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Hayo Attema
koning “Visser
Sport en Mode”
nachtkaatspartij

Karel en Nynke
Roorda, Galema
(bijna dan he……)

Antje van der Werf schildert Blazer TX33

Colofon
Uitgave:
Makkumer Middenstand Vereniging
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel./fax 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

SCHOUDERKARBONADE
naturel of gemarineerd
kilo
elders

6.99
Makkum – Het “Expo-Atelier Pur Sang” van
Antje van der Werf is gevestigd in Wons. Zij
schildert o.m. lanschappen, stillevens en
portretten met een sterk realistisch karakter.
Tijdens de visserijdagen was één van haar
werken te zien bij de binnenkomst van de

Blazer X33. Antje van der Werf. Zij schildert
het vaartuig compleet met zeil. Het is nog niet
helemaal af, maar het is binnenkort te koop.
Wilt u meer hierover te weten komen dan
kunt u bellen met Antje, tel. 0517-532521.

3.99

Al jaren een
vertrouwd adres!

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

7 dagen per week open
www.makkum.nl/vissermode z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 100 Euro waardebonnen z zie onze site
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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 4 september

Ald wurde is mooi
mar it hat syn skaatkant
Der is in ein kaam oan it ierdske libben
fan ús mem, beppe en âlde beppe

Protestantse gemeente i.w. Geref. kerk 9.30 uur
Mw. J. Swieringa, Allingawier
– tevens jeugdkerk en koffiedrinken na de dienst

Hotske Oostenveld-van der Veen

R.K. Kerk 9.30 uur
pastor S. Draisma, Startzondag

* 30 septimber 1902
Makkum

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel + H.A.

24 augustus 2005
Makkum

Sûnt 1968 widdo fan Sijbren Oostenveld

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. T. Tholen-Haagsma, Friese dienst te Bolsward

Mullum: G. Bakker-Oostenveld
H.E. Bakker
Makkum: R. Oostenveld
G. Oostenveld-Caarels

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
H.W. Leemhuis, van Aylvaweg 32, Witmarsum.
tel. 0517-531294

Makkum: A. Halma-Oostenveld
K. Halma

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends
om 11 uur en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de
betreffende praktijk F. v.d. Schaaf, Witherenstrat 1a,
Bolsward. tel. 0515-238980

Us oprjochte tank giet út nei it personiel fan “Avondrust”.

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

De Betinkingstsjinst en de beïerdiging hawwe
moandei 29 augustus l.l. plakfûn te Makkum.

beppe-en oerbeppesizzers

Skriuwadres: Kleiweg 3, 8754 BV Makkum

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. 0515-573763.
In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
Na een ernstige ziekte moeten wij veel te vroeg
afscheid nemen van

Freerk van der Meulen
Echtgenoot van Janny.
Janny en de familie veel sterkte toegewenst met
dit verlies.

Heech op jierren is festoarn ús âldste bewenner
fan Avondrust, frou

Na een ziekte van enkele maanden is overleden
onze beste vriend

Freek van der Meulen
echtgenote van Janny.
Janny en familie veel sterkte toegewenst met
dit verlies.
Sietze van der Wal
Janny Biesma
Makkum, 26 augustus 2005

Freerk van der Meulen
Freerk was een actief en gewaardeerd lid van
onze vereniging en wij zullen hem missen.
Wij wensen Janny en de familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden van de
Watersport Vereniging Makkum

Wy winskje de sibben in protte sterkte ta.
Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust
Makkum, 24 augustus 2005
Heel veel dank voor uw warme medeleven, tijdens
de ziekte en bij het overlijden van

Hans Koordes
De reis is bijna ten einde maar Hans wordt niet
afgelost wij zullen met zijn drieën verder gaan.

Biljartclub "De Prins"
Na een maandenlange vergeefse strijd is op vrijdag
26 augustus overleden ons lid en echtgenoot van
ons bestuurslid Janny

H. Oostenveld-v.d. Veen

26 augustus is rustig van ons heengegaan onze
dappere buurman

Freek van der Meulen
we wensen Jannie en familie heel veel sterkte toe.
fam. van Os
fam. Stellingwerff
fam. Roorda
fam. Bakker
fam. Hiemstra
fam. Stoffels
fam. Vrooman
fam. den Hollander
fam. v.d. Werf
fam. Doedel
A. Tolsma en E. v.d.Veen

Martina, Jan-Willem en Steven.

Een lege plaats……
een herinnering voor altijd
Na jaren van vriendschap moeten wij afscheid
nemen van

Freek van der Meulen
Wij zullen hem missen.
Age en Eelkje
Henk en Betty
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ambachtelijke slagerij

Gebr. Brattinga

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

Een overname vraagt allemaal
even tijd, binnenkort leest u meer
over de officiële opening.
Profiteer nu alvast van onze reclame
aanbieding in de slagerij
Gebr. Brattinga en personeel

Blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Sjoerdtje Wijbricht
we noemen haar Brecht

Brecht is geboren op 19 augustus 2005
om 13.35 uur weegt 4074 gram
en is 52 cm lang
Janna Goren-Bolink
Henk Goren & Bo
Troelstralaan 98
9722 JR Groningen
Telefoon 050- 57 98 660

telefoon 0515-231488 of 232547

Go Yoghurt, literpak...........................................................1.34
Go Vanille Vla, literpak.....................................................1.24
van de Warme Bakker:
Witte Broodjes....................................................5+1

Wij zijn blij met onze dochter
en zusje

Fleur Kimberly Bos
20 augustus 2005
2350 gram

Kim, Tessa & Joey
Middenstraat 4
8754 CT Makkum
06-46067969 / 06-15305836

Gratis

Top Q Sinas, 1.5 liter..........................................................0.69
Top Q Cola, 1.5 liter...........................................................0.69
Top Q Toiletpapier, pak à 4 rol..........................................0.85
Top Q Knakworst, à 10 stuks.............................................0.75
Becel Koffiemelk, 520 gram..............................................1.25
Aanbiedingen geldig van do. 1/9 t.e.m. wo. 7/9

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 31 augustus 2005

Visserijdagen Makkum………

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 . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
Leave Euzie
Op de visserijdagen heb ik je gevraagd om met me
te trouwen, er kwam een gebitloos – volmondig
jaaaaaaah !!
Van de bakfiets werd een jurk voor me gezocht en
je wilde zelfs wel mijn gebit in je mond. De
huwelijksreis zou naar Hichtum (dit ligt volgens jou

niet in Amerika) gaan. Een paar dagen later pas
realiseer ik me dat ik al getrouwd ben, dus het feest
kan niet doorgaan en ik ga weer naar mân en bern.
Bij deze wil ik je bedanken voor je onvergetelijke
inbreng in deze prachtige visserijdagen in Makkum.
Harderwijk,
Klaske Drijfhout-Bakker

Hayo Attema koning “Visser Sport en Mode”
nachtkaatspartij

* v.l.n.r. Geert Melchers, Hayo Attema (k)
en Teake Koster
Makkum - Vrijdag 26 augustus jl. vond deze
Nachtkaatspartij plaats op het Plein te Makkum. Er
stonden 16 parturen op de lijst, 3 minder dan vorig
jaar. De koning van 2004 Siepie Attema werd in de
eerste omloop onttroond door het partuur van
Sietse Lenters, Daniël Kleiterp en Patrick
Ruivenkamp. Winst in de tweede omloop bracht
hen naar de halve finale. Het partuur van Lennart
Adema, Rinze Steneker en Piet Hiemstra bereikte
na twee keer winst eveneens de halve finale. De
andere halve-finalisten waren het partuur van
Germ v.d. Meer, Harm-Jan Cuperus en Anke
Tuinier en het partuur van Hayo Attema, Geert
Melchers en Teake Koster. Germ v.d. Meer cs.
stond tegenover Lennart Adema cs. Het wilde
echter niet meer met Lennart, Rinze en Piet. Germ,
Harm-Jan en Anke wonnen met 5/1 – 6/0 en
bereikten de finale. Hayo Attema cs. kaatsten tegen
Sietse, Daniël en Patrick. Deze halve finale was

wel spannend, want op 5/4 – 6/2 viel pas de
beslissing in het voordeel van het partuur van
Hayo, Geert en Teake. De finale ging voortvarend
van start voor het partuur van Hayo Attema, al vlot
werd er een flinke voorsprong opgebouwd. Germ,
Harm-Jan en Anke deden enkele omzettingen die
positief uitpakten. Zij kwamen terug in de partij en
geloofden er weer in. Het publiek dat tot diep in
deze nacht bij de finale aanwezig was, hield de
adem in………. Uiteindelijk bleek het partuur van
Hayo, Geert en Teake toch het sterkst te zijn, zij
wonnen met 5/4 – 6/6. Hayo aan de opslag en
achterin het perk deed fantastisch werk. Geert,
voorin het perk, sloeg op deze avond de meeste
ballen boven en bewoog zich razendsnel over het
gehele speelveld. Teake, een ledenkaatser die altijd
meedoet en ook nog K.N.K.B. kaatst bij de 50+
vertoonde vanavond een geweldige souplesse en
had een opslag die safe genoeg was. De prijsuitreiking vond plaats tegen 03.15 uur en sponsor
Visser Sport en Mode had waardebonnen beschikbaar gesteld voor de 1e, 2e en 3e prijswinnaars.
Tot koning van deze partij werd uitgeroepen Hayo
Attema, een waardig opvolger van zijn broer
Siepie.
Uitslag:
1. Hayo Attema (K), Geert Melchers,
Teake Koster.
2. Germ v.d. Meer, Harm-Jan Cuperus,
Anke Tuinier.
3. Sietse Lenters, Daniël Kleiterp,
Patrick Ruivenkamp.
3. Lennart Adema, Rinze Steneker, Piet Hiemstra.

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitsels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
z Babi Pangang
z Kip filet in Ketjap-saus
z Mini Loempia's
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u i.p.v. witte rijst, nasi of bami, € 1.00 extra
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Stichting “GOed Nieuws”

JA N Z I J P

Makkum – Na de vakanties beginnen de
najaars aktiviteiten weer, ook die van
Stichting “Goed Nieuws” Makkum. Onze
stichting is niet kerkelijk gebonden en houdt
zich bezig met plaatselijke evangelisatie,
waaronder:

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

* zing-mee-avonden - in de grote zaal van
“Avondsrust”, te beginnen op d.v. 4 september
en verder op iedere eerste zondag van de
maand en op 11 december in de Sporthal
“Maggenheim”
* evangelie-avonden – in “Ons Gebouw”
Markt 17 op de volgende data: v.d. 11 sept.
– 17 okt. – 14 nov. met diverse sprekers
* bijbelbespreking - Iedere maandag om
20.00 uur op adres: De Poon 1.
Dit najaar worden 5 avonden verzorgd door
evangelist B. Ottens uit Leeuwarden.

Heeft voor u deze week !!!
Turbanana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Versgesneden Hollandse bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere zoete delcorf appels nieuwe oogst
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 6 pond voor . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook onze puikbeste aardappels
blijven goedkoop!!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore
nieuwe oogst aardappels

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

ut res rt/Sauna
Bea

2e persoon
voor de helft
van de prijs

Nu op naar Beautyresort sauna 'De Leleihof'
voor de mooiste beautyarrangementen.
Aanbieding:
Duo-B
Beautyarrangement voor € 69.95
2e persoon voor de helft van de prijs.
Kijk op www.leliehof.nl onder nieuwsbrief
voor dit uitgebreide en aantrekkelijke
beautyarrangement incl. vrij gebruik
van sauna, zwembad, whirlpool enz.
Tevens diverse andere aantrekkelijke
beautyarrangementen.

Penjumer Merke

2005

Donderdag 1 september
Opening m.m.v. muziekkorps “de Harmonie”,
bloemschikwedstrijd
Dartwedstrijd voor jong en oud!

Vrijdag 2 september
10.00 uur Spelletjes voor de jeugd
14.00 uur Reünie, Balgooien, Zeskamp, Jeu de Boule
20.00 uur Feesttent Revue “Penjumer perikels,
speciaal foar jong en oud!”

Zaterdag 3 september
09.00 uur Ledenkaatswedstrijd K.V. “Jan Reitsma”
10.30 uur Kinderprogramma m.m.v. clown
22.00 uur Top 100 formatie “Lemon”

Zondag 4 september
12.00 uur KNKB Hoofdklasse kaatspartij
16.00 uur Dansen in de feesttent met “Lays” !

Let op! Boeken via internet 5% extra korting
op de toch al aantrekkelijk
geprijsde arrangement

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

EELKJE’S
HONDENTRIMSALON
Blazerweg 13
8754 AK Makkum
0515-231613
Alleen op afspraak

Stichting Visserijdagen Makkum
wil hierbij de sponsors noemen
welke niet vermeld stonden op het
programmablad, maar uiteraard wel
hebben bijgedragen tot de
ONVERGETELIJKE Visserijdagen.
* Coop Supermarkt
* Technisch Bureau Venema
* Fietsenhandel Theo Rinia
* Kapsalon Kreatief
* AGF groothandel Jan Zijp
* Drie Mollen Bolsward
* Frico Cheese Workum
* Dries de Vries

Ieder is van harte welkom bij deze gelegenheden. Let op de advertenties in deze krant.
Voor mee informatie: D. Tamminga, tel.
0515-231618, B. de Witte, tel. 0515-231148,
F. Fijnvandraat, tel. 0515-231118.

De eregalerij voor moeders
Sneek - Teatergroep SULT biedt een unieke
gelegenheid aan een ieder die zijn of haar
moeder binnenkort op een ludieke manier een
eerbetoon wil geven. In het voorprogramma
van de theatervoorstelling MEM wordt een
eregalerij ingericht voor moeders. Een ieder
die vindt dat zijn of haar moeder een plaatsje
in deze eregalerij verdiend wordt uitgenodigd
deel te nemen.
Voorwaarden voor deelname zijn eenvoudig.
Er moet een voorwerp tentoongesteld worden
dat kenmerkend is voor de moeder, vergezeld
met een foto van haar en een omschrijving
over haar en het desbetreffende voorwerp.
Voorwerp en foto blijven eigendom van de
deelnemer. De omschrijving mag maximaal
zo’n 300 woorden bedragen (half A4). De eregalerij wordt ingericht in het busstation van
NoordNed te Sneek. De voorstelling MEM
wordt gespeeld van 21 september tot en met 8
oktober.
Voor opgave of info kunt u contact opnemen
met Carolien Bouma 0513-646309 of
info@teatergroepsult.nl.
Aanmelden is mogelijk t.e.m.10 september.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Karel en Nynke Roorda, Galema (bijna dan he……)

Zing mee...
samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 4 september

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

7 dagen per week geopend!
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
8.00 - 20.00 uur
zondag
8.00 - 18.00 uur
U vindt ons op recreatiecentrum
De Holle Poarte Makkum

Wie: Nynke Galema
Ook bekend als: Nynke
Geboren: 15 juli 1979
Woonplaats: Makkum
Favoriete locatie in de keet: Aan de bar en
drinkt dan het liefst bier.
Zit 2 dagen per week in de kroeg
Beroep: Verpleegkundige
Hobby: skeeleren
Burgerlijke stand : Verloofd
Kinderen: bijna
Schoenmaat dan wel cupmaat
(afhankelijk van sexe): jajajaja
Huisdier: Katten
Positieve eigenschap: Harde werker
Negatieve eigenschap: Tsja

Wie: Karel Roorda
Ook bekend als: Knaak
Geboren:
Woonplaats: Makkum
Favoriete locatie in de keet: 4e kruk van
links en drinkt dan het liefst bier.
Zit 2 dagen per week in de kroeg
Beroep: Monteur
Hobby: crossen
Burgerlijke stand: Met Nynke
Kinderen: 0
Schoenmaat dan wel cupmaat
(afhankelijk van sexe): 44
Huisdier: 0
Positieve eigenschap: Boppe slaan
Negatieve eigenschap: Woon nu verder van
de keet

Vrijdag is het zover, jullie worden man en vrouw……
nu is het de tijd voor echte trouw.
Geen geflikflooi en gesjans meer met andere mannen en vrouwen om je heen!
nu ben je echt elkaars blok aan het been.
Dit dan wel voor je heeeeeeeeeele leven en niet voor een jaar.
Meneer en Mevrouw Roorda is het nu voortaan.
Klinkt ons in ieder geval prachtig in de oren,
jullie zullen ook wel geen moeite hebben om dit aan te horen.
Karel en Nynke bereid je maar voor,
want vrijdag is het echt de dag,
dat je JA zeggen mag.
Ja zeggen tegen de liefde van je leven,
en nu maar hopen dat je partner hetzelfde antwoordt zal geven…
Wij wensen jullie alle liefde, gezondheid en geluk,
“zonder” succes, want wij zien zo wel, dit huwelijk kan nou al niet meer stuk!
Veel liefs Caravan Us Stek

V
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Agenda

VOORKOMING
MISDRIJVEN

zaterdag 3 september
Cornwerd – Kaatsland 11.00 uur 4e
Ledenpartij K.V. Cornwerd

een zaak voor
de politie en u

zondag 4 september
Makkum – Kaatsland “De Seize” 11.00 uur
Gros Hypotheken & Assurantiën kaatspartij,
Off. K.N.K.B. Dames hoofdklasse wedstrijd

VAN DER MEER
Agenda
u veel foto’s kunt bekijken van de visserijdagen
op www.visserijdagen-makkum.nl
en ook op www.makkumerbelboei.nl

de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV

Voetbalprogramma

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

VV Makkum
zaterdag 3 september
Makkum 1
- VWS 1
QVC 2
- Makkum 2
Makkum A1
- JV Bolsward A1
Franeker B1
- Makkum B1
Makkum C1
- Franeker C1
Minnertsga MC1 - Makkum MC1
Makkum D1
- Nijland D1
HJSC D2
- Makkum D2
kaatsveld
Makkum E1
Makkum F1

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
10.45 uur
9.45 uur
9.00 uur

- Oosterlittens E2 11.00 uur
- JV Bolsward F1 10.00 uur

dinsdag 6 september
Oeverzw. 2
Makkum A1
Harlingen B1

- Makkum 2
- SDS A1
- Makkum B1

18.45 uur
18.45 uur
18.45 uur

woensdag 7 september
Makkum D1

- RES D1

19.00 uur

kaatsveld
Mulier D1
Makkum F1

- Makkum D2
19.00 uur
- Oosterlittens F1 18.00 uur

donderdag 8 september
Makkum C1

- JV Bolsward C1 18.45 uur

Sporthal
KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 6 september
20.00 uur he Nij Engwier 1 – Haskerland 3
21.00 uur da Nij Engwier 1 – Ens

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: horjus@unigar.nl www.garagehorjus.nl
Seat Leon 1.8 turbo
180 pk,sport uitv
zwartmet,a/c,el.rmn
radio-cd,lm.velgen
sportstoelen,mistl
124 dkm bj 2002

€ 13.900,Benzine
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Renault Scenic 1.6-16v Expression,a/c-ecc,radio-cd
Hyundai Matrix 1.6i gls,airco,met.lak,hoge zit,44dkm
Mazda Premacy 1.8i,Exclusief,MPV airco,mistl,dakrail
Peugeot 206 XS 1.6i,zwart,airco,mistl.voor,lm velgen
Opel Astra 1.6-16v Club,4drs,bl.met,abs,el.rmn,83dkm
Peugeot 206 XS 1.6,roodmet,lm.velgen,mistl.voor,
Opel Vectra 1.6-16v Pearl,antr.met,a/c,lm.velgen
Fiat Punto 1.2 sx,3drs,cpv,el.rmn,lm.velgen,mistl

Ford Focus 1.8 TDDi
Cool.ed,blauwmet.
Airco,radio-cd,5drs
Cpv+afst.bed,el.rmn
86 dkm bj 2003

€ 13.400,2002
2001
2002
2000
2000
1999
okt-1999
1998
1999

€
€
€
€
€

Diesel
Audi A4 Tdi 74kw proline business,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst.
Peugeot 307 2.0Hdi,5drs.bl.met,a/c,cruisecontr.76dkm
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm
Vw Golf Variant Tdi 110pk,groenmet,a/c,cruisecontr
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm
Renault Megane Dti,5drs,blauw,airco,mistl.voor,r-cd

2004
2003
2003
2000
2002
1998

€
€
€
€
€
€

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco

2001

€ 13.400,-

Grijs kenteken;Hyundai H200 CRDi PowerVan 140pk,dubbele cabine,airco
c.p.v,el.ramen,lm.velgen,trekhaak,zilvermetallic,mistl.voor, 36dkm
bj dec 2003
Kampeerauto;Ford Transit V4,antraciet metallic,keurige auto
Wegen belasting vrij,verkoop in opdracht ,

bouwjaar 1978

Voor meer informatie over ons bedrijf of deze occasions,
kunt u kijken op www.garagehorjus.nl
tel.0515-231318 <> fax.0515-231466

13.900,13.200,12.900,11.900,8.150,verkocht
€ 6.800,€ 6.450,€ 4.450,-

24.900,15.900,13.400,10.900,10.600,5.650,-

€ 11.900,incl btw
e 3.000,-
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Vo o r d e h e l ft v a n d e p r i j s
Heren
* zomerpantalons
* polo’s
* T-shirt’s
* zomerpantalon elastiek rondom
* zomerpantalon met band

Samen zingen

Vo o r d e h e l ft v a n d e p r i j s
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16,

231602

Kaatsvereniging Makkum organiseert

A.s. zondag 4 september wordt op “ Keatslân De Seize “
een Off. K.N.K.B. Dames Hoofdklasse Partij gehouden
Het is een vrije formatie wedstrijd

Makkumer Band speelt
op uitnodiging

GROS Hypotheken & Assurantiën is de nieuwe sponsor
van deze partij en de prijzen zijn luxe voorwerpen en eretekens.
De koninginneprijs wordt aangeboden door “ Hotel-Rest. De Prins “
Koningin 2004 was Géjanna Buma
De kransen worden aangeboden door Alpha Yacht Charters
De aanvangstijd is 11.00 uur
Meer info over deze partij en de KV Makkum kunt u nalezen op
www.kvmakkum.nl

Merk
Type
Model
Citroen
Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met
Volkswagen Golf IV 5 drs 1.9 TDI 66Kw
Comfort-line Bl. Met
Volkswagen Golf IV
1.9 66KW TDI
Trendline Bl. Met.
Renault
Megane I
coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G 3
Honda
Civic
3-drs 1.4I 16-V City Bl.Met.
Volkswagen Polo
1.4I 60 kat Blauw
Ford
Fiesta IV
1.25 15_V Kat.
Peugeot
306
1.4 XN Gr. Met.
Volkswagen Kever
1200 1.2 Parel moer
Grijs kenteken incl. BTW
Ford
Transit
Nissan
Vanette
Citroen
Berlingo
Opel
Combo
Opel
Combo
Fiat
Fiorino

2.5 DI(Verh.Verl) Wit
2.3 D E/Cargo
1.9 D Zilver Marge
1.7 D Rood
1.7 D Rood
1.3 benz. Wit

Bouwjr Km/st. Verk.pr.
04-2001 139210 10.250.00
04-2001 134625 9.950.00
01-2001 147287 9.500.00
03-2001
09-1999
04-1998
11-1996
10-1994
05-1982

155596
122717
170718
101978
134661
97594

Makkum – De maandelijkse “Zing-mee-avond”
wordt gehouden op zondagavond 4 september in
de grote zaal van verzorgingscentra “Avondrust”,
Kerkeburen 66. Er worden bekende geestelijke
liederen gezongen begeleid door de heer G.
Couperus. Het belooft weer een fijne zangavond te
worden, tot ziens in “Avondrust”. De aanvang is
19.30 uur. Kerkradioluisteraars kunnen de bandopname beluisteren maandagavond 5 september
via kanaal 1.
Voor meer info A. Otter, tel. 0515-542126 of
D. Tamminga, tel. 0515-231618.

DAMES HOOFDKLASSE PARTIJ

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

Makkum – Zaterdag 3 september wordt uw oud
papier weer opgehaald. Er wordt om 9.00 uur gestart.
Graag op tijd, uw papier, goed verpakt aan de weg
zetten. De papiercontainers staan vanaf vrijdag in
de Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Muziekvereniging Hallelujah
en Mannenkoor De Flevosanghers.

Dames

Nico Morien v.o.f.

Oud papier ophaaldag

8.750.00
7.500.00
4.250.00
2.950.00
2.500.00
2.500.00

02-1999 81123 8.925.00
03.1999 71847 5.900.00
06-2001 148532 5.000.00
10-1999 95911 3.750.00
10-1999 102030 3.750.00
04-1993 107752
750.00

Engelum – Een bandje beginnen is natuurlijk heel
erg leuk, maar dan ………Elke week maar weer
oefenen in de oefenruimte, leuk en gezellig, maar
waar doe je het voor. Uiteindelijk is het de bedoeling
om eens uit de oefenhokken te komen en voor het
publiek te spelen. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk
te zijn. Daarom heeft het dorpshuis “Skerne Wibe” te
Engelum een avond georganiseerd voor beginnende
bands. We willen ze zo de kans geven het gevoel te
beleven om voor een hopelijk volle zaal te spelen.
We hebben drie bandjes gevonden die het aandurven.
Heal Fergees uit Engelum, Spatader uit Makkum
en Initium uit Heerenveen. We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 2 september, de zaal is open
vanaf 21.00 uur en de toegang is gratis.

Gymnastiek voor
ouderen in Avondrust
Makkum – Op woensdag 7 september starten weer
de gymlessen in Woonzorgcentrum Avondrust. Bij
de gymnastiek zitten we op een stoel en werken
met verschillende materialen zoals grote en kleine
ballen, banden van elastiek, schuimrubberen
stokken etc. Aan deze stoeltjesgymnastiek kan
iedereen meedoen, afgestemd op haar of zijn eigen
kunnen. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u
wel eens een (proef)les volgen? Dat kan altijd. De
lessen vinden plaats op de woensdagmorgen van
10.30-11.30 uur in Woonzorgcentrum Avondrust.
Ook kunt u eerst nog gezamenlijk met elkaar
koffiedrinken. Strippenkaart voor deelname en
eventueel koffie zijn te koop bij de receptie. Voor
inlichtingen kunt u bellen met Woonzorgcentrum
Avondrust, tel. 0515-231655.
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Kaatsen, sport, spel en
feest is Penjumer merke
Pingjum - Van donderdag 1 tot en met zondag
4 september hangen in Pingjum de vlaggetjes
weer in de straten en staat de blauw/witte
feesttent weer op het kaatsveld; kortom, het is
weer Penjumer Merke. Het feest waar een
groot deel van de inwoners vol verwachting
naar uitziet, omdat men mensen van vroeger
wellicht weer tegen zal komen, of gewoon
omdat het in Pingjum zo gezellig is!
Vrijdagochtend zijn er spelletjes voor de
kinderen: voor de peuters vanaf twee jaar tot en
met de jeugd van groep 8 van de basisschool.
’s Middags is het terrein het domein van jong
en oud; balspelen, zeskamp én jeu des boules
staan op het programma. ’s Avonds is er een
nostalgische avond met de uitvoering van de
revue ’’Penjumer perikels, speciaal foar jo!’’
uitgevoerd door prominente Penjumers en oud
Penjumers die hun licht op ludieke wijze over
Penjumer en andere zaken laten schijnen.
Aansluitend lekker swingen met de
‘Swingmasters’.
Zaterdag én zondag wordt er vooral gekaatst
op het veld, maar op zaterdagmorgen is er
natuurlijk ook aan de kleintjes gedacht; clown
Tieme Wakker komt weer langs; dat wordt
lachen!!! Op zaterdag beginnen de eerste leden
van K.V. Jan Reitsma al om negen uur met hun
strijd om de kransen én de eer. Er wordt in 7
klassen gekaatst, dus iedereen kan meedoen. ’s
Avonds neemt de Kulturele Kommissie de
regie van het programma weer over: dan staat
de top 100 formatie Lemon op het podium met
De Magic Jukebox Show. Deze show kenmerkt zich door een veelheid van tophits uit het
verleden en zeer actuele megahits uit de hedendaagse charts, uitgevoerd in een origineel
decor van video, licht, geluid en kleding.
De slotdag, zondag, staat geheel in het teken
van de kaatssport; de K.N.K.B. Hoofdklasse
heren v.f. kaatsen één van hun laatste partijen
van dit seizoen. De muzikale omlijsting is in
handen van Muziekkorps ‘Harmonie’ en na
afloop wordt het zeker nog heel gezellig met
de mannen en vrouw van ‘Lays’. En dan…
moet Pingjum weer een jaar wachten op hun
volgende merke!

De
Binderij
bloemen & zo
voor: bloemen, planten,
rouwwerk, bedrijfsabonnement,
trouwwerk, potterie, glaswerk,
woonaccessoires & zo

Zo....nieuw
Zo....nieuwsgierig

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Bar Café Restaurant

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Vakantie?

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Kom eens langs!
De snelste weg
naar een sprankelende huid
Test ons exclusieve assortiment
huidverzorgingsproducten

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM

Flevosanghers gaan
weer zingen
Makkum – De vakanties zijn bijna voor
iedereen weer voorbij. Het vereniging seizoen
staat weer voor de deur. Het mannenkoor “De
Flevosanghers” gaat morgenavond -donderdag
1 september- weer van start met de wekelijkse
repetities om 20.00 uur in Ons Gebouw. Wie
van zingen houdt is hartelijk welkom bij het
mannenkoor.

* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

GRATIS
GEZICHTSBEHANDELING
Bel of mail:
Paula de Boer
06-51085027
paula@planet.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687

TE KOOP Elektrische Boiler 80 lt. Inventum
z.g.a.n. € 75.-, + wasketel, tel. 0515-231367
TE KOOP Swifter stamboek dekrammen ARRARR en zwoeger vrij, tel. 0515-542616 b.g.g.
tel. 06-53540964
TE KOOP Goed onderhouden Batavus heren
fiets € 75.-; Daleman dressuurzadel g.o.h. 17.5
inch kamer-W € 295.-, tel. 0515-233185
TE KOOP 1e jaars boeken zakelijke dienstverlening
directiesecretaresse, niveau 3-4, tel. 0515-579890
na 18.00 uur (zie ook MB van 2 aug. jl.)
TE KOOP ± 400 à 500 kleine Friese steentjes,
tel. 0515-231269
TE KOOP Pompoenen en kalebassen. Alle
soorten en maten kalebassen. Van Kalsbeek,
Sielandsreed 5, Gaast.
TE KOOP Nieuwe voetbalschoenen Adidas mt 36
vr.pr. € 25.-, tel. 0515-231405
TE KOOP Pup, 8 weken, reu ingeënt en ontw.
kruising Staby/Kooiker € 50.-, tel. 0515-579583
TE KOOP Ronde Grenen eethoektafel met tussenstuk op kolompoot vr.pr. € 50.-, tel. 0517-531989
TE KOOP Tiener bureautje € 15.-; Wasmachine
Zanker top 5001 inti mat bovenlader € 75.-;
Gaskachel Faber 860 T. i.z.g.st. € 50.-; R.V.S.
gaskookplaat 4 pits inbouw 50x58 cm € 35.-,
tel. 0515-231996 of 06-21646000
GEVRAAGD Wie wil mij helpen voor het vak
Wiskunde. Ik zit in klas 4, VMBO, tel. 06-53371017

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

GEVRAAGD Huishoudelijke hulp in centrum
Makkum, 1 ochtend per week, tel. 0515-233905
GEVRAAGD Ouessant ooitjes alle kleuren,
tel. 06-12736250
GEVRAAGD Schoonmakers passagiersschip ± 6 uur
per week, tel. 06-51594141
GRATIS AF TE HALEN Hoya plant, Phyllo cactus,
beide tropische planten, tel. 0517-579309
GEVONDEN Gele rally fiets met versnellingen,
de Zalm 7, tel. 06-27070557
VERLOREN Wie heeft zaterdagavond tijdens de
visserijdagen bij de feesttent een donkerblauw
poloshirt gevonden, tel. 06-13567123
VERMIST Zwarte fietstassen rond de visserijdagen
omgeving haven, tel. 0515-232820
TE HUUR Appartement voor 2 tot 4 pers. 4 km.
buiten Makkum, tel. 06-41848423
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