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Predikaat “koninklijke”
voor De Vries Scheepsbouw Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

foto: brandweermakkum

* C.v.d.K Ed Nijpels verricht de officeiële handeling met het doorknippen van het lint,
daarachter directeur Sijbrand de Vries
Makkum – Er was afgelopen zaterdagmiddag
alle reden voor om een werffeest bij De Vries
Scheepsbouw in Makkum te organiseren. Al
hoewel het feest een besloten karakter had,
waren er ruim 900 gasten aanwezig. Vorig jaar
in september kreeg het bedrijf ter gelegenheid
van het honderd jarig bestaan het predikaat
‘koninklijk’. Alle reden om op de scheepswerf
in Makkum dit nu te vieren. Gelijktijdig kon het
eerste nieuwbouwproject bouwnummer 1001
van De Vries op de werf worden bewonderd.
Een superjacht van ruim vijf en zeventig
meter lang. De Vries is twee jaar geleden van
start gegaan in het Friese Makkum. Het feest
werd gehouden in de grote scheepsbouwhal
die was omgetoverd tot een restaurant.
Directeur Sijbrand de Vries begon zijn speech
door te zeggen dat de afgelopen dagen een
bewogen week was geweest na de brand van
maandagmorgen. Maar het is ons met inzet van
allen gelukt, het feest hier te kunnen houden.
Wij hebben veel geluk gehad, maar de brandweer en onze medewerkers hebben goed werk
verricht. De afgelopen twee jaar hebben wij
veel refit werk gedaan. Onze orderportefeuille

is gevuld tot 2011. De doelstelling is om samen
de droom van onze klanten op de golven te
zetten. Commissaris van de Koningin in Friesland
Ed Nijpels zei dat jachtbouw en water nauw
met elkaar verbonden zijn. En de kroon op het
werk is het predikaat Koninklijk. Met het doorknippen van het driekleurig lint stelde Nijpels
vast, dat er nu twee koninklijke bedrijven in
Makkum zijn. Tichelaar aardewerk en scheepsbouw De Vries. In de provincie Friesland zijn
er acht.
De catering werd verzorgd door “Hennie fan
Richt” die ook het van ijs het logo koninklijke
De Vries op een fantastische manier in beeld
bracht. Vervolgens konden de feestgangers op
de werf in het nieuwbouw casco rondkijken.
Er was ’s avonds om half zeven een BBQ en live
muziek, dit alles in een gezellige ontspannen
sfeer. Het brandweerkorps van Makkum was
hierbij ook uitgenodigd op het werffeest als
waardering voor de inzet bij de brand van
afgelopen maandag. De kinderen werden
bezig gehouden met clowns, springkussens,
traktaties en een ritje in de oude bedrijfsbrandweerauto van de vorige eigenaar Amels.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 2 september
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, H.A.
R.K. Kerk
9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. van Hyum, Kollumerzwaag + H.A.

Familieberichten
Ferstoarn, myn leave man, ús heit en pake

Jentje Paulus Jorritsma
* Hidaard,
25 maart 1924

† Makkum,
26 augustus 2007

L. Jorritsma-Tiesma

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. Chr. J. Wever

bern en bernsbern

Weekenddiensten Wûnseradiel

De Jister 14
8754GN Makkum

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum.
tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
E. Seynen, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Deze kleine Joris Faber
word 30 augustus 50 Jaar!!!

-------------------------------------------

Agenda
vrijdag 31 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 1 september
Makkum - Kaatsland ”De Seize”11.00 uur
Gros financiële partners partij,
off. K.N.K.B. Dames hoofdklasse wedstrijd vf
Cornwerd - Vierde ledenwedstrijd Teatsen
+ Jeugdwedstrijd, 11.00 uur
Pingjum - Kaatsveld 9.00 uur Ledenpartij, 10.00 uur
Kindervoorstelling, 22.00 uur top 100-formatie ed Cars

zondag 2 september

Wy sille ús pake Jentje misse

Zurich - Wegrestaurant 14.00 uur start van de
Ploegentijdrit 4 rondes van 10 km

Lena en Aloys
Mark en Hinke

Pingjum - Kaatsland 12.00 uur KNKB Heren
hoofdklasse kaatspartij, afsluiting merkedagen met
de feestband van Friesland Lays

Hebben jullie het al gehoord

Sonja Boonstra
&
Jeffrey Wierenga
geven op 31 augustus
elkaar het ja-woord.
Willen jullie hen zien stralen
om 10.30 uur komt hij,
haar van De Jister halen.
Een felicitatie kunt u sturen naar
Seringenlaan 38A
1777 EE Hippolytushoef
Geboren op 21 augustus 2007
Peer Dianand
zoon van Hans en Mirjam
Langenhuijsen-Davidson
broertje van Martje.

IN MEMORIAM

WIBO
02-09-1987
02-09-2007
Iedere Dag een strijd
Om het gemis
Haiti syn grute kerel - knoert

zaterdag 8 september
Cornwerd - Cornwerdermolen geopend van 9.00 16.00 uur i.v.m. Fryske Moledei, toegang gratis

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 aug.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en
dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra- Poog,
Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/ www.maaikepoog.nl.
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden.
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september
expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels,
aquarellen van Makkum. Open van woensdag tot en
met zondag 13.00 tot 16.00 uur, Slotmakersstraat 2
Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend t/m 31
oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek,
kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas
Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie Lammert
Sluyter, tekenaar, vogels
Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen
van Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei
afkomstig uit Makkum. Open: tot en met eind
augustus zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur,
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur,
entree gratis
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der
Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 29 augustus 2007

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 1 september wordt weer
het oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig 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.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DIVERSE SOORTEN FILETLAPJES

DINSDAG VERSE WORST

SPEKLAPJES
gemarineerd of gewoon

VARKENS
500 gram

Zing mee

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 1 SEPTEMBER

4 HALEN / 3 BETALEN

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.50

RUNDER
500 gram

Makkum - Na de vakantieperiode starten we
weer met de Zing-mee-avonden op D.V. zondagavond 2 september in de grote zaal van
”Avondrust”. Er wordt gezongen uit de bundel
van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding door dhr.
A. Couperus. De toegang is vrij, de aanvang
is om 19.30 uur en ieder is van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

€ 2.75

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 5 SEPTEMBER
BEENHAM
+ gratis saus

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

150 gram

€ 2.25

PALINGWORST
100 gram

€ 1.20

€ 2.75

Nog één Simmerjûnkuier
Kimswerd - Na een prachtige wandelzomer
is het al bijna weer zover, dat de laatste
zomeravondwandeling (simmerjûnkuier) vanuit
Kimswerd zal worden gehouden. Op woensdag
5 september gaat Willem er weer op uit om via
een deze zomer nog niet gelopen route na twee
uurtjes weer in Kimswerd aan te komen.
Deelname kost niks en als je ‘s avonds om 19 uur
in Kimswerd op de brug staat met een paar
stevige wandelschoenen aan en je ook nog
een beetje goed gehumeurd bent, ben je van
harte welkom.
Dus woensdag 5 september om 19 uur op de
brug in Kimswerd, de laatste Simmerjûnkuier
van 2007.

www
.
makkumerbelboei
.
nl
Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

telefoon 0515-231488 of 232547

Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.75
Gebraden Gehakt, 100 gram.......................5

zegels extra
net Navelsinaasappels, 2 kilo.............................................1.99
Hero Cassis of Cerise, 1.25 liter...................................nu 1.29
Honig Franse Champignonsoep.................................1.25 0.89
Unox Knaks, 400 gram..........................................nu 99 cent
Handdoek met Washandje
nu € 5.- of 1 volle zegelkaart
Aanbiedingen geldig van do. 30/8 t.e.m. wo. 5/9
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”Keet Nico” nieuw home voor jongeren houden
zaterdag 1 september open huis
Makkum - De leden van ”Keet Nico” willen
de personen en bedrijven die hen aan een
nieuwe keet hebben geholpen, bedanken t.w.
Nico Altena, Bram de Vries, Rein Feenstra,
Tjerk van Dijk, Bauke v.d Berg, VV Makkum,
Kraanbedrijf Klaas Zijlstra, Runia Transport
bv, Arcadis en Gemeente Wûnseradiel
Graag willen wij iedereen van harte uitnodigen
om op zaterdag 1 september een kijkje te komen
nemen in onze nieuwe keet. Iedereen is vanaf
19.00 uur welkom de muziek zal deze avond
worden verzorgd door de DJ’s Jasperszoon en
Pieterszoon. De keet is gelegen naast sportpark
”De Braak”.

Vogelwacht Makkum telt broedvogels
Makkum - Na een lang voorjaar is het tijd de
balans op te maken voor Vogelwacht Makkum
e.o. Naast het beschermen en tellen van het
aantal weidevogels in de landerijen rondom
Makkum, telt de vogelwacht ook de nestkastbroeders. Makkum is een plaats met een oud
centrum en daaromheen waterrijke nieuwbouw
wijken. Voor veel huis en tuinvogels een goede
omgeving om te broeden. Het oude centrum
voor bijvoorbeeld de Gierzwaluw die nu al weer
de route naar het zuiden aflegt. Ook de mus is
een vogel die het van de ouderwetse daken
moet hebben. De huiszwaluw is een vogel die
het nest onder de nokrand van de woning
plakt. Deze gemetselde bouwwerkjes zijn niet
alleen in oud-Makkum te zien maar ook volop
in de nieuwbouw. De woningen in de nieuwe
wijk ten noordoosten van Makkum waren nog
niet eens opgeleverd of er de eerste jonge
huiszwaluwen zorgden voor gezelligheid op
de kale nieuwe bouwkavels.
In veel tuinen en aan gevels hangen vogel
broedkasten. Een deel hiervan zijn opgehangen
door de vogelwacht en een deel is door bewoners
zelf opgehangen. Vogelwacht Makkum houdt
bij welke soorten hierin broeden. Denk hierbij
aan de mezen en mussen maar ook aan vliegenvangers en soms een winterkoning. Tuinvogels
zijn de laatste jaren weer actueel in het nieuws
door de achteruitgang van de huismus maar ook
door de populariteit van de tuin in tijdschriften
en op tv. Heeft u een kast in de tuin of een
zwaluwnest aan de muur of onder de dakpan

en u weet dat er dit voorjaar vogels in gebroed
hebben kunt u dit doorgeven aan Vogelwacht
Makkum. Zij houden dit al jaren bij voor de
kasten die bij de vogelwacht bekend zijn. Met
deze gegevens kan de vogelwacht bijvoorbeeld
tijdig ingrijpen wanneer er delen van Makkum
stil worden door het ontbreken van deze broedvogels. Zij zorgen dan voor nestkasten en voor
nestpannen die op daken gelegd kunnen worden
zodat deze vogels ook in de nieuwbouw een kans
krijgen. De hierboven beschreven zangvogels
zijn niet alleen leuk om in de tuin te hebben,
ze zorgen ook voor het weghouden van vliegen
en andere schadelijke insecten.
Help de vogelwacht en geef de broedgegevens
van uw huis en tuinvogels door aan Oane
Oostenveld, Bleekstraat 7 te Makkum of via
e-mail aan: jetzegenee@hotmail.com of aan
rtjeerdema@hotmail.com.
Voor alle rayonhoofden van de nazorgers die
de aantallen nesten en grootgebrachte jongen
bij hebben gehouden; graag voor 1 september
de nazorgformulieren inleveren bij Reimo
Tjeerdema of bij Jetze Genee. Alleen wanneer
de vogelwacht alle gegevens vóór 15 september
heeft doorgegevens aan de provincie mag er
ook volgend jaar weer naar kievitseieren
gezocht worden. Heeft u vragen of wilt u het
jonge bestuur van de Vogelwacht Makkum
e.o.helpen als de nog steeds vacante bestuurskandidaat dan kunt u altijd contact zoeken
met Jetze Genee of Reimo Tjeerdema. Alvast
bedankt voor de medewerking!

Iedereen bedankt
Wat was het een grandioos feest. Wat een opkomst. Volgens de plaatselijke autoriteiten hebben tijdens het visserij
weekend zo’n 30.000 mensen Makkum bezocht! Dit kan allemaal dankzij de grote financiële medewerking van al onze
sponsors en de onvermoeibare inzet van vrijwilligers en verenigingen die de visserijdagen een warm hart toedragen.
Samenwerking op hoogniveau zal ik het maar noemen want het was onvergetelijk. ONVERGETELIJK MAKKUM.
Namens het bestuur van de Stichting Visserijdagen Makkum
Wiebe Visser Voorzitter

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
Lamsvlees

Volop barbecuevlees
2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z 4 Koe Lo Kai/4 Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Te plak: van Makkum naar Rwanda nu Oosterwolde

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Goudgele Hollandse Andijvie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Lekkere zoete pruimen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben weer nieuwe oogst
appels en peren mee.
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

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

* De nieuwe ”Weeme” van het gezin dominee
Jan Finnema
Oosterwolde - Terwijl ze heerlijk onder de
warme deken kruipt vraagt Marijn: ”En heit
bliuwe wij hjir no altyd wenjen?” Na al die
verhuizingen sinds onze terugkomst uit Rwanda
heeft ze hier haar plek weer gevonden. En ze
heeft gelijk. Het is hier mooi wonen. Onze
nieuwe ‘Weeme’ staat prachtig in het groen

met een heerlijke tuin. De sfeer op straat en in
de kerk is gemoedelijk en de mensen zijn heel
hartelijk. We hebben er allemaal weer zin in!
Nee, ‘foar altyd’ blijven we hier niet, dat zit
er niet in als dochter van een predikant, maar
voor de komende jaren ‘binne wy hjir te plak’.
De datum van de officiële intrede is 23 september.
We zouden het natuurlijk prachtig vinden als
daar ook Makkumers bij aanwezig zijn. U/jij
bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd
voor de intrededienst die ‘s middags begint
om 14.30 uur. Maar ook daarvoor of na deze
datum zijn jullie natuurlijk van harte welkom.
Ons nieuwe adres: Weemeweg 5
8431 LS Oosterwolde, tel. 0516-850113.
Met een hartelijke groet,
mede namens Cocky, Jaïr, Anne en Marijn,
Ds. Jan Finnema
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Wist u dat...

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* de speel-o-theek alleen in de even weken
geopend is
* wij hiertoe genoodzaakt zijn omdat we een te kort
aan vrijwilligsters hebben voor de woensdagmiddag
* u van harte welkom bent om ons team van
vrijwilligsters te komen versterken
(eventueel ook op dinsdag- of vrijdagavond)
* u als vrijwilligster één keer in de twee weken
ingezet wordt
* op vrijdagavond de speel-o-theek wel gewoon elke
week geopend is m.u.v. 31 augustus
* er binnenkort weer nieuw speelgoed in de
speel-o-theek komt o.a. Playmobil
* De gemeente water recreatie bijzonder positief
benadert in Makkum. Zij tijdens het hoogseizoen
de bruggen over het Vallaat en de sluis voorziet
van en nieuwe slijtlaag.
* De eerste brug voor de Visserijdagen helemaal glad
gemaakt was. Het gelukkig niet regende tijdens
die dagen omdat er dan zeker mensen uitgegleden
zouden zijn.
* De Vallaat brug gedraaid kon worden als de
werkzaamheden dat toelieten. Men eigenlijk van
plan was om de sluisbrug het afgelopen weekend
maar helemaal af te sluiten
* Niet iedereen hier blij mee was en men uiteindelijk
besloot de brug voor verkeer open te houden.
* Men bij de gemeente zegt dat dit in augustus
gedaan is omdat het in september misschien zou
kunnen gaan regenen en tijdens nat weer niet
gewerkt kan worden.
* De gemeente met betrekking tot kaatsvelden
waarschijnlijk niet het hoogseizoen kiest om een
kaatsveld om te ploegen.
* Het aardig zou zijn als de bestuurders eens een
jaar water recreatie zouden kiezen als vrije tijds
besteding!...

Te koop aangeboden
Prachtig zeer luxe Chalet 75m2
mooi gelegen te Makkum
67.500 euro.
Eventueel te huur of ruil
tegen hobby werkplaats.
Tel. 0515 - 573598

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
benzine
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Opel Astra 1.6-16v AUTOMAAT,airco,el.rmn,cpv,69dkm
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Radio-cd+navigatie,sportint ,cpv+afst.bed,124 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Citroen Berlingo 1.9D,wit,stuurbekr,radio,89dkm

2006
2004
2004

€
€
€

17500,15750,13400,-

2002
2003
2003
2001
2000
2002

€
€
€
€
€
€

12950,12400,11900,9900,7750,5950,-

10-2003
2004
2003
2003
2005
2004
2003
10-2000
9-2000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

16750,14450,13850,11950,11900,11400,10900,4950,4250,-

Airco service, reparatie, onderhoud,
U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!
Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

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

S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Vrijdag 18e Leugenbollepop op het Plein in centrum
van Makkum
B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

is gesloten van
10 t/m 21 september
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Pedicure/voetzonereflexologe

Erna de Vries

verhuist haar praktijk
per 3 september a.s. naar
”Het Pakhuis” Brouwersteeg 9, Makkum.
Specialisaties:
diabetische en reumatische voet.
Behandeling op afspraak.
Telef.: 0514-682258 of 06-13255366.

Bij de Bison kras actie heeft
mevrouw Siemonsma
de Philps telefoon gewonnen.
Van harte en veel plezier er mee.

Venema dhz en tweewielers
Makkum

Makkum - Vrijdagavond vanaf 19.15 uur barst op
het plein te Makkum het 18e Leugenbollepop
los. Dit jaar een vol programma waarbij alle
soorten muziek voorbij komen. Het leukste
evenement van Makkum begint dit jaar met 2
bands die het spits af bijten. De ‘Makkumer
Ramones’ bijvoorbeeld bestaande uit Peter,
Menco, Jan en Jelle spelen in een heftige set alle
hits van de grondleggers van de punk; ‘the
Ramones’. Zanger Jan Poog, ooit als Seropositivo
geschiedenis geschreven op Leugenbollepop,
laat samen met zijn band zien dat punk nog
lang niet dood is! De tweede band is een jong
collectief wat bestaat uit Niels, Johannes en
Redmer werken onder de naam the Exporters.
Zij spelen alternatieve rockcovers beïnvloed door
Danko Jones en Peter Pan Speedrock. Al met al
een lekker stevig begin van Leugenbollepop.
Aart Cornelissen bekend van Hotse Klots heeft
het gedicht Aldershûs van Wiebren Altena op
muziek gezet en zal dit als laatste act voor het
echte festival ten gehore brengen. Een ode aan
een groots dichter en komiek uit Makkum.
Het festival begint aaneensluitend aan de bands.
De Superbands hebben de puntjes afgelopen
maandag en dinsdag tijdens de generale repetities
op de i gezet. De deelnemers zijn er helemaal
klaar voor en wachten in spanning op vrijdag de
31e. De avond bestaat uit 4 sets van 10 nummers
gezongen door in totaal 34 verschillende deelnemers. Tussen de sets door is er dit jaar ruimte
voor korte acts van eigen bodem. Zo komt de enige
echte Friese Elvis Presley, Siebe van Palmhoven
een aantal nummers van de 30 jaar geleden
overleden King of Rock ‘n Roll spelen. Siebe
was onlangs te zien op Omrop Fryslân en heeft
grootse plannen met het concept Friese Elvis.
Bent u fan van Elvis dan is dit optreden een

”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 2 september.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618

Onder de deelnemers van het festival zijn een
aantal oudgedienden die al vaker mee hebben
gedaan maar ook weer een aantal nieuwe
gezichten. De nummerkeuze is dit jaar erg divers.
De medleys van de Dijk en Grease beloven een
spektakel te worden. Daarnaast 2 maal een
meesterwerk van Pink Floyd, stunt en vliegwerk
door een groep monniken, een groep van 9 nonnen,
Nederlandstalig hits en een betoverend slot. Voor
meer nummers kijk op www.leugenbollepop.nl.
Het muzikale gedeelte wordt omlijst met een
beamer-beelden uit de rijke geschiedenis van
Leugenbollepop. Het is fascinerend om op de
oude beelden te zien hoe het festival gegroeid
is door de jaren heen. Stichting Leugenbollepop
zorgt ook dit jaar weer voor een professioneel
podium met dito licht en geluidverzorging. Het
festival wordt vastgelegd op film en door de
vele(amateur) fotografen. Speciaal voor deze groep
roept Stichting LBP de mensen op de foto’s na
afloop te mailen naar info@leugenbollepop.nl.
Tijdens het festival wordt hier meer aandacht
aan besteed.
De organisatie rekent op een goed gevulde
muzikale avond met voor ieder wat wils. Komt
allen vrijdagavond en bewonder een van de 34
deelnemers die klappertandend of misschien
wel vol overtuiging staan te stralen op het 18e
Leugenbollepop te Makkum. Entree is uiteraard
gratis en de noten schallen zo tussen 19.00 en
01.00 uur door de heldere sterrennacht boven
het gezellige Makkum!
Stichting Leugenbollepop Makkum

Doarpsfeest Exmorra/ Allingawier

Zing mee...
liederen in de grote zaal van

‘must see’! Later op de avond is het de beurt
aan de De Boer Band (DBB) bestaande uit de
familie de Boer; Harm, Oane, Redmer, Niels
en Wido van Dijk. Omdat familie de Boer met
4 directe familieleden in één band op de planken
staat, is deze avond nu al geschiedenis. Niet in
de laatste plaats door het tweetal covers van
Iggy Pop wat zij voor het 1400 koppig publiek
gaan spelen.

* Het ”Paard van Troy”
Exmorra - Het was weer een geslaagd dorpsfeest. De Oranje Vereniging bestaat dit jaar 70
jaar en er was een grote optocht georganiseerd

met 10 praalwagens en 4 losse lopers. Voor de
grote optocht van vrijdagavond en de herhaling
op zaterdagochtend 18 augustus j.l.was veel
publieke belangstelling. Het publiek kon zelf
hun keuze op de vrijdagavond bekend maken
door middel van een stembiljet. Voor de vier
losse lopers had de jury een gedeelde 1e prijs
vastgesteld. Voor de praalwagens was de 1e
prijs voor het ”Paard van Troy”, tevens was de
publieksprijs ook op deze praalwagen gevallen.
Alle buurtverenigingen hadden enorm veel
plezier met het maken van de praalwagens en
genoten volop. Door het mooie weer en de
vele mensen die verschenen op het feest was
het geweldig!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitieprogramma
zaterdag 1 september
senioren
NOK 1
Workum 3
Makkum 3
Waterpoort B. 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- WWS 2
- Makkum 4

Aanwinsten
14.45 uur
12.45 uur
14.30 uur
12.00 uur

junioren
Makkum A1
- NOK A1
14.30 uur
Makkum B1
- JVS Nylan B1 12.30 uur
S’goutum ‘70 C1 - Makkum C1 11.00 uur
pupillen
Makkum D1
Leeuwarden D3
Tzum E1
Makkum E2
Mulier F1
Makkum F2

- Franeker SC D2 9.30 uur
- Makkum D2
9.00 uur
- Makkum E1 10.00 uur
- Oosterli. E5
10.00 uur
- Makkum F1
10.00 uur
- Zeerobben F6 11.00 uur

dinsdag 4 september
senioren
Makkum 4

- AVC 4

Bibliotheek Makkum

18.30 uur

Matige deelname
ledenkaatsen Zurich
Zurich - Zondag werd de ledenwedstrijd in Zurich
gekaatst. Het was een spannende wedstrijd. Tot en
met de finale was het spannend, het ging hard om hard.
Er waren niet zo veel deelnemers, maar degenen die
er waren speelden om de winst. Vooral uit Pingjum
kwamen veel deelnemers en supporters. Het was
een prachtige dag.
Winnaars
1e Bouke Folkertsma, Michel Nesse, Dennis Leistra
2e Igor Kuiper, Henk Nesse, Johannes Oudendag
Verliezerronde
Hendrik Brandsma, Andries Osinga, Ytsje Reitsma

Dvd’s
A love song for Bobby long; Afther the promise- Met nog 3 andere dvd toppers; Chasing freedomHet verhaal van een Afghaanse vrouw die naar Amerika vlucht; Children of the corn IV- Naar het
boek van Stephen King; Death of a salesman; De ontvoering- Zij waren gescheiden hij bleef haar
stalken; De prooi - Een 19-jarig meisje probeert er achter te komen wie haar echte moeder was;
From dusk till dawn; La chambre des officiers- Een Franse officier in de 1e wereldoorlog wordt
gruwelijk verminkt; Laws of attraction- Een romantische comedie; Lover’s Prayer- Het romantische
verhaal van een jongen die verliefd wordt op een prinses; Mexico city (ze kwam naar Mexico om
zichzelf te verliezen, ze bleef om haar broer te vinden); Music of the heart; Restoration- Een jonge
edelman wordt verliefd op de maîtresse van de koning; The night we never met; The talented mr.
Ripley; Too young to die; Where truth lies;
Romans
Albom, M.- Nog een laatste dag (over liefde, verlies, spijt en vergeving); Baldacci, D.- Geniaal
geheim (‘s nachts landen er in het geheim vliegtuigen op het trainingscomplex van de CIA); Benali,
A.- Marathonloper (autobiografisch relaas van de ervaringen van een marathonloper);
Fredriksson, M.- Het mysterie (in de greep van het verleden); Green, R.- Babypraat (de roze wolk
is niet zo roze als verwacht); Gruen, S.- In mijn dromen (haar angst voor paarden projecteert ze
op haar dochter); Hay, S.- Het geheim van verloren zaken (over de twee belangrijkste dingen in
het leven: boeken en de liefde); Holden, K- Onder mijn huid (herinneringen van een prostituee);
Jean, W.- Levenslang (haar leven is getekend door de verdwijning van haar broertje); MacDonald,
S.- Schemervlinder (wat gebeurt er met en persoon als een kind spoorloos verdwijnt?); Meer, V.Take 7 (de komst van een Deense toerist in een Spaans dorpje heeft grote gevolgen); Morren,
R.A.- Seringen in de lente (een scheepsbouwers dochter is verliefd op de leerling van haar vader);
Rankin, I.- Lazarus (inspecteur Rebus gaat terug naar de politieacademie voor herscholing ...);
Robinson, P.- Zondeval (Het tweede mysterieuze sterfgeval in vijf jaar tijd, zal niet het laatste zijn);
Spaey, J.- Vlucht (een roman over twee vrouwen tijdens de eerste wereldoorlog); Veloso, A.- De
geur van koffiebloesem (Brazilië eind 19e eeuw); Willett, M.- Zomerbloemen (een Engels landhuis
herbergt een vreselijk geheim).
Informatief
Bollag, F.- Het meisje dat uit de stilte kwam (hoe ik na 16 jaar doofheid kon horen); Bosker, F.Friesland voor lanterfanters (een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen); Brouwer, T.Even zonder zorgen (de mogelijkheden voor vervangende zorg in Friesland); Covey, S.- De zeven
eigenschappen van effectief leiderschap; D’Hollander, P.- Tekenen met Paint (computer op
school); Elsaesser , E.- Poppedeine (over ziekte, sterven en het hiernamaals); Ernst, H.Vogelkijkhutten in Fryslân; Ginneken, A.v.- Baby (het zwangerschapsdagboek van Aukje van
Ginneken); Haalmeijer, H.- Buizen, Bommen, Bonzen en Botters (zeilschepen van de lage landen);
Hedendaags woondesign- 1001 ideeën voor modern wonen; Huls, B.- De tuin is mijn living;
Huwelijk- In Fryslân (praktische informatie); Keizer, J.-De zwarte wagon (de geschiedenis van de
Landwacht in Friesland tijdens WOII); Kopelman, J.- Liefs uit Bagdad (het waargebeurde verhaal
van een marinier); Kuijer, R.d.- Schoonheid 360 (beautytips uit de hele wereld); Kwetsbare aardeDe wereld in verandering (National Geographic); Marshallsay, N.- De lichaamstaal gids;
Ooglaseren- De plussen en de minnen (medische en praktische informatie); Peters, V.- Windows
Vista voor senioren; Princen, K.- Rekenen met: Excel (computer op school); Rapenburg, D.Gevonden kind; Riverbend- Bagdad onder vuur (dagboek van een jonge vrouw in Irak); Salak, K.Naar Timboektoe (de onmogelijke ontdekkingsreis van een jonge vrouw door Afrika); Seer, U.Just fun (basiscursus voor de jonge zeiler); Spanninga, R.- lekker ite mei Reitse (Friese recepten
van de Friese tv-kok);

wespenator
Mobiel 06 2831 9267
ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68
e.v.m. gediplomeerd
Last van wespen?
De Wespenator verwijdert ze
vakkundig snel en betaalbaar € 47,-
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Laminaat op de vloer?

Visser Mode & Sport nachtkaatspartij op het Plein

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

De winnaars v.ln.r. Geert Melchers, Henk Hellinga
(K) en Jan Hiemstra,

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Kaatsvereniging Makkum
organiseert de
GROS FINANCIËLE PARTNERS PARTIJ
DAMES HOOFDKLASSE VRIJE FORMATIE
Deze Off. K.N.K.B. partij voor Dames Hoofdkl.
wordt gehouden op zaterdag 1 september a.s.
op ”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat.
De prijzen zijn: waardebonnen
aangeb. door Gros Financiële Partners.
De Koninginnenprijs wordt
aangeb. door Hotel Rest. ”De Prins”.
De kransen worden
aangeb. door Alpha Yacht Charters

Makkum - Nachtkaatsen/buitenspelen is altijd érg
afhankelijk van de weersomstandigheden, en de
deelname aan de partij. Nu hoefde je hiervoor dit jaar
niet thuis te blijven want de omstandigheden waren
perfect. Perfect kaatsweer, mooie kaatspartijen, wat
vanzelf genoeg ”kijkers” aantrekt. Uiteraard wordt het
dan ook gezellig, en we zaten er ”warmpjes” bij, daar
had Rick (van de Zwaan) wel goed voor gezorgd.
Muziek erbij, dus sfeer genoeg!
In de eerste omloop werd er een mooie partij geleverd
tussen partuur Hayo Attema, Jelle Hiemstra, Warren
van der Veen tegen Hendrik Jan van der Velde,
Pier Santema en Vollie Oostenveld. Dit resulteerde
in 5-4/6-2 voor partuur Attema. In de 2de omloop
troffen zij partuur Jan Ruurd Amels, Feike Melchers
en Mieke Tilburgs. Partuur Attema had de turbo
aan, en versloegen hen met 5-2/6-0. Een andere
partij in de 2de omloop was die tussen Pier Hibma,
Harm Jan Cuperus en Jelle Koornstra tegen Ype
Smink, Rintje Melchers en Attie vd Veen. Deze
parturen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd,
maar uiteindelijk moest partuur Hibma op 5-5/6-4
toch voorrang geven. In de halve finale kwamen
Hayo Attema c.s en Ype Smink c.s elkaar tegen. Op
5-2/6-6 trok toch partuur Attema aan het langste
eind wat hen de finale plaats opleverde, en partuur
Smink de 3de prijs kreeg. De andere halve finale

ging tussen Jan Hiemstra, Geert Melchers en Henk
Hellinga tegen Hidde Koornstra (bijgeloot), Leo
Nauta, Willy van der Velde. Partuur Hiemstra trok
de partij naar zich toe en won met 5-1/6-4, en was
de 3de prijs voor partuur Koornstra. Jan Hiemstra
c.s speelden de 1e omloop tegen Sander Rinia,
Germ van der Meer en Henk de Hoop, en wonnen
met 5-1/6-2, en de 2de omloop bleven ze staan. Nu
troffen ze in de finale partuur Attema. Het was een
mooie partij om te zien, met veel bovenslagen, maar
ook tussenspel met soms veel kunst- en vliegwerk.
Op 5-2/6-6 waren de kransen voor Jan Hiemstra
c.s, en werd Henk Hellinga tot koning gekroond, en
gingen Hayo Attema c.s met de 2de prijs naar huis.
De KVM bedankt Visser Sport & Mode voor hun
sponsoring en het mogelijk maken van deze partij.
Uitslag:
1. Jan Hiemstra, Geert Melchers en Henk Hellinga (K)
2. Hayo Attema, Jelle Hiemstra, Warren v/d Veen
3. Ype Smink, Rintje Melchers, Attie v/d Veen
3. Hidde Koornstra, Leo Nauta, Willy v/d Velde

* Ype Smink met een verwoestende opslag zoals
alleen hij dat kan.

Aanvang: 11.00 uur.
Meer info op www.kvmakkum.nl

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

K.F. Pim Mulier sluit seizoen af met ”M.R.E. bestratingen”
nachtkaatspartij
Witmarsum - Op zaterdag 25 augustus sloot
Keatsferiening Pim Mulier het kaatsseizoen af met
een nachtkaatspartij. In het centrum van het dorp,
waar de bestrating bestaat uit kaatsperken, werden 4
van de 5 velden volop benut voor de strijd. Handicap
bij nachtkaatsen is natuurlijk het licht. Hieraan was
met stellages en bouwlampen natuurlijk wel het
één en ander te doen, maar de lichtval of soms het
gebrek aan licht zorgde voor veel komische situaties.
De vele ad hoc reacties op een plotseling opduikende
bal bezorgden ook het publiek een vermakelijke
avond. Het weer zat de organisatie mee en het was
tot de laatste slag rond zondagmorgen 02.15 uuur
prima kaatsweer met weinig wind. Eén van de
sponsors van deze partij Michael van Coevorden van
M.R.E. bestratingen kaatste zelf mee. De Co- sponsor
was Zeedesign.
In deze nachtkaatspartij wordt met gemengde
teams uit alle senioren categorieën gespeeld. Tot
vorig jaar was het gebruikelijk dat er per partuur
één dame deel moest nemen. Deze situatie was dit jaar

niet meer te handhaven, omdat het aantal deelnemende
dames steeds groter wordt. Ook het niveau van de
kaatsende dames gaat omhoog en zo waren nogal
wat parturen die met twee dames hun voordeel
konden doen en was er zelfs een partuur dat uit
alleen maar dames bestond. Ook werd na afloop van
deze partij bekend wie dit seizoen op de diverse ledenpartijen de meeste wedstrijdpunten vergaarde. De
bij deze prestatie behorende Willem Boersma wisselbeker is nu voor een jaar in het bezit van Bert Dijkstra,
die met 11 wedstrijdpunten boven het maaiveld uitstak.
Er werd gespeeld in een winnaar- en een verliezerronde en dat leverde de volgende uitslagen op:
Winnaarronde:
1. Frans de Vreeze, Bert Dijkstra, Jan Wierda
2. Johan v.d. Molen, Doety Bouma, Jolanda Koopmans
3. Mark Elgersma, Feikje de Vries, Esther de Jong
3. Siep Reijenga, Harke Anema, Ane Jongstra.
Verliezerronde:
1. Hilbrand Smid, Martin Gaastra, Marije Walsma
2. Willy v.d. Veen, Johan van IJs, Joost Schotanus

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR en
zwoegervrij, goede bespiering en van verschillende
bloedlijnen, rot kreupelvrij. H. Drayer, Ferwoude.
tel. 0515-542616

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!

Kalebassen en pompoenen in alle kleuren en maten.
Fam. D. van Kalsbeek, Sielânsreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Ongeveer 20 breiboeken, tel 0515-574357

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

Werkschoenen z.g.a.n. maat 36, merk Softane met
stalen neus € 10.-, tel. 0517-531957
GSM Nijntje fietszitje voorop, incl. windscherm
€ 25.-; Blauw-lila Teutonia kinder/wandelwagen,
incl. parasol en regenhoes. Nieuwwaarde € 700.nu slechts € 100.-, tel. 0514-523279

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

Kunstkerstboom ± 1.70 h., compleet met lampjes
€ 25.-; Turbo klopborstel nieuw € 5.-; Oven € 25.tel. 06-29320920
Voor € 17.50 bent u de nieuwe eigenaar van 4 prachtige
en zo goed als nieuwe dikke tuinkussens voorzien
van een warm kleurig dessin, tel. 0515-232392

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Goed werkende en uitziende computer met kleurenprinter Windows ‘98 geïnstalleerd € 175.-,
tel. 06-51266936
Opel spatlappen, nieuw in verpakking compleet
€ 15.-, tel. 0517-531957
Halfhoogslaper Ikea € 30.-; Leuk ledikantje,
hoofd en voeteind in de vorm van een kroontje,
incl. matrasje € 25.-; Vuilniszak vol duplo o.a.
treinrails € 20.-, tel. 06-53241308

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

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

Miele wasautomaat 1200 toeren met bijpassende
Miele condensdroger, tel. 06-14064482

Te Koop Gevraagd
voor hobby werkplaats
of ruime garage.

Merk

Tel. 0515 - 573598
Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123

9.250.00

Kia

2.01 16V Zilver met.

Joice

div. opties 7 pers

11-2001

117969

9.020.00

Volkswagen Golf

SDI 50kw Grijs Met.

10-2002 154156

8.750.00

Mercedes

350 SLC

Automaat Gr. Met

Toyota

Carolla 1,3 16V HB G6 Zwart met.

Honda

Accord

204

7.500.00
4.950.00

08-1996 157926

3.750.00

1.8 I SRS LPG G3
Zilver met.

Peugeot

10-1977 160763
07-1997 102047

1100 GL 43KW Beige

11-1976

94267

3.250.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Volvo

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 250123

1.750.00

1.3 I kat Rood

01-1991 167730

1.250.00

240 Gl

Volkswagen Golf II
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

T-shirt Nickelson mouwloos maat L blauw/
zwart, nieuw wegens te klein gekocht € 10.-,
tel. 0517-531957
4 Verstelbare tuinstoelen € 25.-; Complete eethoek
€ 10.-; Compleet servies met kip motief € 5.-,
tel. 06-29320920
AANGEBODEN

Gepensioneerde schilder heeft wat tijd voor schilderwerk voor een redelijke prijs, tel. 06-21566841
Man voor timmeren, schilderen, tuinieren, straten
en behangen, tel. 06-49827051
GEVRAAGD

Een werkruimte van ± 50 m2. Ben bereid een
goede prijs te betalen, tel. 06-14064482

TE KOOP

Voor 2 maand een opslag ruimte, tel. 06-53779197
GEVONDEN

Vorige week op de Grote Zijlroede een bruin
vestje met capuchon/witte strepen maat 152,
tel. 0515-231450
Zondag 19 augustus op de Krommesloot een
mooi beschilderd Klompzeilbootje. Van wie is
dit bootje? Af te halen Krommesloot 13,
tel. 0515-232063

De Geep 16
MAKKUM
Keurig afgewerkte
tussenwoning.
Een bezichtiging meer
dan waard.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 179.000,-- k.k.

Badminton Vereniging
Makkum
Mededeling:
Het badminton seizoen gaat weer beginnen!
Ben jij tussen de 9 en 15 jaar? Dan kun je vanaf dinsdag 4 september geheel
gratis een proefles krijgen. Kom langs of geef je op voor deze proefles!
Wanneer: dinsdagavond van 18:00 - 19:00 uur leeftijd 9 - 12 jaar
19:00 - 20:00 uur leeftijd 13 - 15 jaar
Plaats: Sporthal Maggenheim
Voor meer informatie bel:
Ieke Werkhoven 0515-232604 of Karin Reijns 0515-232288

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de boby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
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
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

GEZOCHT

De Speel-o-theek te Makkum is op zoek naar vrijwilligsters die ons team één keer in de twee weken
op de woensdagmiddag willen aanvullen.
Vrijwilligsters voor de dinsdag- of vrijdagavond zijn
ook van harte welkom. Voor vragen/aanmeldingen
kunt u bellen met Helga de Vries tel. 06-18816348
of Marian Werkhoven tel. 0515-231816
VERMIST/HELP
Zwarte tas met zilverkleurige lap-top (17” powerbook
van Appie). Dringende oproep aan degene die deze
tas heeft gevonden/meegenomen. Maak mij blij
en brand in ieder geval de meest recente foto’s die
op laptop staan op een CD. Stuur ze A.U.B. naar
de redactie van de Belboei.

HELP Ik ben mijn foto’s kwijt (en mijn laptop).
Oproep aan de nieuwe eigenaar: stuur asjeblieft
de laatste fotomapjes (uit het i photo programma)
naar de redactie van de Belboei. (Instructies voor
het branden van een CD vind je in de help-functie.)
Wie heeft mijn heren fiets (blauwe gazelle met
ligstuur) meegenomen in de nacht van 18 op 19
augustus na het dorpsfeest in Exmorra? Hij stond
achter huis, graag terug brengen op de van der
Weijstrjitte 43!!, tel. 0515-576712
VERLOREN
Nokia 6260, bruin-klaptoestel omgeving verfwinkel
Voorstraat. Heeft u de telefoon gevonden dan
graag bellen tel. 0515-233370

www.focussys.nl

