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Evert Bruinsma kwart eeuw wegenwacht

Makkum – Vorige week woensdag was Evert
Bruinsma (51) in Makkum 25 jaar in dienst bij
de Wegenwacht. Ter gelegenheid van deze mijl-
paal werd hem een receptie aangeboden in
restaurant de Nynke Pleats te Piaam. Het ging
in een oldtimer en met begeleiding van een
drietal Wegenwacht auto’s van Makkum naar
het kleine dorpje aan het IJsselmeer. Meer dan
twintig collega’s kwamen de jubilaris en zijn
vrouw feliciteren. Verder waren er geluk-
wensen van familie en genodigden. Tijdens de
receptie kreeg Evert het gouden Wegenwacht
insigne opgespeld en werd hem een envelop
met inhoud overhandigd. Regiomanager Henk
Venema sprak lovende woorden van de
plichtsgetrouwe medewerker.

Evert volgde een technische opleiding aan de
ambachtschool, later werd dit de lagere technische
school in Bolsward. Als zeventien jarige begon
hij met zijn opgedane vakkennis, aan auto’s te
sleutelen  bij de toenmalige garage Poiesz op de
hoek Ds.L.Touwenlaan/Bleekstraat in Makkum.
In de avonduren volgde hij de cursus voor eerste
automonteur. Hij werkte van 1979 tot 1979 bij
garage Poiesz. 

De periode dat een wegenwacht op motor met
zijspan langs de weg ging  heeft Evert niet meer
meegemaakt. Hij herinnerd zich dat zijn eerste
auto een Renault 4 was en het Verzorgings-
gebied de Afsluitdijk. Vandaag de dag is het
rayon de hele provincie Friesland. Het is heel
afwisselend werk, elke dag is het anders. Als bij
aanvang van de dienst in de auto stapt, weet je
niet waar je die dag overal naar toe moet. Soms
liggen de pechgevallen dicht bij elkaar, soms ook

kilometers uit elkaar. We hebben een ‘sprekende’
routeplanner in de auto en die brengt je waar je
moet zijn, zegt Evert. Vroeger kwam het nog
wel eens voor dat we op een dag geen pechgeval
hadden, maar dat is nu wel anders zes tot acht
hulp verlenen is normaal. Maar ik moet er bij
zeggen er is nu ook veel meer verkeer op de
weg.Vijf en twintig jaar geleden telde Nederland
11 Wegenwachtstations, nu zijn het er nog vier
met één algemene centrale op de Veluwe en twee
belplaatsen respectievelijk in Badhoevedorp en
Assen. Alle wegenwachten op de weg worden
aangestuurd vanuit de centrale op de Veluwe.
Overdag rijden er tien wegenwacht auto’s door
de provincie, ’s nachts zijn dit er twee. Vroeger
kon je met een schroevendraaier nog wel eens
iets verhelpen, nu is het een en al elektronica.
De techniek verandert snel en bijscholing is dan
geen overbodige luxe voor een wegenwacht.
Evert heeft veel leuke reacties ontvangen bij zijn
jubileum, in de woonkamer is dat duidelijk te
zien aan de vele bloemen en kaarten. Een kaart
met veren valt meteen op, ja zegt Evert ik heb
tegen mijn manager gezegd, ik ben geen
man voor recepties en toespraken. Denk er om
“ik wil niet te veel veren in de kont gestoken
krijgen”. Het gebeurde toch maar dan in
symbolisch vorm. Maar voegt Evert Bruinsma
er aan toe de gezelligheid is wel voor een deel
verdwenen. Anders hadden we als collega’s nog
contact per mobilofoon, dit ligt ook achter ons.
Wat overblijft is het beeldscherm en de
sprekende computer. Maar ik ga elke keer weer
met plezier de weg op. In het algemeen
ontmoeten wij vriendelijke klanten, maar soms
ben je ook nog sociaal en maatschappelijk
werker er bij. 
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Info Familieberichten Agenda

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden
van onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Grietje Bos-de Boer
Op de leeftijd van 77 jaar.
Sinds 17 mei 1982 weduwe van Wiebe Bos

‘t Harde : Jelke en Geertje de Boer
Makkum : Doeke en Piettie de Boer

neven en nichten

Elburg, 15 september 2004

23-09-2004
Lieve (o)ma,

van harte gefeliciteerd
met je 65e verjaardag

Vergeet de mooie dagen niet!
Want als je ze vergeet, 
komen ze nooit meer terug.

Na een kortstondig ziekbed is onverwacht
overleden onze lieve mem en ôte

Trijntje Tijsseling-Poepjes
* 20 maart 1919   ! 18 september 2004

Sloten Harlingen

Sinds 13 april 1972 weduwe van 
Thomas Tijsseling

Bussum : Joukje Tijsseling
Wil van der Steenhoven

Sexbierum : Jaap Tijsseling
Ankie Tijsseling-Boonstra

Ferwerd : Karin Tijsseling
Piet Rekker

Kayleigh
Jack
Roald

Minnertsga : Anja Tijsseling
Eric Geveke

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op donderdag 23 september om 14.00 uur in
crematorium ”Goutum”, Yndijk 1 te Goutum.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren.

Correspondentieadres: J. Tijsseling
Getswerdersyl 12
8855 RX Sexbierum

Wanneer u geen rouwbrief hebt ontvangen, dan
kunt u deze advertentie als uitnodiging
beschouwen.

Kerkdiensten
zondag 26 september

Herv. kerk   
9.30 uur ds. A.J. Finnema                                    

19.00 uur zie Doopsgezinde kerk

Piaam 11.00 uur ds. A.J. Finnema

Geref. kerk  
9.30 uur ds. W. Oosterwal, Harlingen

19.00 uur zie Doopsgezinde kerk

R.K. kerk zaterdagavond 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal               

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. Horjus, Bilthoven     

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, 
gez. dienst met DG koor te Workum

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

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 uur en ’s middags om 5 uur:
U.G. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren:
ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur, 
Botterstraat 45a, Makkum tel. 0515-231718

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen 
• maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 

- manuele/meridiaan therapie 
tel. 232119

Thuiszorg is er voor iedereen:
• tel. 0515-461100
• Thuisverpleging en -verzorging
• Huishoudelijke verzorging
• Kraamzorg
• Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen
• Gezondheids Service/Pluspakket

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

vrijdag 24 september
Makkum – Hotel De Prins 20.00 uur
Huldiging “Freulewinnaars” jongenspartuur
Kaatsvereniging Makkum 

Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

zaterdag 25 september
Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
Maatklaverjassen 

zondag 26 september
Allingawier – museumdorp 13.30-17.00 uur
troubadour en trekharmonicaspeler 
Frits Boschma

dinsdag 28 september
Makkum – Hotel De Prins 20.00 uur
jaarvergadering ’t NUT Makkum 

Plotseling is onze tante

Trien
overleden.

Wij wensen de familie sterkte toe.

Sjakkie, Nelma, Jason, Joep, Nelleke

Na een jarenlange vriendschap is onverwacht
van ons heengegaan onze beste vriendin

Trien Tijsseling-Poepjes
De herinnering blijft.

Sieb van Dijk-Jellema
en kinderen

Nei dat wy ús mem, beppe en oerbeppe

Afke v/d Molen-Blom
misse moatte, wolle wy elts hiel hertlik tanksizze
foar it meilibjen, de kaarten, foar de goede wurden
en belangstelling. It hat ús tige goed dien.

De bern
beppe- en oerbeppesizzers
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 23/9 t.e.m. wo. 29/9

Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................2.99
literpak Chocolade Vla..................................................nu 1.09
Perssinaasappels, 2 kilo.............................................voor 1.79
Theebisquit, 240 gram..............................................0.49  0.39
Goudband, 2X50 cl + kop gratis...................van 2.98  nu 2.59
Balance 2X50 cl + kop gratis.......................van 2.90  nu 2.59
Decafé, 500 gram.............................................deze week 3.59
Unox Party Knaks, blikje à 30 stuks..................................1.79
Silvo Wereldkruiden.....deze week 2 halen - 1 betalen

Kapsalon Nynke
Bel voor een afspraak!

Kapsalon Nynke
Kerkstraat 13

8754 CP Makkum
0515 - 232989

DONDERDAG 23 SEPTEMBER

8 HAMBURGERS  . . . . . . . . .5.=

8 DROGE WORSTEN  . . . . . .5.=

MAANDAG

ALLE VLUGKLAAR PRODUKTEN

5 HALEN / 4 BETALEN
GEHELE WEEK

BACON
100 gram  . . . . . . . . . . . . . .1.79
SNIJWORST
100 gram  . . . . . . . . . . . . . .1.29
BOTERHAMWORST
100 gram  . . . . . . . . . . . . . .1.09

ALS TRIO (300 gram)  . . .3.75

SPECIALITEIT VAN DE WEEK

KATENHAASJE
(gemarineerde varkenshaas omwikkeld met katenspek)

100 gram . . . . . . . . . . . . . . .1.79
WEEKENDKOOPJE

DUITSE BIEFSTUK
5 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.=

DINSDAG

RUNDER VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2.75
VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2.50

WOENSDAG

RUNDERGEHAKT
1 kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25
GEHAKT HALF OM HALF
1 kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25

Oktober-Borstkankermaand
Pink Ribbon in Friesland

Wereldwijd is de maand oktober uitgeroepen
tot “borstkankermaand”.Het internationale
symbool voor de strijd tegen borstkanker is de
Pink Ribbon, het inmiddels alom bekende roze
lintje. De Nederlandse stichting Pink Ribbon is
een initiatief van de Borstkanker Vereniging
Nederland. Samen met de Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds
strijdt zij, onder het motto: ‘Ga Borstkanker te
Lijf’, voor minder kans op borstkanker, meer
kans op genezing en een betere kwaliteit van
leven na borstkanker.

In de maand oktober vinden wereldwijd talloze
activiteiten in dit kader plaats. Ook in ons land
zullen er in oktober overal activiteiten zijn,
gericht op meer aandacht voor borstkanker bij
het grote publiek, de media en de politiek.
Vroegtijdige opsporing van borstkanker ver-
groot immers de kans op genezing.In Nederland
krijgt één op de negen vrouwen te maken met
borstkanker. De borstkankermaand begint op 1
oktober met een zogenaamde ‘Walk for
Women’, in Den Haag, waarbij lotgenoten,
borstkanker-overlevers, familie en bekenden
samen kunnen laten zien hoeveel vrouwen en
mannen jaarlijks direct dan wel indirect getrof-
fen worden door borstkanker. Net als vorig jaar
wordt het een tocht met een positieve uitstraling.
Meer informatie en een agenda van alle
activiteiten vindt u op www.pinkribbon.nl

In Friesland werken de ziekenhuizen, de mam-
macare verpleegkundigen en de Borstkanker
Vereniging Nederland samen door activiteiten
te organiseren om aandacht te vragen voor
borstkanker. Er zijn in Friesland een groot
aantal activiteiten georganiseerd, die u gratis
en vrijblijvend kunt bezoeken, agenda elders
in de krant.

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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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  S E P T E M B E R

! Babi Pangang
! Kip met Champignons
! 6 mini- Loempia’s
! Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u i.p.v. witte rijst, nasi of bami, € 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50    

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€13,65  
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,35
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 3,95
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,65
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,65
5 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Ook in barbecuevlees veel variatie

Skumkoppen in volle vaart over de Oostzee

Makkum - Woensdag 8 september vertrok het
Zeemanskoor De Skúmkoppen uit Harlingen voor
een vijfdaags tournee naar het Noordduitse Kiel
om vandaar uit te zeilen en zes optredens te ver-
zorgen op het “ISSA Oostzee Shanty-festival”. 

Na de busreis werd ingescheept op twee
zeilschepen van de bruine vaart, de “Engelina”
en de “Ethel von Brixham”. Op donderdagmorgen
werd het anker gelicht voor een zeiltocht over de
Oostzee met uiteindelijke doel de havenstad
Eckernförde in Sleeswijk-Holstein. Na een dag
zeilen met rustig weer gingen de Skúmkoppen
bij het luxe vakantieoord Damp aan wal om op
vrijdag-ochtend verder te zeilen naar
Eckernförde waar ze in de loop van de middag,
onder zeil en grote belangstelling, met de rest
van de vloot van totaal 15 schepen met 14 koren
de haven binnenvielen. Op vrijdag en zaterdag
was er van alles te doen op de kade van
Eckernförde en werden er vijf optredens
gegeven op diverse locaties aan de haven en in
de stad. Zondag was het alweer de laatste en ook
de spannendste dag. 

Om negen uur werd er door de gehele vloot
uitgevaren naar Kiel voor de terugreis, die de
Skúmkoppen niet gauw zullen vergeten en hun
naam alle eer aandeed. Met een stormachtige zuid-
westenwind werd er met acht knopen gezeild en in
buien stoven de oude zeilschepen af en toe met
negen mijl, is dik 16 km per uur, over de Oostzee.
Het ene schip wou natuurlijk niet onderdoen voor
het andere, waardoor tengevolge van de harde
wind bij de “Engelina” uiteindelijk vier mastban-
den het begaven en het grootzeil gestreken moest
worden en op de “Ethel of Brixton” was het nog
erger, daar brak de boegspriet. Maar door de pro-
fessionele bemanning van beide schepen en met
name de vele goede schippers bij de Skúmkoppen
die allen (al was het hun dagelijkse werk) de orders
van de kapitein uitvoerden kwamen ze toch nog
veilig in de haven van Kiel aan. Hier kon worden
geconstateerd dat de Skúmkoppen een koor is, dat
de confrontatie met de zee met echte zeemans-
benen heeft doorstaan. Zondag-avond kwamen de
Skúmkoppen, na een zeer geslaagde reis, aan bij
het oude vertrouwde station in Harlingen. Moe,
maar met een enorme ervaring rijker.

* Skúmkoppen in Eckernförde

Zaterdag jl. werd voor de 4e keer door de 6
brandweerkorpsen van de gemeenten
Bolsward, Wûnseradiel en Littenseradiel een
spel en activiteiten dag georganiseerd onder de
naam “Route 66”. Bij deze jaarlijks terug-
kerende happening, zijn teambuilding en plezier
de belangrijkste onderdelen. Per korps werden
in hun standplaats een spel/oefening uitgezet
die door de collega brandweerkorpsen zo goed
mogelijk moesten worden uitgevoerd. Iedere
brandweerauto was bemand met 6 brandweer-
mannen/vrouwen. Na een korte uitleg en
verkenning moest zij een opgezette oefening
zo goed mogelijk uitvoeren. De meeste
onderdelen zijn in de stad of dorp van de
brandweerkorpsen georganiseerd, hierdoor
kon ook het publiek meegenieten van de spel
elementen. In Makkum werden de spuitgasten
ontvangen op het plantsoen aan de Sylroede.

Hier moesten zij met behulp van een “wip” die
in balans moest worden gebracht, water van
een gevulde container naar een leegstaande
container overbrengen. Inzicht, handigheid,
snelheid en natuurlijk water waren de belang-
rijkste factoren van dit spel. In 15 minuten tijd
leverde dit gemiddeld 80 cm water op, hiermee
werd ook meteen bepaalt wie de winnaar aan
het eind van de dag was. In hotel restaurant “de
Groene Weide” in Bolsward kon onder genot
van een heerlijk bord erwtensoep gekeken
worden naar een video met de verrichtingen
van alle korpsen op de diverse stands
eerder die dag. Een combinatie van goed weer,
inzet van zowel de organisatie op de diverse
stands en deelnemers maakte ook van deze
editie een geslaagde dag.

OJB

4de Editie Brandweer “Route 66”
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JJAANN    ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell     --     GGrrooeennttee    --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!
Rode kool, witte kool, koolraap en
spitskool of 1 kilo bieten, uien
of winterwortels alles voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 0.25

Grote bos Hollandse bospeen
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Lekkere hand en stoofperen
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
of 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25

Super lekkere handsinasappelen     
10 grote voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Vol sap perssinasappelen      
20 stuks voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

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

We hebben nu heerlijke grote manderijen

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eerstelingen, doréé
20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 7.50

Voor verdere aanbiedingen, komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.nl

B. BOSMA
Tel. 0515-231012

Hemmensweg 1B, Makkum

Hoveniersbedrijf

Voor als het

buitengewoon

goed moet!

7e Open Fries kampioenschap sloeproeien in Terhorne

Alle sloepen kwamen bij de start goed weg en
zetten koers richting het Sneekermeer. Hier
kwamen de roeiers al snel een brug tegen, de
stroming was hier zo sterk dat dit toch voor de
nodige problemen zorgde voor de roeiers.
Vooral de dames in de Brûzer hadden hier pro-
blemen, na het raken van de kade probeerde de
stuurvrouw de sloep alsnog op goede koers
onder de brug door te sturen. Helaas ging dit niet
helemaal goed en raakte zij voluit de Ambiorix
Ï. Deze aanvaring bleef niet zonder schade voor
de dames uit Harlingen, één van de riemen brak
in drieën en daar kon dus niet meer mee worden
geroeid. De dames van de Brûzer hebben de
eigen reserveriem overgegeven zodat beide
sloepen hun wedstrijd (geschrokken) konden
voortzetten. De beide heren sloepen gingen zon-
der al te grote problemen onder de brug door. De
Twirre (met bemanning uit de Zeesteeg) had al
een heel goed begin gemaakt, dit zou wel eens

een heel goede wedstrijd kunnen gaan worden
voor de heren (zo beoordeelden de meegereisde
supporters uit Makkum). De Zeesteeg had men
wat eerder bij de eerste brug verwacht maar deze
lieten even wat langer op zich wachten. De
harde wind zorgde ervoor dat het toch een heel
zware wedstrijd was. De uitslag was dan ook
anders dan verwacht. De dames van de Brûzer
werden 2e in hun klasse en 15e in het algemeen
klassement, de bemanning van de Zeesteeg,
roeiend in de Twirre werden 5e in hun klasse en
6e in het algemeen klassement, de bemanning
van de Twirre, roeiend in de Zeesteeg werden
4e in hun klasse en 24e in het algemeen
klassement.

De eerst volgende wedstrijd is op 2 oktober in
Alkmaar, hier zullen weer alle sloepen uit
Makkum (met alle roeiers weer in hun eigen
sloep) aan de start verschijnen.

Terhorne/Makkum - Afgelopen zaterdag verschenen de drie Makkumer sloepen aan de start van
het open Fries kampioenschap sloeproeien in Terhorne. De strijd zou dit keer voor de heren iets
anders worden dan ze gewend zijn. De heren van de Zeesteeg hebben deze wedstrijd in de Twirre
geroeid en de heren van de Twirre roeiden deze dag in de Zeesteeg. Voor de dames van de Brûzer
was deze race genomineerd voor het Nederlands kampioensschap. 

* Op de voorgrond de bemanning van Zeeslag in sloep de Twirre die eindigden als 6e in het
algemeen klassement 

Makkum - Ieder jaar staan de diverse
kerkgenootschappen in Makkum tijdens de
Vredesweek samen stil bij de vrede – of  het
ontbreken daarvan – in de wereld waarin wij
leven. Zondag 26 september is om 19.00 uur
in de Doopsgezinde Vermaning (Bleekstraat)
een Vredesdienst

Iedereen die de krant openslaat, of de televisie
of radio aanzet wordt onmiddellijk met z’n neus
op de feiten gedrukt. Overal in de wereld is
strijd, oorlog, angst. De gebeurtenissen van de
afgelopen weken in Irak en Beslan geven
iedereen een onaangenaam gevoel. Mensen, die
gewoon hun werk doen of gewoon naar school
gaan, worden gebruikt, misbruikt om politieke
doelen te bereiken. Niet alleen dat het gebeurt is
angstwekkend, ook de manier waarop. Reden
genoeg om stil te staan bij vrede, hoe komen we
dichterbij. Het thema van de Vredesweek is dit

jaar (Be)wegen naar vrede. Landelijk is er
tijdens deze week aandacht  voor de rol van
Europa met betrekking tot diverse conflict- en
spanningsgebieden, zoals Irak, Israel en
Armenië.  In een interview met minister van
Defensie Kamp zegt deze over de rol van de
Nederlandse krijgsmacht: “Ik denk dat we nu
vooral proberen om in andere delen van de
wereld waar ellende bestaat, vrede en veiligheid
te brengen zodat de zaak weer opgebouwd kan
worden. Ik hoop dat de naam Ministerie van
Defensie een keer Ministerie van Vrede kan
worden.“ Een derde partij kan in een vrede-
sproces een doorslaggevende rol spelen en de
verandering te weeg brengen van een uitsluit-
ingsmentaliteit naar een win-win denken.
Voorganger in deze oecumenische dienst zal zijn
pastor S. Draisma van de Roomskatholieke
parochie in Makkum. De deur staat open voor
een ieder, die bij vrede stil wil staan.

Vredesdienst in Doopsgezinde Vermaning
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U dacht waar blijft hij nou...
Nu!! We zijn er weer.

en we hebben nog steeds
Prachtige Boeketten, Kamerplanten

Opgemaakte Stukken, Enz, enz, enz,

Maar dat niet alleen, ook hebben wij
Prachtige Boeketten, Kamerplanten

Opgemaakte Stukken, Enz, enz, enz,

Dubbel gelezen?
Toch goed gelezen!
Nooit weer vergeten!

Tuincentrum  Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Zangdienst

Zondagavond 26 september a.s.

om 19.30 uur in de Baptistenkerk

Cynthia Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: br. J. Horjus uit Bilthoven

Thema: “Heeft bidden nog zin?”

m.m.v. Zangroep ‘Forte’ uit Makkum

U/jij bent hartelijk welkom namens de

Baptisten Gemeente Workum/Makkum

BEZORGERS GEZOCHT
voor de Makkumer Belboei

Info: tel. (0515) 23 13 90
of www.makkumerbelboei.nl

(op de redactiepagina)

Kaderdag federatie 
Wûnseradiel-Bolsward-Workum
Er werd gekaatst met drie lijsten, waarbij rekening
was gehouden met de kwaliteiten van de kaatsers.
Er kaatsten 42 bestuurs- en commissieleden
(waaronder drie oud-bestuursleden van de federatie)
mee van de kaatsverenigingen uit Bolsward,
Burgwerd, Cornwerd, Exmorra, Gaast/
Ferwoude, Hartwerd, Kimswerd, Lollum/
Waaxens, Makkum en Zurich. Vanaf 10.00 uur
werden de bestuursleden ontvangen met koffie
en oranjekoek, waarna om ca. 11.00 werd
begonnen met de eerste lijst. In twee perken
kaatsten twaalf A-heren en in de overige vijf
perken kaatsten de dames en de B/C heren.
Hoewel een aantal partijen vlot waren afgelopen
kwam toch tweemaal een 5-5 6-2 en éénmaal een
5-4 6-0 stand aan de telegraaf. Het plezier was er
niet minder om en het zonnetje scheen heerlijk.
Om ca. 12.45 uur werd gestart met de tweede
lijst. Het was inmiddels bewolkt geworden, maar
de spanning was om te snijden. Tweemaal 5-5,
driemaal 5-4, éénmaal 5-3 en éénmaal 5-2 zegt
genoeg. De derde lijst begon om ca. 14.30 uur
en inmiddels was het lichtjes begonnen te mot-
regenen. Het leek een slecht voorteken maar
niets was minder waar. Op het scherpst van de
snede werd gepoogd voldoende punten te halen
om in de prijzen te komen. Tweemaal  5-5
en éénmaal 5-4 was het resultaat. De               bar-
becueliefhebbers zaten blijkbaar in de andere
partijen want die werden vlot afgewerkt. Tijdens
het barbecuen kwam het zonnetje weer
tevoorschijn.
De prijzen werden bij de 27 heren als volgt
verdeeld: 
1. Auke Bloemhof (Hartwerd) 

21 punten en 3 tegeneersten, 

2. Sies van den Berg (Zurich) 
21 punten en 7 tegeneersten, 

3. René Anema (Cornwerd) 
19 punten en 13 tegeneersten, 

4. Jan Steigenga (Exmorra) 
19 punten en 13 tegeneersten en 

5. Johannes Monsma (Burgwerd) 
19 punten en 15 tegeneersten.

Bij de 15 dames was de uitslag: 
1. Ingrid Groen (Makkum) 

21 punten en 9 tegeneersten, 
2. Denise Koornstra (Makkum) 

21 punten en 10 tegeneersten en 3. 
Joukje Hoekstra (Gaast/Ferwoude) 
21 punten en 13 tegeneersten.

De vleesprijzen (beschikbaar gesteld door
slagerij Anema te Bolsward) werden uitgereikt
door voorzitter Wybe de Jong van de Federatie.
Bovendien reikte de voorzitter de prijzen uit aan
de jeugdkaatsers die op de eerste drie plaatsen in
het federatieklassement waren geëindigd
Volgend jaar zal de “kaderdei” waarschijnlijk
georganiseerd  worden door KV Willem Westra
te Arum.

Wûnserdiel - Misschien was u nog niet bekend
met het bestaan van de ANBO. De ANBO is de
vereniging, die zich sterk maakt voor de belangen
van 50 plussers en ouderen.U denkt vast, hoor ik
nu al bij die groep ouderen. Op dit moment voelt
u zich  nog te jong. In de nabije toekomst zal het
belangrijk zijn dat u nu alvast lid wordt van de
ANBO. Landelijk zet de ANBO zich in voor
ondermeer de zeggenschap over de pensioen,
men voert aktie tegen het uitkleden van de
gezondheidszorg, tegen het afschaffen van de
huursubsidies, inkrimpen van het taxivervoer en
dat er voldoende zorg blijft voor de ouderen die
dat nodig hebben. Voor dit alles heeft de ANBO
meer leden nodig, omdat de macht van het getal
telt, met de aanstaande bezuinigen van het huidige
Kabinet zal het nodig zijn op te komen voor de
huidige senioren en de toekomstige senioren.
Plaatselijk is de ANBO in 550 afdelingen actief.
Ook hier in Wûnseradiel is de ANBO  actief.
In het winterseizoen worden er ontspannings-
middagen en culturele middagen georganiseerd
en in het zomerseizoen nu en dan een uitstapje.
Door de goede samenwerking van de ouderen-
bonden ANBO, PCOB en KBOO in
Wûnseradiel is het Senioren-web in de biblio-
theek in Makkum tot stand gekomen. Door de

drie ouderenbonden heeft er regelmatig overleg
plaats met de Gemeente over bijv. een betere
gladheidsbestrijding en betere bestrating enz. Als
ANBO lid krijgt u 10% korting op de lessen bij
Senioren-web. Wanneer u 70 jaar bent geworden
, kunt u zich voor het rijbewijs laten keuren voor
25 euro en voor het invullen van uw belasting-
aangifte kunt u terecht bij een belasting-
consulent van de ANBO tegen een kleine
vergoeding. Om kennis te maken met ANBO is
er op 1 october a.s. 14.00 uur in de kantine van
het zwembad Mounewetter te Witmarsum een
open informatie-middag van ANBO afdeling
Wûnseradiel ter afwisseling  van de informatie
is er fleurige muziek en zang van Jan Balt op de
accordeon. Wij nodigen U hierbij uit voor deze
informatiemiddag. Gaarne ontvangen wij een
telefoontje van uw komst. 
Voorzitter E. van Popta, Pingjum 
tel.0517-5792239. 
Secretaresse A.P. Bakker van Popta, Makkum
tel. 0515- 23 2818. 
Penningmeester D. Bruinsma Burry, Pingjum 
tel. 0517-579388. 
Bestuursleden Kl. Visser v.d.Veen, Makkum
tel 0515-2331238 
H. Steinfort, Pingjum tel. 0517-579521 

ANBO de bond voor vijftig plussers
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Harlingen 5 oktober
Zorgcentrum de Batting, Harlingen.Iedere
dinsdag in oktober (5, 12, 19, 26 oktober), van
9.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur, een
open inloop met voorlichting over
borst(zelf)onderzoek, d.m.v. een doorlopend
filmpje dat stap voor stap laat zien hoe je zelf
je borsten kunt controleren.

Herenveen 7 oktober
Ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg,
Heerenveen. After Dinner Ruimte, tegenover
het restaurant. (hoofdingang, begane grond)
Donderdag 7 oktober, van 14.00 uur tot 16.00
uur. Inloopmiddag voor borstkankerpatiënten en
andere belangstellenden.  Men kan vrijblijvend
binnen lopen, enkele ervaringsdeskundige
lotgenotes en een mammacareverpleegkundige
zijn aanwezig met informatie(materiaal).
Contactpersoon BVN: Mevr. T. de Vries, 
tel 0513-552065, e-mail: tirian@hetnet.nl 

Leeuwarden 7 oktober
MCL-Zuid, Henri Dunantweg, Leeuwarden.
Iedere donderdag in oktober (7, 14, 21, 28
oktober), een open inloop met voorlichting
over borst(zelf)onderzoek, d.m.v. een door-
lopend filmpje dat stap voor stap laat zien hoe
je zelf je borsten kunt controleren.

Thema op 7 oktober 
“Halte Kanker - als één van je ouders kanker
heeft”. Tussen 09.00 uur en 16.00 uur kan er
in het voorlichtingscentrum doorlopend een
DVD worden bekeken waar 7 jongeren (13 tot
19 jaar) niet alleen hun verhaal vertellen,
maar ook tips en informatie geven. Daarnaast
is er informatiemateriaal aanwezig voor 
jongeren tussen de 6 en 13 jaar. Voor meer
informatie kunt u met het voorlichtingscentrum
van het MCL bellen: 058-2866899.
Contactpersoon voor de BVN: 
Mevr. A. Lemstra, tel. 0515-574700, 
e-mail: slemstra@prettel.nl

Harlingen 12 oktober
Zorgcentrum de Batting, Harlingen. Iedere
dinsdag in oktober (5, 12, 19, 26 oktober), van
9.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur, een
open inloop met voorlichting over borst
(zelf)onderzoek, d.m.v. een doorlopend filmpje
dat stap voor stap laat zien hoe je zelf je
borsten kunt controleren.

Sneek 14 oktober
Ziekenhuis Antonius, Bolswarderlaan, Sneek.
Centrale Hal - bij het informatiecentrum.
Donderdag 14 oktober, van 10\.00 uur tot 12.00
uur. Inloopmiddag voor borstkankerpatiënten en
andere belangstellenden. Men kan vrijblijvend
binnen lopen, enkele ervaringsdeskundige
lotgenotes en een mammacareverpleegkundige

zijn aanwezig, met informatie(materiaal) Aparte
ruimte voor een persoonlijk gesprek aanwezig.
Contactpersoon voor de BVN: 
Mevr. A. Dingemanse, tel. 0515-573782, 
e-mail: a.w.dingemanse@planet.nl
Leeuwarder 14 oktober
MCL-Zuid, Henri Dunantweg, Leeuwarden.
Iedere donderdag in oktober (7, 14, 21, 28
oktober), een open inloop met voorlichting
over borst(zelf)onderzoek, d.m.v. een door-
lopend filmpje dat stap voor stap laat zien hoe
je zelf je borsten kunt controleren.

Thema op 14 oktober
“De Bus - het bevolkingsonderzoek”. Van
1430 uur tot 16.00 uur geeft mevr. Burgers
(Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Noord Nederland) informatie over het bevolk-
ingsonderzoek op borstkanker - de zoge-
naamde “bus” waar vrouwen tussen de 50 en
75 jaar éénmaal per twee jaar een oproep voor
krijgen om een foto van de borsten te laten
maken. Mevr. Burgers doet dit d.m.v. een
PowerPoint presentatie en folders. Voor meer
informatie kunt u met het voorlichtingscentrum
van het MCL bellen: 058-2866899.
Contactpersoon voor de BVN: 
Mevr. A. Lemstra, tel. 0515-574700, 
e-mail: slemstra@prettel.nl

Harlingen 19 oktober
Zorgcentrum de Batting, Harlingen. Iedere
dinsdag in oktober (5, 12, 19, 26 oktober), van
9.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur, een
open inloop met voorlichting over borst
(zelf)onderzoek, d.m.v. een doorlopend filmpje
dat stap voor stap laat zien hoe je zelf je
borsten kunt controleren.

Leeuwarden 21 oktober
MCL-Zuid, Henri Dunantweg, Leeuwarden.
edere donderdag in oktober (7, 14, 21, 28
oktober), een open inloop met voorlichting
over borst(zelf)onderzoek, d.m.v. een door-
lopend filmpje dat stap voor stap laat zien hoe
je zelf je borsten kunt controleren.

Thema op 21 oktober 
“het BIC (Borstprothese Informatie Centrum)
houdt open huis” Voorlichtingscentrum, van
14.0 uur tot 16.00 uur.Vrijwilligsters van het
BIC zijn aanwezig met borstprothesen, lin-
gerie, zwempakken, enz. Zo kan vrijblijvend
een kijkje worden genomen naar de
mogelijkheden na een borstoperatie (amputatie
of borstsparend). Tevens is er de gelegenheid
voor lotgenotencontact.Voor meer informatie
kunt u met het voorlichtingscentrum van het
MCL bellen: 058-2866899.
Contactpersoon voor de BVN: 
Mevr. A. Lemstra, tel. 0515-574700, 
e-mail: slemstra@prettel.nl

Bolsward 21 oktober
Informatie- en voorlichtingsstand Pink
Ribbon/borstkanker door afdeling Friesland.
Van 10:00 uur tot 12:00 uur. Openbare
Bibliotheek Bolsward, Marktplein. 
Voor informatie: Mevr. A. Dingemanse, 
tel. 0515-573782, 
e-mail: a.w.dingemanse@planet.nl

Harlingen 26 oktober
Zorgcentrum de Batting, Harlingen Iedere
dinsdag in oktober (5, 12, 19, 26 oktober), van
9.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur, een
open inloop met voorlichting over borst
(zelf)onderzoek, d.m.v. een doorlopend filmpje
dat stap voor stap laat zien hoe je zelf je
borsten kunt controleren.

Sneek 27 oktober
Ziekenhuis Antonius, Bolswarderlaan, Sneek.
Centrale Hal - Bij het informatiecentrum.
woensdag 27 oktober, van 14.00 uur tot 16.00
uur. Inloopmiddag voor borstkankerpatiënten
en andere belangstellenden. Men kan vrij-
blijvend binnen lopen enkele ervarings-
deskundige lotgenotes en een mammacare-
verpleegkundige zijn aanwezig. Aparte ruimte
voor een persoonlijk gesprek aanwezig.
Contactpersoon voor de BVN: 
Mevr. A. Dingemanse, tel. 0515-573782,
e-mail: a.w.dingemanse@planet.nl

Leeuwarden 28 oktober
MCL-Zuid, Henri Dunantweg, Leeuwarden.
Iedere donderdag in oktober (7, 14, 21, 28
oktober), een open inloop met voorlichting
over borst(zelf)onderzoek, d.m.v. een door-
lopend filmpje dat stap voor stap laat zien hoe
je zelf je borsten kunt controleren.

Thema op 28 oktober
“Lingerie en prothese modeshow voor- en
door vrouwen die een borstoperatie hebben
ondergaan” Auditorium MCL, van 1400 uur
tot 16.00 uur. Een wervelende modeshow, met
ladyspeaker en de mogelijkheid om verschil-
lende stands, van o.a.verschillende zaken die
prothesen en kleding verkopen, te bezoeken.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u
met het voorlichtingscentrum van het MCL
bellen: 058-2866899. Contactpersoon voor de
BVN: Mevr. A. Lemstra, tel. 0515-574700, 
e-mail: slemstra@prettel.nl

Sneek 30 oktober
De BVN zal aanwezig zijn met een infor-
matie/voorlichtingsstand op de: “Lifestyle-
beurs voor Wonen, Zorg en Welzijn”
georganiseerd door Thuiszorg Zuidwest
Friesland, in het Antoniusziekenhuis in
Sneek, op Zaterdag 30 oktober van 12.00
uur tot 15.00 uur.

“Ga borstkanker te lijf” activiteiten oktober Pink Ribbon
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Verkeersschool
Bert    
Tamboer

'de snelweg naar je rijbewijs'

Ontdek zelf het verschil

Proefles rijsimulator vanaf 17 ½ jaar € 15,==

Proefles auto € 27,50
OF

Pakket 3 basislessen voor € 75,==

Voor de snelste weg naar een geslaagd examen bel je: 
0517-531256 of 06-53532352

Oosterstraat 54
8748 AZ  WITMARSUM

OF SURF naar www.berttamboer.nl 

auna
rt/tt Sres

Beaut

Even  geen  Stress

Openingstijden:
Wo.- Do. 17.00 - 23.00 uur
Vr.- Zat. 14.00 - 23.00 uur
Beautyarrangementen v.a. 10.00 uur

Voor andere 
aantrekkelijke arrangementen 

kkiijjkktt  uu  oopp  wwwwww..lleelliieehhooff..nnll

BBeeaauuttyyrreessoorrtt  DDee  LLeelliieehhooff  
iiss  ggeenniieetteenn  eenn  oonnttssppaannnneenn

Reserveer nu. 
Prijzen en aktie’s geldig tot 31-12-2004

De  allermooiste  beautyarrangementen
aantrekkelijk  geprijsd!!!
Intensieve  Beautydag
- ontvangst op de Leliehof om plm. 

10.00 uur met koffie/thee en wat lekkers
- gezonde lunch
- gebruik van alle saunafaciliteiten
- gebruik van een badjas en handdoeken
- inclusief alle koffie, thee en mineraal-

water gedurende het arrangement

- een gezichtsbehandeling van 45 min.:
reinigen, epileren, gezichts-,  hals- en 
decolletémassage

- plus een lichaamsmassage van 35 min.
- zonnebank

Gehele Intensieve Beautydag voor €€ 8899..==

- ontvangst op de Leliehof vanaf 13.00 uur 
met koffie/thee en wat lekkers

- gebruik alle saunafaciliteiten tot 23.00 uur
- inclusief badjas en handdoeken
- rondleiding en vrij gebruik van shampoo 

en scrubzout
- ontspannende gezichtsbehandeling (30 min.):

reinigen van de huid, peeling, 
verzorgend masker

- handpakking tijdens de gezichtsbehandeling
- ontspannende rug- en nekmassage van 

15 min. op onze massagemat

- lichaamspakking (Algenpakking)
- Vers fruit en vruchtenyoghurt
- zonnebank (30 minuten)
- een dagschotel (vlees of vis)
- Inclusief koffie en thee gedurende 

het arrangement

Gehele Leliearrangement voor €€ 7799..5500
Dit arragement kan ook vanaf 10.00 uur
geboekt worden. U geniet dan tussen de
middag van een uitgebreide en gezonde
lunch i.p.v. een dagschotel

VVoooorr  mmeeeerr  aaaannttrreekkkkeelliijjkk  ggeepprriijjssddee  aarrrraannggeemmeenntteenn  
eenn  eexxttrraa  kkoorrttiinngg  kkiijjkktt  uu  oopp  oonnzzee  ssiittee::

Leliearrangement  (1 van de aktie-arrangementen)

Echtpaar Klaas en Sijmontje
Feenstra 60 jaar getrouwd

Parrega - Eigenlijk zouden Klaas Feenstra en
Sijmontje Couperus uit Parrega trouwen op 6
september 1944. De oorlog stak hier een stokje
voor en velen zullen weten dat dinsdag 6 september
1944 ook wel dolle dinsdag genoemd wordt. De
brik stond klaar voor het toekomstige echtpaar en
de gasten hadden de fiets van stal gehaald om naar
Witmarsum te gaan. Het ging niet door en uitein-
delijk trouwden ze op 9 september 1944. 

De jongelui kwamen beiden uit Parrega en kenden
elkaar al heel lang. Voordat ze trouwden hadden ze
ruim 5 jaar verkering. Er waren geen huizen, dus
kon niet getrouwd worden. Er werd een boot
gevonden waarop gewoond kon worden en toen
werd er ook getrouwd. Al snel kreeg het echtpaar
twee kinderen heel snel na elkaar. Uiteindelijk
kwam er een huis en dit had ook een winkel functie.
Het was de Drie Botten een karakteristiek pand
waarin de sigaren winkel “Het Paffertje” geopend
werd. Het bleef niet alleen bij de sigaren en tabak.
Ook de boodschappen voor de dokter uit Workum
werden er afgegeven. Dokter Noordhoff kwam
twee keer per week langs. Maar ook klompen en
snoep waren ruim voorradig in de winkel die eigen-
lijk grotendeels door Sijmontje(Pien) Feenstra
gerund werd. Ze kregen nog drie kinderen en
Feenstra beseft nu dat zijn vrouw het toen wel heel
druk gehad heeft. Ze had alles altijd keurig op orde
en vertelt dat wanneer ze een zoon de borst gaf en
er kwam een klant, dan werd het kind in een doos
op de grond gelegd en moest hij wachten tot de
klant zijn of haar boodschappen gedaan had. Klaas
Feenstra verdiende, terwijl zijn vrouw de winkel
runde, zijn brood met het afsluiten van verzeker-
ingen. Hij werkte voor de Onderlinge ‘s Gravenhage.
Bij het afsluiten van een verzekering werd
afgesproken dat de verzekeringsman ieder week
geld kwam halen. In de beginjaren ging alles op de
fiets en daarna een brommer en nog enkele jaren
later een lelijke eend. Hij was ooit begonnen als
timmerman en zijn liefde voor hout en schepen
bracht hem er toe een heuse jachtwerf in Parrega te
gaan beginnen. In 1959 werd de werf de Zingende
Zaag van vrijetijdsbesteding een botenbouwerij.
Vele houten zeilschepen zoals o.a. een vrijheid en
16m2 werden van wrak tot toerschip opgeknapt.
De werf is er nog steeds maar het 85 jaar oude
echtpaar Feenstra is verhuisd naar de Trekweg en
woont nu in een houten huis en is dus het hout
trouw gebleven. Het pand waaruit ze jaren sigaren
etc. verkochten,is helaas afgebroken. Volgens
Feenstra zou dat nu absoluut niet meer gebeuren. 

Het echtpaar Feenstra heeft het nog prima voor
elkaar en met behulp van de zoons die de tuin en
het schilderwerk doen en de thuiszorg hopen ze
nog heel lang zelfstandig te blijven wonen. Ze
hebben het goed en zijn nog steeds heel blij dat ze
samen zijn. Het rijbewijs is een paar jaar geleden
ingeleverd en nu kunnen ze nog naar Bolsward met
hun 45 km auto. Zo zijn ze toch nog mobiel. De
auto rijd langzamer, maar ook het echtpaar Feenstra
doet het iets langzamer. Samen met kinderen en
kleinkinderen hebben ze vanuit de Galamadammen
een prachtige boottocht gehad, waarbij het 60 jarig
huwelijksfeest uitbundig gevierd is.

WINTERSTALLING TE HUUR
voor uw; boot, caravan, vouwwagen, 

camper of motor

Schraard - tel: 0517-469389
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Voor een betrouwbare auto, nieuw of gebruikt, kunt u prima terecht bij    

GARAGE  HORJUS IN MAKKUM
www.garagehorjus.nl of pagina 672 van FRYSLAN TEXT

Peugeot 307 SW 2.0I-16V,airco-ecc,radio-cd,34 dkm   2002  € 19.920,-
VW Passat Variant Tdi 74kw,nw type,airco-ecc,met.lak 2001  € 15.920,-
Seat Leon Tdi 110pk’signo’,5drs,airco,cruisecontr,  2001  € 13.490,-
VW Golf Variant 1.6-16v,blauwmet,cruisecontr, 52dkm 2001 € 13.420,-
VW Passat Variant Tdi,airco-ecc,cr.contr, 127dkm 11-2000  € 13.400,-  
VW Passat Variant Tdi,airco,cruisecontr,comfortline 2000 € 12.920,-
Opel Zafira TD’comfort’,7pers,airco,cruisecontr,   2000  € 12.900,-
Ford Focus Wagon TDDi,airco,dakrail,el.rmn,115 dkm  2001  € 11.900,-
Seat Toledo Tdi 110pk’signo’,airco-ecc,115dkm,zilver 2000  € 11.600,-
Ford Focus 1.8-16v Ghia,5drs,airco,radio-cd,nw.st  2000  € 10.450,-
Peugeot 206 XR 1.1i,st.bekr,lm-velgen,metallic,35dkm 2002 € 9.720,- 
VW Polo 1.4i,3drs,zwartmet,nw.model,radio,nw.staat  2001 € 9.600,-
VW Golf 1.6i sport 100pk,5drs,lm.velgen,cpv,el.rmn  1997  € 6.920,-
Mercedes 200 D,automatic,wegenbelasting vrij,apk    1972 € 4.995,-
Ford Fiesta 1.25i,zilvermet,airbag,nw.st,nwe apk   1996  € 3.720,-
Opel Astra Wagon 1.7D,roodmet,cpv,stuurbekr,trekh,  1996      € 2.500,-

kwaliteit occasions vanaf € 4500,- worden afgeleverd met beurt,
6 maanden bovag garantie, nationale autopas en apk

Garage Horjus Zuiderzeeweg 7, 8754 GK Makkum tel.0515-231318<>fax.0515-231466

uniGar Horjus
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl

De watersportwinkel van Makkum

Voorstraat 17
8754 EV Makkum

Tel. (0515) 23 03 33
Fax (0515) 23 09 00
silerswaar@planet.nl

www.silerswaar.nl

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

Zangavond
Makkum – Zondagavond om 19.30 uur
hopen wij weer een zangavond te houden in
de Baptistenkerk, waarbij wij u van harte
uitnodigen om samen met ons te zingen. Br. J.
Horjus heeft als thema gekozen: Heeft bidden
nog wel zin ?? Muzikale medewerking is er
van de zang/muziek groep “Forte” bij velen
inmiddels wel bekend, er zijn 19 enthousiaste
leden die graag zingen met begeleiding van
gitaar en basgitaar. De liederen worden zelf
geschreven, de naam “Forte” betekend kracht.
Er wordt deze avond veel gezongen en
begeleid onze vaste organist Gerrit Couperus
ons op het orgel. Graag tot ziens op deze
zangavond namens de Evangelisatie
Commissie Workum/Makkum.

Trekharmonica club
Hindeloopen – Voor het 14de seizoen start er
binnenkort weer een trekharmonicacursus te
Hindeloopen. Om deel te nemen aan deze cursus
is kennis van het notenschrift niet noodzakelijk.
De lessen worden gegeven op woensdagavond
en zijn voor beginners en verschillende groepen
gevorderden. Op zaterdag 9 oktober a.s. is er in
het Gemeenschapscentrum “De Foeke” te
Hindeloopen weer een gezellige Trekharmonica-
trefdag. Zaal open om 12.00 uur, het podium van
13.00 – 18.00 uur. Er zullen 2 workshops
worden gegeven en de entree is gratis. Tevens
verkoop van nieuwe- en 2de hands instrumenten,
Inlichtingen tel. 0514-522251.

Herdenking
Makkum – Op donderdag 2 september jl.
heeft de familie Van der Meer de geboortedag
van hun moeder, Reinskjen Attema, herdacht.
100 jaar geleden op 2 september 1904
geboren te Gaast en op 26 januari 1970
overleden te Wieringerwerf. Op 2 september
2004 in dankbaarheid herdacht op de begraaf-
plaats te Makkum bij haar graf. Om tien uur ’s
morgens verzamelde de familie zich in de
hervormde kerk te Makkum. Het orgel werd
bespeelt door Marijke Gaalswijk en de lieve-
lingsliederen van moeder werden ten gehore
gebracht. Liederen als: Tel Uw zegeningen,
Wat de toekomst brengen moge en Nader
mijn God tot U, werden gespeeld. Daarna
werd een krans op het graf gelegd door Ype
van der Meer. Op de begraafplaats werden
ook enkele woorden gesproken en anekdotes
verteld ter herinnering en nagedachtenis van
Reinskjen Attema, dochter van Jelle Sybolt
Attema en Liesbeth Westendorp, kleindochter
van Sybolt Jelle Attema en Renskjen Hofstra.
Veel kwam op deze zonnige dag weer even tot
leven in de harten van die haar dierbaar
waren. Tot slot werd met het gezamenlijk
koffiedrinken in het oude postkantoor te
Makkum deze bijzondere dag afgesloten.
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Vakantie begint met een goed idee

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

World of TUI Reisbureau Harlingen
Simon Stijlstraat 5 Corn. Douwesstraat 1
8861 CH  Harlingen 8881 CL  Terschelling West
Tel. 0517 417158 Tel. 0562 443396

World of TUI Reisbureau Harlingen
Reeds vele jaren een vertrouwd adres

voor alle reisadviezen.
Let op: de nieuwe Wintergidsen zijn uit!

Gesloten wegens werkzaamheden van 
26 September tot 14 Oktober, u  bent 

v.a 15 Oktober van harte welkom, 
dan openen wij onze deuren weer.

Tevens personeel gezocht, 
voor bar en garderobe. 
Leeftijd 19 t/m 30 jaar. 

Open sollicitatie 1 oktober om 20.00 uur
in "Frisia Bar". 

Meenemen ID-pas en Pasfoto

Adres: Zuiderlaan 12, 8745 NE Schraard.
Diana Dijkstra, Tel. 0517 - 53 15 87 

Mobiel. 06 - 14 17 94 66
Fax. 0517 -53 16 13

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

U heeft het vast al gemerkt, de zomer loopt ten einde en af en toe is het alweer lekker fris buiten. 
Tijd om ook weer eens in de kledingkast te kijken en uw garderobe met de tijd mee te laten gaan. 

Wij zijn al zover! We hebben weer een prachtige collectie herfst- en wintermode voor u klaarliggen, 
en dat willen we graag aan u laten zien.

donderdag 30 september van 19.00 tot 21.30 laten wij onze deuren voor u open. U kunt dan op uw gemak
een kijkje nemen bij de nieuwe collectie mode en wonen, onder het genot van een hapje en een drankje.
Bovendien krijgt u de gehele avond gratis schoonheidsadvies van specialiste Rianne Stellingwerff.

En u gaat natuurlijk niet met lege handen naar huis. Bij elke aankoop gedaan na 19.00 uur doet u
automatisch mee met een verrassende verloting om 21.30 uur!

Tot donderdag!
Feddie en Geertje de Boer en medewerkers

Wist u dat...
* De brandweer van Makkum vorige week 

woensdagavond om 23.30 uur moest  
uitrukken naar het appartementencomplex 
Zuiderzeestate op de Holle Poarte voor een 
automatische brandmelding. Van brand was 
echter geen sprake, onderzoek wees uit dat 
een brandmelder aan één draadje hing. 
En dat is waarschijnlijk de veroorzaker 
geweest van de alarmmelding. 

* De damvereniging OKK weer begonnen is 
met het nieuwe damseizoen en dat er elke 
dinsdagavond om 8 uur gedamd wordt op 
de bovenzaal van hotel De Prins en dat 
nieuwe leden van harte welkom zijn.

* Op dinsdag 28 september de Buurtvereniging 
‘Terra Nova’ weer bij u langs komt met de 
Grote Clubaktie loten t.b.v. de speeltuin

Paard in de sloot
Makkum – Vorige week maandagmiddag
rukte de brandweer van Makkum uit om een
paard uit de sloot te halen langs de
Weersterweg. Een herkenbaar adres voor de
brandweer. Hetzelfde weiland als vorig jaar
maar nu wel een ander paard dat in lager wal
geraakt was. Het paard kreeg hesje om zich
heen en de klus was snel geklaard. In dagrap-
port van de brandweer staat te lezen:“eigenaar
van het paard blij, brandweer blij en paard blij”.

Zuiderlaan 12
8745 NE Schraard.

Tel. 0517 - 53 15 87
Mobiel. 06 - 14 17 94 66

Fax. 0517 -53 16 13
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K O R T I N G S P A S

VAN DER BLES
KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
! brandstof (5 cent p.l.)
! autowassen (25%)
! aanhangwagenverhuur (15%)
! quickservice (15%)
! autoverhuur (15%)
! ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 21.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 20.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Voor het goede doel
De collecte voor de KWF Kankerbestrijding
heeft in Makkum € 1832,95 opgebracht. De
KWF-afdeling Makkum dankt iedereen voor
zijn/haar bijdrage aan de collecte.  

Ronald McDonald Huis
Leeuwarden – De benefietvoetbalwedstrijd
tussen het Omrop Fryslân Stjerrenteam en het
Frysk 60+ voetbalteam dat eind augustus op
het sportcomplex in Burgum gespeeld werd
voor een goed doel, n.l. het Ronald
McDonald Huis Friesland in Leeuwarden, is
een geweldig succes geworden. Aan drs. H.
Feenstra voorzitter van het Ronald McDonald
Huis Friesland is een bedrag van € 4000,- 
overhandigd. 

Klaverjassen in Gaast
Gaast – Evenals voorgaande jaren begint bin-
nen-kort het klaverjas competitieseizoen weer.
Zeven zaterdagavonden kunt u in het dorpshuis
“de Fûke” terecht om een kaartje te leggen. Ook
is er twee avonden maat-  klaverjassen en op
zaterdag 18 december de Fûke-trofee. Voor de
Fûke-trofee wordt iedere deelnemer verzocht
een kleinigheidje mee te nemen, zodat na afloop
ook iedereen met een aardigheidje naar huis
gaat. Bij maat- klaverjassen is het verplicht te
spelen. De persoon die voor zit maakt troef uit
de hand. Mocht er iemand stilzitten, dan krijgt
deze speler/ster zestienhonderd punten. De inleg
voor de speelavonden bedraagt twee euro
vijftig. De kaartcommissie bestaat uit: Jan,
Harmen, Karin en Bianca. Deelname staat voor
iedereen open.

Klaverjassen in Skuzum
Skuzum – Zo aan het eind van de zomer gaat
in dorpshuis “De Treffer” in Skuzum het
klaverjassen weer los. Wie graag een kaartje
legt is hier van harte welkom op een achttal
vrijdagavonden. Van september tot en met
april is er een keer per maand klaverjassen en
er wordt ’s avonds om acht uur begonnen.
Evenals voorgaande jaren belooft ook nu
weer gezelligheid ‘troef’ te worden.

ROY
Ik heb al eens in de Belboei gestaan, mijn
naam is Roy. De mensen kunnen er geen 2e
kat bij hebben. Ik zoek een nieuw tehuis. Zij
gaan eerdaags ook nog verhuizen dan is het
asiel het laatste wat ze voor mij willen. Ik
Roy zou graag voor de winter een ander
plaatsje willen hebben. Ik woon nu nog op
de Gearen 7 bij de familie Jansen
in Makkum. Hun telefoonnummer is
0515-233145 en het mobiele nummer is
06-13758594
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Zaterdag 2 oktober
Rabobank Jeugdspaardag

Een dag vol verrassingen voor alle jonge spaarders! 

Zaterdag 2 oktober is het Rabobank Jeugdspaardag! 
Op deze Jeugdspaardag is het feest bij de Rabobank Sneek-

ZuidwestFriesland. Voor alle spaarders van 0 t/m 12 jaar ligt er een leuk

cadeautje klaar. Ook als je voor het eerst bij onze bank een rekening opent.

Dus kom met je spaarpot naar de Rabobank en zoek een leuk cadeautje uit.

Heb je een bankpas bij je rekening? Neem deze dan ook mee.

Feest in de bankhal 
De bankhal is omgetoverd tot circus. Op alle kantoren kun je je laten

schminken tot bijvoorbeeld een clown of een leeuw. Of misschien kom je

wel een echte clown tegen! De Rabobank Jeugdspaardag zit vol verrassingen.

Breng op zaterdag 2 oktober je spaargeld naar 
de Rabobank en zoek een leuk cadeautje uit! 
Openingstijden Rabobank Jeugdspaardag zaterdag 2 oktober:

Al onze kantoren zijn deze dag geopend 

van 08.30 - 12.30 uur.

Dus...zorg dat je erbij bent 
op onze Jeugdspaardag!

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft kantoren te
Bakhuizen • Balk • Bolsward • Easterein • Echtenerbrug • Heeg • Joure 

Koudum • Langweer • Makkum • Lemmer • Oudemirdum • Sneek • Stavoren  
St. Nicolaasga • Wommels • Workum • Woudsend • IJlst

tel. (0515) 43 70 00 • e-mail  info@sneek-zwf.rabobank.nl 
internet  www.sneek-zwf.rabobank.nl 

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.adauto-fryslan.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Ouderensoos Makkum

Wij beginnen weer op 4 oktober
om 14.00 uur in Ons gebouw.

Gezellige middagen 2X per week

Nieuwe leden zijn dringend nodig

Het bestuur

Leugenbollepop 2004 T-shirts als tastbaar
bewijsmateriaal

Makkum -Een ieder die aan het fantastische
Leugenbollepop van 27 augustus j.l. heeft
meegedaan heeft inmiddels iets van de
onsterfelijkheid meegenomen, wat de rest van
je leven aan jou verbonden blijft. Om echter
ook de buitenwereld van jou heldendaden op
de hoogte te kunnen stellen, is er het enige tast-
bare bewijsmateriaal nog steeds te verkrijgen.
Het unieke éénmalig uitgegeven Leugen-
bollepop-T-shirt ligt sinds kort in de lokale
textielwinkels. Op dit T-shirt staan alle
deelnemers vermeldt van het afgelopen
Leugenbollepop-festival. 

Mocht iemand twijfelen aan jou roem, toon
hem of haar dan je rug! Daar staat toch maar
mooi jou naam tussen grootheden als Karin
Wijma, Jan Nooitgedacht en Spanner.
Natuurlijk zijn ook de nu al legendarische
oer-Friesche kaatspet of recalcitrant-getinte
bandana , allebeide met Leugenbollepop-logo,
bij voornoemde middenstanders te bekomen.
Ook voor de fans van de Leugenbollepoppers
is dit natuurlijk een unieke kans. Ga dus langs
bij Mode & Wonen Feddie en Geertje de Boer,
Roos Kinderkleding of Zilt Mode voor de aan-
schaf van deze collecters-items!
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e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

Bij Echte Bakkerij Kluft altijd wat 
nieuws in het assortiment.
De specialist van de echte 

friese oranjekoek of suikerbrood, 
duimpjes in blikjes met skûtsjes 

of paard en wagen. 
Alles geweldig gewaardeerd 

als geschenk.

Bezoek onze website: www.makkum.nl 
en klik dan op ‘winkels’

en selecteer ‘Bakkerij Kluft’.
Als u vragen hebt over bijvoorbeeld 

‘thuisbakken’, dan kunt u ons e-mailen.

PIZZERIA / RISTORANTE

MILANO
Kerkstraat 2 / MAKKUM
Telefoon: 0515 - 23 28 92

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag

16.00 - 22.00 uur
maandag en dinsdag gesloten

Bij ons kunt u ook terecht voor
het afhalen van o.m. Salade’s,

Pizza’s en Pasta’s

Bloemenmagazijn
v.d. Woude v.o.f.
Kerkstraat 47 - Buren 1

8754 CR Makkum

ook als het NET
even anders moet

Tel 0515-231390      Fax 0515-233221
Email: a.vd.woude-bloemen.vof@hetnet.nl

de bloemenspeciaalzaak

Fleurop interflora
Bloemist

Sport

Makkum – Op sportcomplex ‘De Braak’ pakt
te thuisclub het eerste punt in de derde
wedstrijd van het seizoen tegen WWS een
voetbalclub uit de dorpen Wirdum, Wytgaerd
en het middelpunt van Friesland Swichum.
De opening had net zo goed kunnen luidden
“ Makkum verspeeld twee punten in de derde
wedstrijd van het seizoen tegen WWS,
enzovoort ......”

Makkum domineerde de eerste helft en creëerde
zich een vijftal reële doelmogelijkheden. Jacob
Smink, Teake Elgersma, Jouke de Jong,
Reimo Tjeerdema en Bouke de Vries kwamen
allemaal oog in oog te staan met keeper Jan
Veenstra van WWS. Spits Lars Niemarkt van
Makkum was veelal betrokken bij de acties
door het geven van de zogenaamde assist. Zelf
speelde de spits van Makkum te ver van de
goal om in de gelegenheid te komen als voor-
noemde medespelers. In de blessure tijd van
de eerste helft zette Makkum hun dominantie

om in de terechte voorsprong in de wedstrijd.
Laatste man Jelle Hiemstra stuurde Jacob
Smink de diepte in op de rechtervleugel en
diens gesmoorde inzet kwam voor de voeten
van Jouke de Jong die zijn hoek uitkoos 1-0.

De tweede helft duurde net zo lang als de
eerste helft echter daar kunnen wij heel kort
over zijn. Jacob Smink kreeg nog een honderd
procent mogelijkheid de score voor Makkum
naar een veilige stand te tillen. Daarna
zakte de thuisploeg letterlijk en figuurlijk in.
Na een uur spelen leken een aantal spelers
er conditioneel volledig doorheen te zitten.
De middenlinie zakte in de achterhoede en
met de lange bal in de diepte werd de counter
gezocht. WWS won terrein maar was te zwak
zichzelf kansen op de gelijkmaker te creëren.
Ondanks dat er geen dreiging was hing de
gelijkmaker in de lucht en diep in de
blessuretijd schoot Jan Pieter van der Tuin
deze binnen.

voetbal - Makkum - WWS 1-1

Makkum – Vrijdagavond jl. om half negen in
Makkum speelden de dames van Makkum 1
hun eerste wedstrijd thuis in sporthal,
‘Maggenheim’ tegen OKC uit Langezwaag.
Dit was een bekerwedstrijd en de dames
speelden tegen een voor hun onbekende
tegenstander. Zij spelen in dezelfde klasse als
Makkum maar in de andere poule. 

In de basis begon Francis Koornstra, Magriet
van der Weerdt, Hilde Lutgendorff, Anja van
der Werf, Susanne Hellendoorn en Vollie
Oostenveld op de bank zaten Elly Smink,
Marrit van Dijk en  coach Grietje Tjeerdema.
Makkum begon direkt overtuigend en de
dames van OKC hadden in de eerste set niks
in te brengen. Alles liep bij de dames van
Makkum zo als het moest, er werden weinig
fouten gemaakt. En het werd al snel duidelijk
dat Makkum deze set makkelijk binnen
haalde. De stand werd 25-15.

In de tweede set werd Hilde Lutgendorff
gewisseld voor Elly Smink. Dit is een nieuw
komer bij Makkum 1, ze speelde vorig jaar in
Makkum 2 en mag nu haar kwaliteiten

presenteren in het eerste. De dames van
Makkum kregen het iets moeilijker in de
tweede set, dit hadden ze aan hun zelf te
danken. Er werden veel onnodige fouten.
Maar toch zaten er ook mooie punten bij,
zoals de aanval van Vollie die binnen de drie
meter belande. Halverwege deze set werd
Magriet van der Weerdt gewisseld voor Marrit
van Dijk. De set werd gewonnen met 25-21. 

In de derde set werd Vollie Oostenveld gewis-
seld voor Hilde Lutgendorff. Makkum moest
ook in deze set het spel maken, echt veel tegen-
stand konden de dames van OKC de
Makkumers  niet bieden. Makkum moest het
hoofd er goed bij houden. Dit slaagde aardig,
door de vele opslag fouten van OKC. De derde
set werd makkelijk met een degelijk spel
binnen gehaald. 25-17 werd de eindstand van
deze set. de Dames van Makkum zijn met een
3-0 overwinning een ronde verder in de beker.

Aankomende zaterdag begint de competitie,
en mag mag Makkum het opnemen tegen
AVC uit Akkrum. De wedstrijd wordt
gespeeld  om 17.00 uur in Makkum.

Volleybaldames winnen eerste bekerwedstrijd

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum  

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijsmedes.nl

WONINGAANBOD

BEDRIJFSAANBOD

VERKOOPBEMIDDELING

Makelaardij Smedes

AANKOOPBEMIDDELING

TAXATIES

NIEUWBOUW

Nieuw 
in

Makkum

Leverancier  van:
- Compleet assortiment tuinhout
- Compleet assortiment (sier)bestrating

Aanleg mogelijk
- Keuze uit 180 modellen blokhutten

Plaatsing mogelijk

Ook  leveren  wij:
- Tuinhaarden/barbecues, waterornamenten

bloembakken/potten en beelden

Dealer  van  o.a.:

Voetbalprogramma
VV Makkum 
zaterdag 25 september

Senioren
Wolvega 1 - Makkum 1 14.30 uur
Makkum 2   - Wykels H. 2 14.30 uur
Makkum 3 - Wykels H. 3 12.30 uur

Junioren
Mulier A1 - Makkum A1 12.30 uur
Workum B1   - Makkum B1    11.00 uur
Harlingen C1 - Makkum C1  9.30 uur
JV Bolsward C2- Makkum C2  11.30 uur
Makkum MC - De Walde MC1 12.30 uur
Makkum D1 - JV Bolsward D2 9.30 uur
RES E1    - Makkum E1 10.45 uur
Makkum E2  - Leeuwarden E2 12.30 uur
SDS F1   - Makkum F1 10.00 uur
Makkum F2 - JV Bolsward F2 11.00 uur
Makkum F3 - Scharneg. F3 11.00 uur

KNVB competitie
dinsdag 28 september

20.00 uur H Ny Engwier 2 – Workum 7
20.50 uur D Ny Engwier 1 – Ny Engwier 2 

Sporthal

Hotze seit:

It earste punt
is binnen!

Hotze seit noch folle mear 
op www.makkumerbelboei.nl



7 Dagen per week geopend

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 op recreatiecentrum 
De Holle Poarte Makkum

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Markt 7 ! 8754 CM Makkum ! Tel: (0515) 23 21 11
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Zoekertje

De doorsnee man/vrouw bestaat niet, evenmin als de doorsnee

gezinssituatie. Daarom heeft u niets aan een standaardadvies. Waar 

u wel wat aan heeft, zijn solide en gerichte oplossingen voor uw

financiële vraagstukken. Gros Hypotheken & Assurantiën beseft dat

als geen ander. Wij  gaan daarom zorgvuldig én persoonlijk te werk.

Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en analyseren uw

financiële situatie. Op basis daarvan creëren wij voor u de  meest

interessante oplossing.

U krijgt van ons een onafhankelijk eerlijk advies. Gros Hypotheken &

Assurantiën is niet gebonden aan financiële instellingen. Daardoor 

kunnen wij in alle vrijheid opereren, met uw wensen als uitgangs-

punt. Wij vragen meerdere offertes aan en selecteren voor u de beste

producten inclusief de beste voorwaarden.

U bent nummer één
Hypotheken & Assurantiën

Optimaal financieel advies op elk terrein!
Hypotheken & Assurantiën Papiermolenstreek 2 8754 GE  Makkum  

Postbus 89, 8754 ZP  Makkum Telefoon (0515) 232 704  Fax (0515) 233 133
info@hypotheek-gros.nl www.hypotheek-gros.nl

Bel voor 
informatie of 
een afspraak

0515 23 27 04
Wij adviseren in: • hypotheken • verzekeringen • pensioenen • inkomens-

planning • beleggingen • vermogensbeheer • consumptieve financieringen

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 231648 / fax. 233545 of tel. 231687  

TE KOOP Babyfoon € 15.-, tel. 0515-233027

TE KOOP Antiek eiken buffet kastje, 
tel. 0515-232927 of 06-15020753

TE KOOP Piano + kruk incl. muziekboeken € 700.-
tel. 06-51004087

TE KOOP Fietsendrager Twinny Load oud model,
i.pr.st. € 25.-, tel. 0515-232103

TE KOOP Babybad + standaard, badthermometer
+ luieremmer (geel), wipstoeltje Winnie de Poeh,
kinderstoel met stoffen stoelverkleiner (geel),
draagzak maxi gogo (d.blauw), babyfoon electro,
2 kruiken in één koop € 125.-, tel. 0515-232821

TE KOOP Grenen eettafel 80 x 150 cm. € 30.-;
Meisjesfiets ± 8 jaar € 25.-, tel. 0515-232109

TE KOOP Leren leolux bank donkergrijs, 2 zits
en 2 1/2 € 350.-, tel. 0515-232208

TE KOOP Duo Mountain terrain kinderwagen/
buggy incl. bagagemandje en regenkap € 450.-,
tel. 0515-231175

TE KOOP Loekie jongens/meisjesfiets 20 inch.
€ 35.-, tel. 0515-233226

TE KOOP Open console boot merk Wato l. 4.85
overnaads polyester b.b.motor merk Mercurius
1998 25 pk. elektronisch start en stuur console +
kantel trailer feshfinder + 1 cabriokap, 2 reddings-
vesten, 2 tanken 20 liter, compleet € 5500, 
tel. 0515-233183 of 06-24270474

TE KOOP Eettafel 190 x 90 cm met 6 stoelen
€ 100.-; Salontafel met Noorse leien € 25.-, 
tel. 0515-231678

TE KOOP Peuterschommelbak “Littletikes” 
€ 7.50; Stationsfiets € 20.-, tel. 0515-233850

GRATIS AF TE HALEN Zeskantige stenen
doorsnede 20 cm. en straatklinkers. It String 8,
Makkum tel. 0515-231495

GRATIS AF TE HALEN Groot hondenhok l.
110, b. 95, h 95 met verwarming, tel. 0515-230209


