yn stutsen wurde.”
Volgens Piersma raken we als het zo door gaat
langzaamaan veel weidevogels kwijt. En dat zou
hij erg jammer vinden. ”Dizze bisten foege wat
ta oan it lânskip. Sûnder dizze fûgels hiene we
yn in agraryske woastyn libbe mei allinne gânzen,
swartroeken en mokken.” Overal in Zuidwest
Fryslân is de populatie geslonken. Alleen de
zogenoemde Heanmar-Polder tussen Koudum
en Hindeloopen laat een stijging van zestig naar
honderd grutto’s zien.

Met stokken geven de onderzoekers en nazorgers
aan waar de nesten zich bevinden, zodat boeren
die bijvoorbeeld willen maaien, weten waar de
broedende weidevogels zich ophouden. Dergelijke
maatregelen zorgen ervoor dat landbewerkers
met minimale inspanning nesten kunnen sparen.
Enkele boeren zouden reeds het goede voorbeeld
geven, maar toch hopen de biologen op nog meer
medewerking. Uit ‘gemakzucht’, ‘haast’ of te
weinig communicatie tussen boeren en vogel-
beschermers gaan volgens hen nog te veel
broedsels verloren. Tot half juni verblijven de
tijdelijke bewoners van de oude kerk in Gaast.
Rond deze datum breken de laatste kuikens
door hun eierschaal en is het veldonderzoek
weer gedaan.

* De Franse onderzoekster Lucie toont een pas geringde Gruttomannetje.  
(Foto: YKG)

* Het opmeten en vergelijken van Grutto eieren behoort tot één van de bezigheden van de onderzoekers.  
(Foto: YKG)

Meldactie vergoedingen
zorgverzekering 
en polisvoorwaarden
Op 19 mei zijn de regionale Zorgbelangorganisaties
en de NPCF een meldactie gestart waarbij mensen
hun ervaringen kunnen melden met polisvoor-
waarden en vergoedingen door hun zorgverzeke-
ring. Als belangenorganisaties van patiënten krijgen
de NPCF en regionale Zorgbelangorganisaties
regelmatig klachten van mensen die een bepaalde
behandeling, hulpmiddel of medicijn niet vergoed
krijgen terwijl ze daar wel op gerekend hadden.
Ook komt het vaak voor dat mensen verstrikt raken
in naar elkaar verwijzende artsen en instanties,
omdat voorwaarden verkeerd of verschillend
worden geïnterpreteerd. Het gevolg is dat de
patiënt niet de behandeling of het middel krijgt
dat hij nodig heeft, of dat de kosten voor dure
behandelingen niet vergoed worden door de ver-
zekeraar. De organisaties willen graag een beter
beeld krijgen van de problemen en roepen ieder-
een op dit soort ervaringen te melden. Ervaringen
met vergoedingen en polisvoorwaarden kunnen
telefonisch gemeld worden bij Zorgbelang
Fryslân via nummer 058-2137138 Ook is het
mogelijk een melding te doen via een vragen-
formulier op www.zorgbelang-fryslan.nl. Met
deze meldactie willen de organisaties antwoord
krijgen op de volgende vragen: Bekijken mensen
de polisvoorwaarden? Zijn die helder en begrijpen
mensen wat de gevolgen zijn voor hun persoon-
lijke situatie? Met andere woorden: is het duidelijke
welke behandelingen, medicijnen of hulpmiddelen
worden vergoed? Hoe groot is het probleem?
Hebben veel mensen te maken gehad met rekenin-
gen die niet zijn vergoed? En om welke zorg
gaat het dan? 

De meldactie loopt  t.e.m. vrijdag 30 mei. De
resultaten van de actie worden door de NPCF en
regionale Zorgbelangorganisaties gebruikt om
gerichte verbeteringen af te dwingen bij de zorg-
verzekeraars.

”It giet wer oan” 
concours hippique
Pingjum - Ook dit jaar kan Pingjum zich weer
verheugen op een hippisch evenement en wel op
zaterdag 7 juni vanaf 12.00 uur  Wij bieden een
volledig aangespannen programma voor het Friese
Paard en Tuigpaarden en voor de Hackney’s wordt
het Regio-Noord Kampioenschap gehouden en
ook de rubriek met de Young Riders is weer van
de partij. De gehele middag wordt dus ingevuld
met een zeer gevarieerd programma van 19
rubrieken. Tevens zal ‘s avonds vanaf 19.30 uur
het gezellige ringrijden op de Grote Buren voor
de verschillende aanspanningen en ook ringsteken
”onder het zadel” plaatsvinden met extra ver-
hoogde prijzen. Dit feestgebeuren wordt weer
opgeluisterd door het Pingjumer muziekkorps
”Harmonie”. De prijsuitreiking zal na afloop
plaatsvinden in de feesttent met ”muziek”.
Indien u zich wilt opgeven voor het ringrijden of
nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen
met de heer P. Altena, 0517-579 407.
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BOSMA
Hoveniers
Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing 
* Schuttingen
* Drainage  

>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm

Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559

20 jaar een begrip!

Groenhout Financiering Groep opent zijn deuren in Witmarsum

Witmarsum - Na 28 jaar in dienst te zijn geweest
bij de Friesland Bank waaronder 13 jaar als kantoor-
directeur in Witmarsum, heeft eigenaar Ype Groenhout
de stap genomen om per 1 november 2007 voor
zichzelf te beginnen. Na een tijdje een kantoor te
hebben gehuurd in de hoofdvestiging Credion in
Heerenveen, kreeg ik veel positieve reacties en
opdrachten uit mijn bestaande netwerk. Dit deed mij
besluiten om een kantoor per 1 mei j.l. te openen
aan de Arumerweg 30 te Witmarsum. Groenhout
Financiering Groep beoefent twee takken van sport
namelijk: zakelijke dienstverlening onder de naam
van de landelijke franchisings organisatie Credion.
En daarnaast de particuliere dienstverlening in
samenwerking met Siderius Hypotheken en Hiemstra
Assurantiën.

U zult zich nu afvragen wat is Credion als eerste tak
van sport van het bedrijf, en wat kan Credion voor u
als zakelijke relatie betekenen? Credion is geen bank,
maar een gespecialiseerde, bancaire raadgever welke
de taal spreekt van een bank. Credion adviseert en
begeleidt ondernemers in financieringstrajecten.
Dit kunnen nieuwe financieringen zijn, maar het
kan ook gaan om het herstructureren van lopende
financieringen. Een specialist van Credion is 100%
onafhankelijk en vormt samen met andere, zelf-
standige Credion kantoren een landelijke opererende
organisatie. Via Credion profiteert u als ondernemer
derhalve van goede contacten en een sterke onder-
handelings-positie. Uw Credion adviseur kan middels
een goed onderbouwt kredietvoorstel offertes aan-
vragen bij tal van gerenommeerde geldverstrekkers
en voor u onderhandelen over voorwaarden en tarief-
stellingen. Dit alles met doel om voor u de meest
ideale financieringsstructuur te creëren. Een adviseur
van Credion werkt naar wens samen met uw
bestaande adviseurs zoals een fiscalist, jurist,
accountant of notaris. In praktijk betekent dit dat u
altijd een zorgvuldig afgewogen advies krijgt. Een
financiële aanbeveling die in combinatie met de
sterke onderhandelingspositie van Credion voor u
gewicht in de schaal legt. Zoveel gewicht zelfs dat
de balans altijd in uw voordeel uitslaat. Indien dit
niet het geval is, dan zult u hier nog niet zwaar aan
tillen. Credion werkt namelijk volgens het systeem
van ” no cure, no pay”. Anders gezegd: een advies
van Credion kost geen geld, maar levert geld op! 

De tweede tak van sport van mijn bedrijf zijn de
particuliere hypotheken met de daaraan eventuele
gekoppelde verzekeringen zegt Ype Groenhout.
Door mijn vroegere netwerk uit mijn Friesland

Bank periode, krijg ik steeds meer aanvragen uit de
particuliere markt. Zoals u wellicht weet moet je
tegenwoordig erkend hypotheekadviseur zijn om te
mogen adviseren. Deze certificering heb ik niet en
wil ik ook niet, omdat mijn focus gericht is op
bedrijfsfinancieringen. Hierin ben ik gespecialiseerd
en trouwens sinds kort ook gecertificeerd. Dit is dan
ook de reden dat ik samenwerk met Ytzen Siderius,
hij is dan ook een erkend hypotheekadviseur. Wij
tweeën vormen hierdoor een uitstekende combinatie,
wat de kwaliteit van ons advies richting klant
alleen maar ten goede komt. Siderius; de klant is
momenteel kritischer dan vroeger en wil naast de
meest geschikte hypotheekvorm en de scherpste rente
ook op een zeer deskundige manier geadviseerd en
ondersteund worden. Het liefst in eigen omgeving
maar het kan natuurlijk ook op het kantoor aan de
Arumerweg te Witmarsum. Alleen naar de eigen bank
stappen is ronduit onverstandig volgens Siderius.
Je krijgt alleen het rentetarief en de hypotheekvorm
die de bank kan leveren, maar niet wat andere partijen
in petto hebben.Wij bemiddelen voor meer dan 45
partijen, iedere dag maken wij een rente update en
bekijken welke geldverstrekker het scherpste tarief
kan aanbieden.  

Naast hypotheken kunt u ook bij mij terecht voor
verzekeringen, dit doe ik in samenwerking met
Hiemstra Assurantiën. Het team van Hiemstra
Assurantien bestaat uit deskundige personeel.
Vakbekwame en betrokken mensen. Omdat het
verzekerings vakgebied en de regelgeving voort-
durend wijzigt, besteedt Hiemstra Assurantien veel
aandacht aan opleiding en bijscholing. Zo kunnen
ze u blijvend adequaat en up to date adviseren.
Vanzelfsprekend informeerd en handeld Hiemstra
Assurantien volgens de richtlijnen die de Wet op
het Financieel Toezicht (Wft) voorschrijft. Zo bieden
ze u volledig openheid van zaken en inzicht in hun
dienstverlening. Zo kunt u ook aankloppen voor
het regelen van pensioenen en levensloopregelingen,
maar ook voor betalingsverkeer en hoge spaarrentes.
Hiemstra Assurantien heeft contact met verschillende
verzekeraars en sluiten voor u de overeenkomst die
het beste aansluit bij uw situatie, wensen en budget.
Zij houden het overzicht voor u en onderhouden
het contact. U heeft daar geen omkijken naar.
Bent u nieuwsgierig geworden en u heeft behoefte
aan een deskundig advies en scherpe offerte, zoals
u dat ook voorheen van mij gewend was in
Witmarsum! Bel dan voor een afspraak bij u thuis
of op mijn kantoor aan de Arumerweg 30 te
Witmarsum. Telefoon 06-30603131.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Avondvierdaagse met 285 wandelaars

* De dames Trees Reijns en Anneke Steringa krijgen de insigne opgespeld door Voorzitter Jelle de Vries
en Geertina Bijlsma.

Makkum - Onder auspiciën van de plaatselijke
gymnastiekvereniging ”Door Eendracht Sterk”
(D.E.S) wordt jaarlijks de Avondvierdaagse geor-
ganiseerd. Het aantal deelnemers trekt weer wat aan
ditmaal waren er 285 wandelaars. Vier gezellige
en sfeervolle routes die gelopen werden. De
organisatie zorgde er voor dat alles veilig en vlot
verliep, vooral de oversteek van drukke kruis-
punten had men goed beveiligd.

Dit jaar waren er weer twee jubilarissen die de
tocht voor de 25e keer mee wandelden. De dames
Anneke Steringa uit Skuzum en Trees Reijns uit
Makkum kregen een insigne opgespeld door

voorzitter Jelle de Vries, met het daarbij behorende
boeket bloemen. De jongste deelnemer de
enthousiaste 7-jarige Roy Hoekstra leverde ook
een prestatie door alle vier avonden de 10 kilometer
te lopen. Hij werd vergezeld door zijn ‘beppe’
Corrie Hoekstra. Ondanks een vlot verloop, waren
er te weinig medailles voor degene die één
avond mee wandelden. De organisatie hoopt dit
nog te kunnen oplossen. De organisatie bedankt
allen die hebben meegewerkt aan het wandelfestijn.
De oudercommissies van de scholen, de harmonie
en drumband Hallelujah die de muzikale bijdrage
leverden aan de intocht. Al met al een geslaagd
‘Happy End’. 

Zeeuwse kapster thuis in Friesland

* Kapster Wilma poseert voor de spiegel vanuit de kapperstoel

Arum - Zoals wij al eerder berichten is enkele
weken geleden in Arum het Zorgsteunpunt van de
Thuiszorg Zuidwest Friesland en woningbouw-
corporatie Welkom geopend. Hierin zijn ver-
schillende diensten in gehuisvest, o.a. ambulant
kapster Wilma de Punwert uit Wommels. Zij kwam

enkele jaren geleden naar Friesland om hier aan de
slag te kunnen gaan, de enthousiaste en spontane
Wilma is afkomstig van het Zeeuwse Zuid
Beveland en voelt zich best ”op har plak yn
Fryslân”. In het Zorgsteunpunt kan jong en oud
terecht bij de kapper. 
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Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm  2006 € 17995,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15750,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 15750,-
VW Golf 1.6Fsi,85kw,5drs,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,62dkm 2004 € 14750,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 14450,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003 € 13450,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006 € 12450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11500,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 10950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005 € 8950,-
Opel Zafira 2.0Dti,elegance,a/c,lm velgen,trekh,135dkm 2001 € 8900,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8850,-  
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
Toyota Starlet Automaat 1.3Xli,st.bekr,el.rmn, 19dkm!! 1997 verkocht!!
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn    1998 € 2450,-
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk    1992 € 1250,-   

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 12500,ex

Airco service! Onderhoud en reparatie!

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
Vw Golf 1.6 fsi
115pk comfortline,
5drs,blauwmetallic,
a/c-ecc,cruisecont,
lm.velgen,r-cd.  
61 dkm  bj 2004  
€ 14.750,-

Opel Zafira 2.0Dti
Elegance , 7pers,
Zilvermet,airco,Cruise,
lm velgen, Mistl.voor,el.rmn,
Trekhaak,cpv+afst. 
136dkm  bj 2001   
€ 8.900,-

Jubileum
Kabouterjudotoernooi 
Witmarsum - Afgelopen zaterdag was er in
Witmarsum het 10e kaboutertoernooi voor judoka’s
van 11 jaar en jonger. Het unieke aan dit jeugd-
toernooi is dat de judoka’s naast hun leeftijds en
gewichts klasse ook worden ingedeeld aan de
hand van ervarings klasse’s. Dit om de judoka’s
tegenstand van een gelijk nivo te geven en ook
de beginnende judoka’s kunnen zo met de prijzen
naar huis gaan. Een extra stimulans voor de judo-
jeugd. De judoka’s kwamen oa. uit Kootstertillen,
Stiens, Holwerd, Drachten, Mildam, Oude Horne,
Joure, Sneek, Leeuwarden, Franeker, Oude Haske,
Wommels, Bolsward, Wommels en natuurlijk
Witmarsum. Er namen in totaal 180 judoka’s
deel aan het toernooi die onder begeleiding van
scheidsrechters van de Judo Bond Nederland fel
maar enorm sportief streden.

De prijswinnaars uit Witmarsum;
meisjes, -31 kg, 2e Sigrid Amels
jongens, -29 kg, 2e Bjorn Kieftenburg
meisjes, -22 kg, 1e Senah van der Wal
jongens, -23 kg, 1e Bas van der Veen
jongens, - 41 kg, 1e Rens van der Kooi
jongens, -23 kg, 3e Jan Bisschop
jongens, -42 kg, 1e Armando Zwart
jongens, - 25 kg, 1e Peter Swieringa
meisjes, - 37 kg, 3e Yvonne Sieperda
meisjes, - 35 kg  3e Erwina Spoelstra
jongens, -24 kg, 2e Samir van der Wal
jongens, - 38 kg, 1e Patrick Bos

Alle deelnemende clubs/verenigingen konden een
lijst inleveren met daarop 10 judoka’s waarvan zij
dachten dat deze judoka’s een prijs gingen winnen.
Voor alle gewonnen prijzen kreeg men punten die
aan het einde van de dag werden opgeteld. Hier-
mee kon de clubwisselbeker worden gewonnen.
Aan het einde van de dag waren er de volgende
clubs voor een jaar lang ‘bezitter’ van de bekers;
1e Akkermans (Wommels) met 82 punten
2e Witmarsum met 71 punten
3e Rauwerda met 68 punten

Foto’s van het toernooi zijn te zien op
www.judowitmarsum.nl

Uitslagen DES Makkum
Makkum - Aan het einde van het wedstrijd seizoen
haalt gymnastiekvereniging DES de prijzen nog
binnen. Zaterdag 17 mei was het DES dag voor
Rob Bosch. Hij deed mee met de finale van
district noord. District noord bestaat uit de pro-
vincies Drenthe, Groningen en Friesland. Na zes
toestellen geturnd te hebben haalde Rob met
97.60 punten een prachtige derde prijs. Op zaterdag
24 mei werd het seizoen afgesloten in Lemmer
met een fundag. Deze dag bestond uit een klein
wedstrijd gedeelte en daarnaast een fungedeelte
waar de kinderen hun goed konden uitleven.
Hier deden 8 kinderen van DES aan mee en vier
van hen vielen in de prijzen. Jelien de Jong en
Elma Hiske v.d. Logt behaalden in hun eigen
leeftijdscategorie een vierde prijs. Lisa Veld en
Hylke de Jong haalden elk een derde prijs
binnen. Kortom een mooi einde van dit seizoen.
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Dames vijfde klas 
promoveren naar vierde klas

*  v.l.n.r. Frida Sluyter, Ciska van Dijk, Wil de Vries
en Hillie  Nagel, op de voorgrond Gery Dijkstra en
Sjoukje Alkema. 

Makkum - De dames van de dinsdagmiddag com-
petitie spelend voor de Tennisvereniging Makkum
in de vijfde klasse zijn dit jaar kampioen geworden.
Maar dat ging niet gemakkelijk er was volgens de
dames één punt nodig om zeker te zijn van de over-
winning. De dames  gingen voor de volle winst  en
dat is aan het eind van de middag ook gebeurd. De
dames van Hardegarijp gingen zonder punten naar
huis, de uitslag was dus 4 punten voor de dames uit
Makkum. De dames zijn wat trots dat ze dit met
elkaar dit resultaat hebben bereikt. En nu volgend
jaar in de vierde klas uit kunnen komen.

Gift van € 2000 voor
PSV De Halsbânruters
Pingjum –  De PSV De Halsbanrûters heeft een
bedrag van € 2000- ontvangen van de Stichting
’t Nut van de Friesland bank. Dit bedrag  is bestemd
voor de renovatie van de rijbak in Pingjum. Vorig
jaar hebben de leden van de PSV al een boekje
loten verkocht voor dit doel.Hiermee kon de
omheining vernieuwd worden. Als club is men de
stichting erg dankbaar voor deze schenking.
Hiermee komt de renovatie van de bodem van de
rijbak weer een stapje dichterbij.

* VV Makkum zaterdag 7 juni haar slotdag heeft

* De spelletjes om 13.00 uur beginnen en de 
barbecue om 18.30 uur.

* Er prijsuitreikingen zijn van o.a. de topschutter,
de supportersbokaal, speler van het jaar en 
worden de kampioenen gehuldigd

* u dus van harte welkom bent op sportpark 
De Braak te Makkum

* volgende week alles over het s.e.s weekend 
te vinden is in de Makkumer Belboei.

Wist u dat...
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Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Wijngaarden Text ie l  & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

KNKB meisjes d.e.l.

* Scheidsrechter Age Tichelaar met het trio winnaars

Zurich - Zaterdag 24 mei j.l. werd de KNKB meisjes
partij gekaatst in Zurich, onder leiding van scheids-
rechter Age Tichelaar. Het was mooi weer en de
partijen waren spannend. Het niveau was hoog, er
werd vaak boven geslagen. De partij duurde wel
lang, doordat tussendoor geloot moest worden. Maar
om half 6 was het uit en konden de prijzen worden
uitgereikt. Voor de winnaars waren er 4 prijzen, en
voor de verliezers 2. Al met al een mooie dag voor
iedereen.

Uitslag:
1. Margriet Bakker, Winsum (Fr)

Marit Kuperus, Franeker
Michelle Bruinsma, Bolsward

2. Marije Hiemstra, Easterein
Siebine Anja Burggraaff, Lollum
Iris Bouwhuis, Burgwerd

KNKB dames senioren d.e.l.

* Berber Rinskje Ferwerda, Maaike
Osinga en Miranda Kramer

Zurich - ondag 25 mei j.l. werd de KNKB dames
senioren partij gekaatst in Zurich, onder leiding
van scheidsrechter Wierstra. Het was helaas niet
zulk mooi weer, het regende zo nu en dan en het
was erg koud. Ondanks dat werd er goed gekaatst
en de partijen waren spannend. Er werd vaak met
5-4 5-5 geëindigd. De partij duurde wel lang, door-
dat tussendoor geloot moest worden. Maar om half 5
was het uit en konden de prijzen worden uitgereikt.
Voor de winnaars waren er 2 prijzen, en voor de
verliezers 1. Ondanks het minder mooie weer, toch
een mooie kaatsdag.

Winnaars:
1.Berber Rinskje Ferwerda, Holwerd

Miranda Kramer, Harlingen
Maaike Osinga, Pingjum

2.Willy v/d Ende, Menaldum
Sanne Velsma, Groningen
Mariska Hoogland, Beetgumermolen

Verliezers:
1. Miranda Scheffer, Menaldum

Afke Kroes, Damwoude
Froukje de Vries, Tzum

(eigen foto)

(eigen foto)

Regenachtig dagje kaatsen in Cornwerd

(eigen foto)
* Nu eens geen kaatsballen vissen maar een paraplu!

Cornwerd - Zaterdag 10 mei j.l. werd er in
Cornwerd om prachtige kransen gekaatst tijdens de
Federatie heren A en B klasse, vrije formatie. Met
4 parturen in de A- en 5 parturen in de B-klasse
werd er gekozen om in pouleverband te kaatsen.
Had Piet Paulusma het nog over een ”spotsje rein”,
in Cornwerd vielen er meerdere spotsjes, de hele
dag wel te verstaan. Jammer na wekenlang zomerse
temperaturen. Er waren veel spannende partijen
waarbij eens twee keer kort achter elkaar het veld
ruim moest door de ”alles aan de hang” stand.
Hierbij ging het om het partuur van Peter Bootsma
tegen dat van Rinze Steneker en dat van Feike
Melchers tegen dat van Hendry Steigenga. Hierbij
wonnen beide keren de laatstgenoemde. Bij Rinze
door een boppeslach die nog maar net langs de goede
kant van de bovenpaal vloog. Er waren deze dag

meer ballen die richting de boppe gingen, de nieuwe
bestuursleden Hette en Joop hadden het maar druk
met ballen zoeken uit de sloot en het weiland. Aan
het eind van de middag, twee uur eerder dan de B-
klasse, gingen Allard Visser en broers Rienk Jelle
en Sietze Hibma er in de A-klasse met de kransen
vandoor. Zij hadden drie keer gewonnen. Tweede
werden, met zes punten minder, de Makkumers Gerard
van Malsen, Yde Klaas Dijkstra en Jan Tuinier. 
Het bleef in de B-klasse spannend tot het einde,
meerdere parturen hadden nog kans op de krans.
Deze ging uiteindelijk naar Johan Sjoers, Roel
Venema en Gosse Reitsma, die het wonnen door de
minste tegeneersten. Tweede werden hier Hendry
Steigenga, Eelke Brunia en Gerrit Feenstra.
Ondanks de regen een geslaagde eerste partij van
het jubileumjaar voor Cornwerd. 

Cornwerd - Op 25 mei werd er in Cornwerd voor
het allereerst op zondag gekaatst, om de teruggang
van deelname proberen tegen te gaan. Op de lijst
stonden acht parturen, twee poules van vier.
Doordat een zekere A-maat niet kwam opdagen
stond het bestuur voor een probleem. Een rondje
bellen leverde veel gebrom en gezucht op. Niet
iedereen was namelijk uitgeslapen, dat is het
nadeel van het kaatsen op zondag wanneer niet
iedereen op zijn fitst is. Na lang getwijfel werd
Johannes Weerstra gelukkig overgehaald de lege
plek in het partuur op te vullen. Ook hij was op
stap geweest, maar hij en zijn maten wisten toch
meteen de eerste partij tegen Feike Melchers cs. te
winnen. Het regende en er stond een koude wind
maar gelukkig lieten de parturen zich daardoor niet
uit het veld slaan. In poule 1 wonnen Egbert v/d Veen
en zijn maten drie keer en stonden daardoor in de
finale tegenover het complete partuur van Hayo

Attema. Laatstgenoemde stond drie eersten achter
maar maakte daarna een forse inhaalslag die zij door-
zette tot de winst met 5-3, 6-4. In de halve finale
waren de paruren van Germ v/d Meer en Robert van
Swinden ook goed aan elkaar gewaagd. Aange-
moedigd door het  hartelijke publiek, won het partuur
van Germ v/d Meer met 5-4, 6-0. De prijzen bestonden
onder andere uit luxe broodpakketten van Bakkerij
Kluft. Al met al een leuke kaatsdag in Cornwerd.   

Uitslag:
1. Hayo Attema, Sjaak Kooistra 

en Ottje Tilstra 28 punten
2. Egbert van der Veen, Broer Sikke Tilstra 

en Ytsje Reitsma 24 punten
3. Germ van der Meer, Jurjen Kooistra 

en Antje Kooistra 22 punten
4. Robert van Swinden, René Anema 

en Hiekie Mensonides 20 punten

Eerste Ledenpartij Cornwerd
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K.V. MAKKUM ORGANISEERT
DE GEBR. HOGEBOOM PARTIJ

Zaterdag 7 juni a.s. wordt deze Off.
K.N.K.B. partij voor Jongenspupillen

del. A. en del. B. + verl.ronde gehouden.

Aanvang: 10.00 uur op ”Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit eretekens en medailles,

aangeb: door Gebr. Hogeboom constructiebedrijf.
De kransen worden aangeb: door Fam. P. Rinia.

Een aantal Makkumer talenten
zullen ook van de partij zijn !!

Kaatsvereniging Makkum.
Zie ook www.kv-makkum.nl

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT PEARKEKEATSEN

Zondag 8 juni a.s.
de Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatspartij
Dit is pearkekeatsen voor leden + verliezersronde.

Aanvang: 11.00 uur
De prijzen bestaan uit medailles en waardebonnen,

aangeboden door Keatsatelier Scheepvaart.

Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 7 juni
in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs,

Tel: 0515-231377

De loting is op zaterdag 7 juni om 20.00 uur.
Tot zondag !!

Vaderdag 15 juni
steekwagen 32,95 euro

werkbankslijper 65,00 nu 40,- euro
cirkelzaagmachine  113,45 voor 65 euro

rechte bloembakken, haken 
en diverse zaklampen tot 50% korting

life hamer 2,95 euro
elektrische vliegenmeppers 

nu vanaf 1,50 euro
parasols 3 meter 39,95 euro

Poiesz Kaatspartij voor de jeugdleden van ”Trye yn Ien”
Gaast - Op woensdag 21 mei verzamelden de jeug-
dige kaatsers van Gaast/Ferwoude zich op het kaats-
veld van ”Trye yn Ien”. Om 16.30 uur begonnen de
tweetallen vol energie en goede moed aan de wed-
strijden. Er werd in 3 poules gekaatst, 1 poule bij de
jongste deelnemers en 2 poules bij de oudere jeugd.
Ouders waren ook actief betrokken bij deze partij,
zij zorgden naast het aanmoedigen van hun kinderen
ook voor de puntentelling en een kopje koffie op
z’n tijd. Wat deze middag voorop stond was het op
doen van ervaring in het kaatsen, want al doende
leert men! Het weer maakte het niet makkelijk voor
de deelnemers, want de wind zorgde er regelmatig
voor dat ballen niet in het perk aankwamen. Vooral
bij de jongste groep werden bij de opslag veel punten
gewonnen of verloren en op het uitslaan moet nog
flink geoefend worden. Jeltje de Boer en Harmen
Norbruis werden tweede en Baldwin Andriessen en
Jasper Stemerding wonnen alle partijen en mochten
daarom als terechte winnaars met de krans naar huis.
De parturen van de oudere jeugd waren aan elkaar
gewaagd, wat zorgde voor spannende partijen. Het

partuur van Hielke van der Gaast en Maaike de
Groot nam het in de finale op tegen het partuur van
Jochum Hoekstra en Gyanna Hiemstra. Voor de
toeschouwers een leuke partij om te zien, er was
namelijk ook veel actie in het tussen spel. Jochum
en Gyanna beide sterk in de opslag werden met
maar 4 punten verschil verslagen door Hielke en
Maaike. Maaike scoorde veel punten met haar
opslag en Hielke, allround, maakte uiteindelijk een
eind aan deze spannende finale door een uitslag
van tegenstander Jochum prachtig terug het perk in
te slaan. De prijzen werden bekostigd door de
opbrengst van de Poiesz sponsor jeugdactie.

Uitslagen:
Jongste groep:
1. Baldwin Andriessen en Jasper Stemerding
2. Jeltje de Boer en Harmen Norbruis 

Oudere jeugd:
1. Hielke van der Gaast en Maaike de Groot
2. Jochum D. Hoekstra en Gyanne Hiemstra

Twee  jaarlijkse familie kaatsdag
Gaast - Zaterdag stond in het teken van het familie-
kaatsen. Deze wedstrijd wordt eens in de twee jaar
georganiseerd door kaatsvereniging ”Trije yn Ien”.
De eerste partijen gingen om 11.15 uur los en de
laatste bal werd om circa 18.30 uur geslagen. Er
werd verrassend gekaatst door enkele parturen.
Deze zorgden voor uitschakeling van mogelijke
kanshebbers, dit maakte de strijd alleen maar inte-
ressanter. De finale in de winnaarronde werd
gekenmerkt door degelijk en foutloos spel van het
partuur van Dennis Galema. Zij wonnen de finale
met maar liefst 56-06.

De finale in de verliezerronde leek in eerste instantie
hetzelfde verloop te kennen. Het partuur van Theo
Stellingwerf stond met 5-1 voor en leek de partij te
kunnen beëindigen. Niets is minder waar, want het
partuur van Lammert Miedema kwam sterk terug

tot 5-5. Het partuur van Theo Stellingwerf hervatte
op tijd hun spel en kon alsnog de partij in hun voor-
deel afsluiten 56-52.

Uitslag Winnaarronde; 
1. Dennis Galema, Linda Galema 

en Rients Galema 
2. Pieter Westra, Marco Burghgraef 

en Eleonora Postma 

Verliezerronde: 
1. Theo Stellingwerf, Sierd Henk Stellingwerf 

en Sanna Stellingwerf
2. Lammert Miedema, Johannes Hazenberg 

en Joukje Hoekstra 

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door 
kantoorvakhandel Goinga uit Leeuwarden. 

Eerste Ledenpartij KF Pim Mulier Witmarsum
Witmarsum - Onder minder ideale weersomstandig-
heden dan het zich aan het begin van de week liet
aanzien, is afgelopen zondag 25 mei de eerste
ledenpartij van het seizoen van KF Pim Mulier ver-
kaatst. Sponsor was het plaatselijk café de gekro-
nde Roskam. Er werd gekaatst in 4 klassen: Een
heren A, B en oudste klasse en een damesklasse.
De deelname bestond uit totaal 24 partuur. Ondanks
de regen, die vanaf een uur of één toch wel spel-
breker was, werd er spannend gekaatst: de Dames
kaatsen in 3 poules van 3, waaruit ook weer een
finalepoule ontstond van drie deelnemers. Er waren
ook 3 prijzen te verkaatsen, dus wie één keer in die
laatste poule was aangekomen was verzekerd van
een derde prijs. In de poules werd spannend gekaatst
Uiteindelijk moesten in 1 van de 3 poules de eersten
geteld worden, maar in alle poules waren de partijen
wisselend van verloop en uitslag. Het publiek zat
op die manier lang in spanning over de uitkomst
van de poule. In poule 1 ging uiteindelijke Joke
Hijlkema, Anneke Tolsma en Esther de Jong naar
de finalepoule, maar in tegenstelling tot in de eerste
partij, waarbij ze Marieta van Zelst, Nynke de Vries
en Margreet Zaagemans na een 5-0 voorsprong nog
tot 5-3 lieten komen, lieten Joke cs. het aan het
begin van de 2-de partij flink zitten. Saskia van

Zelst, Hieke Bootsma en Lisanne Boom liepen uit
naar een schone 4 eersten voordat Joke cs op gang
kwamen. Ondanks bovenslagen van Joke, waarbij er
een tijdje naar de bal gezocht moest worden hadden
Joke Hijlkema cs moeite om weer aansluiting te
vinden. Met een nipte 5-5 6-4 overwinning gingen ze
uiteindelijk wel naar de finalepoule. Hier ontmoetten
ze de parturen: Aukje de Vries, Marijke Atsma en
Jolanda Koopmans en Yneke Douna, Emmy Dijkstra
en Jacqueline Vissers. Inmiddels in de gestaag val-
lende regen werd de de finale poule gewonnen door
Joke hijkema cs en werden Yneke Douna cs tweede
en ging Aukje de Vries cs met de derde prijs naar huis.

De uitslagen van de overige klassen:
Heren A: 
1. Broer Jan Zaagemans en Mark Elgersma, 
2. Harm Jilderda en Hilbrand Smid

Heren B:
1. Chris Anema, Jaring Dooper, Sander Zaagemans, 
2. Sander Elgersma, René Meekma , René Rotsma 

Heren Oudste klasse: 
1. Lammert Miedema, Martinus v/d Meer, Jacob Jorna
2. Reinder Koops, Jelle de Boer, Tjeerd de Jong
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989Makkum - Op zondag 25 mei stonden zeer veel

jeugdige kaatsers op het veld te Makkum om met
hun ouders en of Pake te kaatsen. De opkomst
was dit jaar bijzonder groot. De beginners kwamen
allemaal verkleed op het veld. Er werd gekaatst
in 2 poules van 3 partuur.

In poule 1 waren Anouk en Ype te sterk voor
Danny en Harry en ook voor Cornelis en Andre.
In poule 2 wonnen Christiaan en Kerst hun 2
partijen tegen Xander en Leo en pake Sietze en
Amber. De finale tussen Anouk en heit en
Christiaan en heit werd zeer spannend omdat
beide beginners prima stonden op te slaan. Met
5-5 4/6 wonnen Christiaan en heit.

Uitslag:
1. Christiaan  en Kerst Schilstra; 
2. Anouk en Ype Schmink
1e prijs mooist verkleed was voor spiderman
Danny Hoogeveen en Badman Harry van der
Weerdt. 2e prijs mooist verkleed was voor de
piraten Cornelis en Andre Tijmstra.

Bij de welpen stonden 18 partuur op de lijst hier
werd gekaatst met verliezersronde. De ouders
konden nog veel van hun kinderen leren en er werd
zeer sportief gekaatst want de jeugd staat bij deze
partij voorop. In de verliezersronde kaatsten Lars
en heit tegen Jesse en heit voor een plaatsje in de
finale. Dit werd een prachtige partij die met 5-5
6/4 werd gewonnen door Lars. Zij kaatsten de
finale tegen Kim en heit. Deze werd gewonnen door
Lars met 5-1 6/4. In de winnaarsronde kaatsten
voor een plekje in de finale Tom en heit tegen
Iwan en heit. In het begin ging het mooi gelijk
op maar Iwan wonnen de partij met 5-3 6/6.
Iwan en heit kaatsten tegen Ype en heit in de
finale. Ype en heit konden nog niet op tegen

Iwan en heit die ook al wat langer kaatst. Iwan
won de partij met 5-1 2/6.

Uitslag:
Winnaarsronde
1. Iwan en Rommert Tjeerdema
2. Ype en Cerry van der Logt
3. Tom en Johan Algera

Verliezersronde
1. Lars en Geert Wijma
2. Kim en Yde-Klaas Dijkstra
3. Jesse en Jelle Koornstra

Bij de pupillen/schooljeugd werd gekaatst in 2
poules van 4. In poule 1 wonnen Rina en heit al
hun partijen. Sybe-Jan en mem verloren 1 partij.
Herre en heit wonnen  eenmaal en Christiaan en
mem verloren 3 partijen. In poule 2 wonnen Elise
en heit alle partijen,Gerda en heit verloren 1 partij.
Nynke en Hendrik wonnen 1 partij en Kim en
heit verloren 3 partijen. Om de 3de plek werd
gekaatst tussen Gerda en Sybe-Jan, deze werd
met 5-2 6/2 gewonnen door Gerda. De finale
ging tussen Rina en Elise deze werd gewonnen
met 5-3 6/6 door Rina en heit. Voor Rina en heit
was dit voor de 3de keer dat ze deze partij wonnen.

Uitslag: 
1. Rina en Herman Nota. 
2. Elise en Hidde Koornstra.
3. Gerda en Sjouke Syperda

Het weer werkte deze dag niet echt mee want
het heeft bijna de gehele middag geregend. Dit
mocht de pret niet drukken en kunnen we terug
kijken op een zeer geslaagde dag. De prijzen
werden door Peter van der Logt  aan het eind
van de middag uitgereikt.

Makelaardij Kingma en Walinga ouder-kindpartij

Seizoenafsluiting Volleybal Vereniging Makkum jubileumjaar
Makkum - Een jaar om met trots op terug te kijken.
Een prachtige viering van ons vijftigjarig bestaan
in september vorig jaar.Een seizoen dat sportief is
verlopen. Een behoorlijke stijging van het aantal
jeugdleden bij het circulatie-volleybal. Bij de jeugd
en dames enkele kampioenen. Naast de dank aan
de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken, ook
een speciale dank aan de kopers van geraniums. Zij
spekten onze kas met 1300 euro netto, waardoor

wij in september weer een clinic voor de jeugd en
andere activiteiten kunnen organiseren. Ook speciale
dank aan onze sponsors, die deze mooie sport een
warm hart toedragen.

Namens het bestuur wensen wij een ieder een
mooie zomerperiode en een goede start in augustus. 

Pim Bergsma 
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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

Bench middelgroot € 10.-; Grootmoeders garderobekast
met spiegel € 50.-, tel. 0515-232977

Kinderfiets vanaf 5 jaar, als nieuw € 45.-, 
tel. 0517-531732 (Witmarsum)

Konijnenhok met nachthok 120x55 cm € 20.-,
tel. 0515-579312

Sportieve damesfiets merk Giant, 21 versnellingen, als
nieuw, wegens aanschaf elektrische fiets, tel. 06-47436393

Halfhoogslaper met een uitschuifbaar bureau er in en
schuifkastjes € 100.-, tel. 0515-576000

Pick-up met cassette; Mooi vloerkleed perzie’s; Hand-
naaimachine met toebehoren; Theekastje (antiek met ster);
4 Klassieke stoelen, tel. 0515-231882

Oud ijzer, tel. 0517-579591 (Zurich)

Vier zebravinkjes (3 mannetjes en 1 vrouwtje),
Lieuwkemastraat 12, tel. 0515-231842

24 gewassen grindtegels 50x50 cm wit; 48 gewassen
grindtegels 60x40 cm rood; 100 betontegels 30x30,
tel. 0515-231499 

Twee z.g.a.n. hordeuren in aluminium frame, afm. 210 bij
96 cm, tel. 0515-335855

2 Muskus eenden ze zijn nog klein, tel. 0515-576000

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KKOOP

De Poon 1
MAKKUM

Royale hoekwoning
met o.a. 4 slaap-

kamers, garage en
ruime tuin.

Vraagprijs:
€€ 199.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

GRATIS AF TE HALEN
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Gewassen grindtegels 40x60, tel. 06-25031967

Deze opa in Makkum krijgt eind juni een Hongaars
jongetje (5) te logeren. Wie heeft 10 dagen een trapskelter
te huur of te leen? tel. 0515-233424. Dank u wel!

Man voor timmer-, schilderwerk, kozijnen maken, glasvezel-
behang plakken, tel. 06-44676228

Huishoudelijke hulp, tel. 06-34697245

Voor al uw klussen, tel. 06-18981817

Ben opzoek naar iemand die erg van honden en wandelen
houdt. Wie zou 3 tot 4 x door de week (vergoeding in
overleg) mijn lieve enthousiaste hond tussen 12-14.30 uur
uit willen laten? tel. 06-40844886

Woensdagavond 29 mei in bushokje op Touwenlaan:
fietssleutel, tel. 0515- 233140

Gouden slavenarmband, tel. 06-12858025

Zwarte fotocamera in de tent afgelopen weekend, 
tel. 06-23751419

Op woensdag 21 mei jl. bij de openbare school, op de
vluchtheuvel een roze koesdoek, met een beertje er aan.
Het slapen lukt niet zonder!! Graag bellen tel. 0515-233833
/06-30373017

Een Nissan autosleutel (op De Voorn, Klipperstraat,
Touwenlaan - traject), tel. 06-38009505

Kinderkledingverkoop in de peuterspeelzaal Makkum op
woensdag 11 juni van 19.30 tot 21.00 uur

Zoekertje
GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

AANGEBODEN
ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!

KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

GEVONDEN

VERKOOP


