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20e Leugenbollepop voor jong en oud
0515-231008
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en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33
Makkum - Mijn zoon noemt mij oud, hij doet
vanavond weer mee aan Leugenbollepop. Ik niet,
maar ben er wel weer bij. Het vierde lustrum van
Leugenbollepop is voor het bestuur geen reden om
dit extra te gaan vieren. In het programma zijn twee
specialacts opgenomen als opmaat naar het 21e
jaar waarin Leugenbollepop echt volwassen gaat
worden volgens het bestuur. Verder is het concept
nooit echt veranderd, twee bands met karakteristieke
bandleden met één gezamenlijke passie: muziek
maken. Dit alles is aangevuld met zangers en
zangeressen uit Makkum en omstreken. Jong of oud.
In een groepje of alleen. Getalenteerd stemgeluid of
met minder zuiver kabaal. Verder hoort het podium
op het Plein, opgevuld door een gemêleerd publiek
met vele drankjes, tot de vaste ingrediënten voor
dit Makkumse muziekevenement. Twintig jaar LBP
betekent ook dat de laatste jaren steeds meer tweede
generatie liedjesvertolkers komen. Dus waar vader
vroeger (of nog steeds) zijn keel schor schreeuwde,
is het nu zoon of dochter die de show steelt. Muziekstijl tussen vroeger en nu verschilt. Kunnen jong en
oud de muziek van elkaar nog wel waarderen?
Dit konden we afgelopen vrijdag bekijken. Deze
editie stond in het teken van spetterende shows en
spetterende regen. Ondanks tromgeroffel uit de
lucht, gratis lichteffecten en eerdergenoemde
plensbuien liet het publiek zich niet wegjagen.
Verstandig, want voor alle leeftijden was er wel een
liedje wat hen zou kunnen aanspreken. De avond
begon na het Makkumer kwartiertje voor de jeugd
met een optreden van K3 van eigen bodem. Na de
K3 kinderact is het podium voor de door de wol
geverfde deelnemers en de vele debutanten die voor
het eerst deelnemen aan het feest dat Leugenbollepop heet. Eén van de hevige plensbuien zorgde voor
extra spanning bij de kandidaten ten gevolge van
het uitslaan van de aardlekschakelaar door kort-

sluiting in één van de vele stekkerdozen van Stage
Master. De eerste vertraging van de avond werd
hier opgelopen. Voor de kinderen die K3 ontgroeid
zijn was er palingsoapster Monique Smit, die alleen
in Makkum populairder lijkt te zijn dan grote broer
Jan. Voor tieners en beginnende twintigers waren
onder andere the Rasmus, Krezip, Anouk en Kings
of Leon acts die de huidige top 40 bestormen. De
jeugd van de jaren negentig kregen met Greenday
en Melissa Etheridge ook hun portie. Met Stevie
Wonder, Tina Turner en Iggy Pop, Nazareth had alles
wat ouder is ook niet te klagen. Toch is het LBP
publiek niet in deze muzikale vakken te plaatsen.
Een aantal voorbeelden: “de jeugd” liep voorop in
de polonaise bij de Jordaan medley en “de oudjes”
zongen en klapten ook mee op de muziek van The
White Stripes. Father & Friend werd door beide
generaties begrepen. Op Shirley Bassey begon
iedereen te swingen. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen.
Voor de specialacts van de avond had de organisatie
de slagwerkgroep Hardslag en de theaterslagwerkgroep Blaue Manlju naar het Plein gehaald. De dames
van Hardslag zorgden voor een oorverdovende set
op oliedrums en aanverwant slagmateriaal. Geheel in
zwart gekleed met blauwe gezichten zorgde de Blaue
Manlje voor een spetterende show geïnspireerd
door hun voorbeeld de Blue Man groep. Door het
vele materiaal dat door deze acts versleept moest
worden liep de avond flink uit. Voor de vele diehearts
maakte dat niet uit voor hen kan dit evenement niet
lang genoeg duren.
Kortom: dit evenement zorgt er ieder jaar voor dat
jong en oud uit Makkum even buiten de eigen
muziekkeuken kijkt en er een groot gezamenlijk
feest van maakt.
Ferslach heit en soan

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!
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Info
Kerkdiensten
zondag 6 september
K.C. Het Anker
9.30 uur pastor G. Visser
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. v. Spelden, Den Helder
+ H.A. Afscheidsdienst
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. C.J.M. Borgers,
4-gemeentendag op Menno’s Pleats in Nijhuizum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen,
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
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 Tandartsenpraktijk S. van Houten,
Reinier Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Familieberichten
Ruim negen jaar geleden
kwamen we elkaar op de judomat tegen
Door elkaar te werpen en weer op te staan
zijn we nu zes en een half jaar bij elkaar
en worden nu een huwelijkspaar

Sytze van der Heide
Elisabeth C.M. van der Wal
willen u laten weten dat ze
op 9 september gaan trouwen
Stoere getuigen van ons feest zullen
onze eigen kanjers
Djordy, Duncan en Olaf zijn !
Om 14.00 uur zal ons huwelijk zal worden
ingezegend in het Doopsgezinde kerkje
aan de Grote Buren te Pingjum.
Aansluitend gaan we om 15.30 uur naar
het gemeentehuis te Witmarsum

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

donderdag 3 september
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 4 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant
Makkum – Plein 19.00 uur
Nachtkaatsen voor leden – en niet-leden,
dames en heren
Pingjum – Penjumer Merke 20.00 uur
Cabaret “Klûn en Knoffelhakke”
na afloop swingen met “Nobody’s Home”

zaterdag 5 september
Makkum – Holle Poarte 20.00 uur
Bingo-avond ingang bij havencafé
Pingjum – Penumer Merke v.a. 22.00 uur
Feestband “Back4more

Burenlaan 40
8749 GB Pingjum

Cornwerd – K.V. “Meiinoer Ien”
ledenpartij met prijsuitreiking competitie

Zondag 6 september
Makkum – Keatslân “De Seize” 11.00 uur
Café De Belboei ledenpartij Dames en Heren,
12.00 uur Schooljeugd, pupillen en Welpen
Makkum – Holle Poarte 15.00 tot 16.00 uur
Latin-American dance met optreden van
Formatieteam Latin-Amreican van dansschool
Vergonet Sneek

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

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

Kimswerd – 19.00 uur
Laatste Simmerjûnkuierke,
start op de brug in de doorgaande weg

's Avonds zullen we ons feestje gaan
vieren in de Roskam te Witmarsum

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker”
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

woensdag 2 september

en

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Agenda

Papa schaap zeilt over de zeeën.
Mama schaap broedt in de zon.
Samen zijn wij één.

Pingum – Penjumer Merke 12.00 uur
K.N.K.B. hoofdklasse kaatsen,
na afloop de Topband “Lays”
Makkum – 19.30 uur Avondrust Zing Mee....,
iedereen is welkom

Uit liefde is geboren onze zoon Ramon.
Dankbaar, gelukkig en blij zijn wij
met de komst van ons kleine, lieve wonder!

dinsdag 8 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

Op 6 augustus 2009 om 20.43 uur
is geboren te Sneek onze zoon
Ramon Mame
Ramon weegt 3900 gram en is 53cm lang.
Wij noemen hem Ramon.
Anko en Tineke de Graaf
Voorstraat 17
8754 EV Makkum
Telefoon: 0515-230333

Bij deze willen iedereen bedanken voor
alle kaarten en bemoedigende woorden.
Max is nu 6,5 maand en naar omstandigheden gaat het heel goed met hem.
Het is een kleine doorzetter en we zijn
erg trots op hem.
Hartelijke groeten,
Rineke, Claudio en Max
a/b m.s.CatharineW.
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Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 5 september wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed gebundeld
of in dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast het
papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf
vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Zing Mee.....
Makkum - “Samen in de Naam van Jezus”. Na een
mooie ,lange zomer gaan we weer van start met de
“Zing-Mee”-avonden. Op zondagavond 6 september
beginnen we in de grote zaal van “Avondrust”,
Kerkeburen 66 ,Makkum.We zingen veel bekende
geestelijke liederen uit de bundel van Joh.de
Heer,begeleid op het orgel door de heer A.
Couperus. Er zijn liederenbladen aanwezig, de toegang is gratis en de avond begint om 19.30 uur. Tot
ziens op 6 september, u bent van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
D. Tamminga, tel. 0515-231618.

KWF collecte blijft nodig
Makkum – Op maandag 7 september gaat de
grootste collecte van Nederland weer van start.
Met maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers
op de been wat resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecteren heel succesvol. Samen strijden we voor minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van leven. De
strijd tegen kanker is nog niet gestreden. Ondanks
de goede resultaten hebben we nog een lange weg
te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks
38.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog steeds hard nodig.
Maar zonder geld geen onderzoek! Geef daarom
gul aan KWF Kankerbestrijding en help mee in de
strijd voor gezondheid.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Yoghurt & Vla, literpak......................................................1.29
Eru Smeerkaas, 100 gram...........................................79
Gekookte Worst.......................per pakje 25

cent

cent korting

Vos Banket Zebraspritsen, 300 gram.................................1.45
Bloemkool............................................................per stuk 1.49
Page Keukenrol, pak à 2 stuks..........................................1.39
Oldtimer Drop, pak à 210 gram...................................nu 1.39
Heinz Sandwichspread, 300 gram....................................1.19
Aanbiedingen geldig van do. 3/9 t.e.m. wo. 9/9

er
de Bo
Gebr.
ar
r 15 ja
alwee lkboer
e
uw m

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 2 september 2009

Chef-kok van Brasserie De Eerste Rang
wil beste kok van de Waddenregio worden
Makkum - Op 9 oktober doet Brasserie De
Eerste Rang uit Makkum mee aan de National
Gastronomy Award Waddensea 2009. Deze
professionele kookwedstrijd voor toprestaurants
uit het Waddengebied vindt plaats in het Friesland
College in Leeuwarden. Acht restaurants strijden
daar om de titel Waddenkok 2009. De top drie mag
in 2010 wedijveren met collega’s uit het Deense
en Duitse Waddengebied om internationale
faam tijdens de Internationale Gastronomy
Award Waddensea in het Deense Ribe. Waddengoud, Fryslân Culinair en het Friesland College
organiseren de Award.
De Eerste Rang doet voor de eerste keer mee
aan de wedstrijd. “Voor ons is het vooral een uitdaging. Lekker creatief bezig zijn en stoeien met
ingrediënten. Daarbij is het ook een stimulans
voor de regio die twee kanten opwerkt. Zo gaan
wij op zoek naar regionale ingrediënten die bij
ons niet bekend zijn, wat een verrijking voor onze
menukaart is, en producenten uit de regio komen
hierdoor ook voor het voetlicht te staan”, aldus
chef-kok Johan Dekkinga. Ook de drie andere
deelnemers zijn al bekend: Hotel Nobel uit
Ballum (Ameland), Brasserie Rebecca uit De
Waal (Texel) en de winnaar van 2005 Herberg in
de Valk uit Middelstum (Groningen). Nobel
doet ook voor het eerst mee.

De wedstrijd
Smaak is uiteraard de belangrijkste graadmeter
waarop de jury de wedstrijdgerechten beoordeelt,
maar de deelnemende koks doen er goed aan om
duurzame ingrediënten uit de Waddenregio te
gebruiken. Deze eis die ook het streekkeurmerk
Waddengoud hanteert in de certificering van
producten, telt namelijk voor 25% mee in de
beoordeling. Verder kijkt de jury naar creativiteit, presentatie en verkoopbaarheid van het
gerecht. Deze tellen even zwaar als gebruik van
regionale en duurzame ingrediënten.
Waddengoud Culinair
De culinaire krachtmeting is onderdeel van
Waddengoud Culinair. Tijdens dit culinaire evenement vindt ook de verkiezing tot Keukenprins
of prinses van ‘t Wad plaats. Dit is een receptenwedstrijd voor particulieren. Om hieraan deel te
nemen kunnen geïnteresseerden vóór 22 september
een recept met typische waddeningrediënten sturen
naar info@waddengoud.nl of naar Voorstraat 1,
9285 NM Buitenpost. Ook is er een culinaire
markt waar bezoekers allerlei lekkere waddengerechten gemaakt door toprestaurants kunnen
proeven. Publiek kan hier tevens alle wedstrijdgerechten proeven. Waddengoud Culinair is gratis toegankelijk voor iedereen.

Onderdeel van deze opening is het overhandigen
van een koffiemachine Cafitesse 110 t.w.v. ruim
 2000,- aan het bestuur van Stichting Nieuw
Maggenheim. Deze koffiemachine is bestemd
voor het nieuwe Multifunctioneel Centrum te

Makkum welke in januari 2010 officieel wordt
geopend.
Het programma is als volgt:
14.30 - 15.00 uur
Ontvangst gasten met koffie en gebak
15.00 uur
Welkom + presentatie Groothandel Bergsma
door Henk Jan Minnema
15.15 uur
Overhandiging cadeau aan het bestuur Stichting
Nieuw Maggenheim bestemd voor het nieuwe
Multifunctioneel Centrum Makkum
15.30 uur
Ludieke openingshandeling
15.45 uur
Mogelijkheid rondleiding bedrijf
Hapje en een drankje
16.30 uur
Afsluiting

Troubadour Guus de Groot zondag op de Boulevard Makkum
Makkum - In tegenstelling tot eerdere berichten
kan het programma van aankomende zondag
met Latijnse Live muziek van Duo Carlos Rivas
helaas niet doorgaan. Wel is er na het optreden
van Tjeerd Abma, No Panic en het Menno KanjerKnoerD Festival met muziek van Troubadour
Guus de Groot, de band Wymaro, dans spektakel
van de groep Street Capoeira in de afgelopen
periodes en het geweldige optreden op 9 augustus
van de Latin American Dance van dansschool

elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . 6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . 15.00
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Groothandel Bergsma
opent Douwe Egberts Business Center in Makkum
Makkum - Sinds 1 juli 2009 is Groothandel
Bergsma Preferred Dealer van Douwe Egberts
Coffee Systems. Als Preferred Dealer levert
Groothandel Bergsma niet alleen Douwe Egberts
koffie, maar kunnen ze uitgebreid adviseren over
en invulling geven aan het totale Douwe Egberts
concept van koffie tot koffie apparatuur en toebehoren. Om hun klanten een volwaardig advies
te kunnen geven heeft Groothandel Bergsma een
professioneel Douwe Egberts Business Center
neergezet, waar klanten een brede range van
Douwe Egberts machines en smaken kunnen
ervaren. Op dinsdag 8 september aanstaande zal
dit Business Centrum feestelijk worden geopend.

Slagerij Attema Makkum

Vergonet uit Sneek en Akoestiek Click uit
Franeker, op zondag 6 september van 15.0018.00 uur weer een nieuw evenement te beleven
op de Boulevard in Makkum en wel een optreden van Troubadour Guus de Groot, dit is live
muziek de Troubadour met partner uit Arum.
Voor meer actuele informatie over deze evenementen willen wij u verwijzen naar onze web
site www.boulevardmakkum.nl

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
 Babi Pangang
 Droog roergebakken
Kip-Kerrie
 4 st. Pisang Goreng
 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

Willem de Zee verrast met serenade op zijn 80e verjaardag

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Wij hebben weer nieuwe oogst
appels en peren mee
Heerlijke nieuwe oogst
handperen of appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.90
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor maar . . . . . . . 1.00
Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.40
Zoete Muskaat- of bakjes pitloze druiven
1 pond of bak voor maar . . . . . . 1.00
Heerlijke zoete Kiwi Gold
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . 0.75
We hebben weer nieuwe oogst
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum – Zondag 30 augustus was het de dag
dat Willem de Zee, wonend aan de Houtmolen in
Makkum zijn 80e verjaardag vierde. Omstreeks
half twee ’s middags meerde de rondvaartboot
van Van der Bles af in de Krommesloot, met aan
boord drummers en muzikanten van het muziekkorps “Hosanna”. Wat mot dit!… wel ze kwamen
de jarige Willem een muzikale hulde en serenade
brengen. Een prachtig gebaar zeggen Willem en
zijn vrouw. Ik heb de drumband in Wons nog mee

opgericht zegt de jubilaris. Het korps speelde
enkele koralen, een mars en een swingnummer.
Het was geweldig, veel bewoners uit de omgeving
genoten mee van het korte ‘jubileum’ concert.
Ook de TNT-post had zaterdag een heel pakket
kaarten met gelukwensen. ’s Avonds kwam er nog
een telefoontje van een oud-bekende muzikant
uit Canada, die drie en vijftig jaar geleden hier
naar toe emigreerde.

Johannes Rinia “Makkumer palingrook kampioen” 2009

* Winnaar Johannes Rinia (links) broer Bernard ziet toe.
Makkum - Dit jaar werd voor het eerst, tijdens
de visserijdagen, het onderdeel “roken en koken”
georganiseerd. De palingrokerij bestond uit elf
palingrokers die ieder vijf palingen, na het roken,
aan een zeer deskundige jury moesten voorleggen.
De jury bestond uit “topkok” Henny fan Richt,
Burgemeester Theunis Piersma, Palingvisser
Haico Bootsma, en de voorzitter van het visserijbestuur, Wiebe Visser. Het zien van de rooktonnen
en de zalige geur van de paling zorgde voor een

enthousiast publiek dat watertandend toekeek.
Met de keuring van de paling werd er gelet op
kleur, smaak, snij-schoonheid, en gaarheid. De
uiteindelijke winnaar werd Johannes Rinia, die
zich de komende twee jaar de “Makkumer palingrook kampioen” mag noemen. De eerste prijs
voor de palingrook wedstrijd is een speciaal
ontworpen wisselbok”aal” van glas en hout.
Deze werd met trots door Johannes Rinia in ontvangst genomen.
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Wist u dat...
* de competitie van het dameskaatsen op donderdag
3 september begint om 19.00 uur,
er is geen training
* na de competitie er een draaiend rad zal zijn voor
de competitie kaatsters met hele leuke prijzen
* de 4-gestreepte gordijnen klaar liggen bij Stomerij
Wijngaarden (Bleekstraat), deze kunnen worden
afgehaald!...

Correctie Visserijdagen
Makkum – Vorige week stond er in het verslag
over de Visserijdagen een storende fout. Neptunus
was Herman Nota, de schilder, uit Piaam waarvoor
de schrijver haar excuus aanbiedt.

50.000e bezoeker in
Waterpark “Mounewetter”
Witmarsum – Mede dankzij het mooie weer
kwam al op maandag 17 augustus de 50.000e
bezoeker langs de kassa van het zwembad. Het was
de Witmarsumse Uikje Joustra, die samen met haar
kinderen Hendrik, Gerben en Jacob het bad bezocht.
Mevrouw Joustra kreeg van penningmeester Harry
Kuipers de felicitaties en een prachtig bos bloemen
overhandigd. Tevens kreeg zij een persoonlijk
abonnement voor het jaar 2010.

De Waardruiters
Cornwerd - Onze leden Marieke Lombaard en
Maaike Tolsma hebben een succesvol weekend
achter de rug Marieke starten in Dronrijp met
Dwight in de klasse B met zeer goed resultaat 2
keer een eerste prijs met 191 en 189 punten.
Maaike was succes vol met haar paard en behaalde
een 2 e plaats met 186 punten en een eerste winstpunt in de M1

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

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Schilders herinnering aan VOC schip Prins Willim

Makkum - De brand, die het einde voor het
VOC schip Prins Willim was, heeft heel veel
herinneringen bij mensen opgeroepen. Eén van
de mensen die met zijn bedrijf veel voor de
afbouw van het schip betekend heeft, is de heer
Piet Terpstra uit Makkum, toen eigenaar van het
schildersbedrijf Terpstra.

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 6 september.

Het was een bijzondere opdracht. Na de opdracht
voor het schilderwerk ging Terpstra met één van
de mannen naar het Rijksmuseum. Hier was op
het gebied van de VOC schepen een deskundige.
De conservator Herman Ketting gaf deskundige
en duidelijke uitleg over het schilderwerk van
zo’n groot project. Er was documentatie en de
versieringen, beelden en ook een gezicht op
Middelburg moest kloppen, met de tijd, waarin
het oorspronkelijke schip gebouwd was. Het
gezicht op Middelburg kwam op de spiegel en
de beelden en versieringen waren overal op het
schip te vinden. Velen zullen zich de grote goudkleurige leeuw op de boeg nog wel herinneren.
Er werd een tekening van vroeger tijden gevonden
en verder moest Terpstra het maar uitzoeken met
zijn personeel. De beelden werden gemaakt
door het echtpaar Schuurs uit Berkel- Enschot.
Ze kwamen als blanke houten beelden aan. Veel

houtwerk moest eerst geïmpregneerd worden.
Het liefst hadden de oudheidkundigen gezien
dat dit met de oude originele middelen gebeurde.
Terpstra vond dit geen goed idee. Het was puur
vergif en daaraan wilde hij zijn mensen niet
blootstellen. Er werd een alternatief gevonden.
Alle beeldhouwwerken en het gezicht op
Middelburg en de rest van het houtwerk werd
door eigen mensen van het schildersbedrijf
gedaan. Al snel bleek dat er onder de schilders
uit Makkum ware kunstenaars zaten. Het werd een
pronkjuweel van boeg tot brug en van huid tot
aan de masten. De artiesten van Terpstra hadden
er veel plezier aan en uiteindelijk bepaalden
de geschilderde versieringen voor een groot
gedeelte de aantrekkelijkheid van het schip.
Helaas was de Prins Willim toen hij in Den
Helder lag toch wel enigszins verwaarloosd en
had beslist een goede opknap beurt nodig. Dit is
niet meer nodig.
Televisie Noord-Holland maakt momenteel een
documentaire over het schip en is ook in
Makkum geweest. Velen die digitaal televisie
kijken kunnen deze zender ontvangen en als het
uitgezonden wordt, komt het tijdstip waarop
zeker in de Makkumer Belboei.

>>>>>>> PENJUMER MERKE <<<<<<<
VRIJDAG 4 SEPTEMBER aanvang 20.00 uur
• KLÚN EN KNOFFELHAKKE, Cabaret in ‘t Frysk (entree  10,=)
Na afloop swingen met NOBODY’S HOME

ZATERDAG 5 SEPTEMBER vanaf 22.00 uur
• FEESTBAND “BACK4MORE” (entree  10,=)

Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

ZONDAG 6 SEPTEMBER
Info: tel. 0515-542126 / 231618

• VANAF 12.00 UUR KNKB HOOFDKLASSE KAATSEN
NA AFLOOP DE TOPBAND “LAYS”
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Voetbalprogramma

Kaatsvereniging Makkum organiseert

VV Makkum
zaterdag 5 september

De Belboei Ledenpartij

Delstrahuizen 1
CVVO 2
Makkum 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- CVVO 3
- De Walde 3

14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur

Makkum B1
Makkum C1
NOK C1
Makkum D1
Oosterlittens D2

- Heeg B1
- Friesland C1
- Makkum C2
- Mulier D1
- Makkum D2

12.45 uur
10.15 uur
9.00 uur
9.15 uur
9.00 uur

Makkum E1
Makkum E2
Makkum E3
Makkum E4
VWC F1
TOP 63 F2
CVVO F8

- Heeg E1
- Olde Bo. E1
- Workum E4
- EBC-Delstra.E4
- Makkum F1
- Makkum F2
- Makkum F3

10.30 uur
10.30 uur
9.15 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.15 uur

Zondag 6 september a.s. wordt de laatste ledenpartij van dit seizoen gehouden. Deze partij staat
open voor Heren, Dames, Schooljeugd, Pupillen en Welpen. Het is de laatste kans voor een krans!
De kaatsvereniging hoopt dan ook dat er een grote opkomst zal zijn. Dit geldt tevens voor het publiek
dat dit seizoen regelmatig op het kaatsveld aanwezig was. Laten wij er met elkaar een gezellige
afsluiting van het kaatsseizoen 2009 van maken.
Aanvang: 11.00 uur op “Keatslân De Seize“ aan de Klipperstraat. De jeugd begint om 12.00 uur!
Café Bar “De Belboei“ is sponsor van deze partij de prijzen bestaan uit waardebonnen en medailles.
De kransen worden aangeboden door A. Kamstra Tuincentrum “Maggenheim”
Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdag 5 september in de kantine
of bij secr. Mieke Tilburgs, tel. 0515- 231377.
De lotingen zijn als volgt: Schooljeugd, Pupillen en Welpen: zat. 5 sept. om 19.00 uur.
Heren en Dames: zat. 5 sept. om 20.00 uur in Café Bar “ De Belboei “.
Tot zondag !!

Hardlopen met Loopgroep
Makkum
Makkum – Wilt u kennismaken met hardlopen
(draven), eens deelnemen aan een trimloop (bijvoorbeeld van de vv Makkum in januari 2010) of bent
u als individuele loper op zoek naar een gezellige
loopgroep dan kunt u zich aanmelden bij de loopgroep Makkum. Het motto van de loopgroep is:
Samen op een ontspannen en verantwoorde manier
bezig te zijn met hardlopen waarbij gezelligheid en
sfeer belangrijk zijn, maar zeer zeker ook het behalen
van een prestatie op eigen niveau. Beginnende lopers
trainen volgens een 15 weken durende vrijblijvende
beginnerprogramma (2 trainingen per week) met
als uiteindelijk doel een half uur aaneen te kunnen
hardlopen. Bij voldoende belangstelling zal dit
programma wederom eind september worden aangeboden. Dus aarzel niet en meldt u aan. Loopgroep Makkum is opgericht in maart 2009 en telt
momenteel 40 leden. De trainingsdagen/tijden zijn:
maandag en woensdag van 19.30-21.00 uur en op
zaterdag van 08.30-10.00 uur. Contactpersoon van
de loopgroep is: Jan-Hindrik Hartman, De Pleatsen
6, 8754KE, Makkum, tel. 0515-233158, mail:
janenharma@hetnet/nl

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken
binnen en buiten,
tevens behang- en
timmerwerkzaamheden.

Tel. 06 – 497 31 312

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!
Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

YN é FÛKE
Heeft nu ook een Kinderfysiotherapeute in dienst..
Dit is mevrouw A. Altena uit Bolsward.
Wij bestaan nu uit de volgende personen:
G.J. Hellendoorn: fysiotherapie, manuele neurotherapie en sportfysiotherapie.
Mevr. J. Viëtor: fysiotherapie en manuele therapie.
Mevr. A. Altena: fysiotherapie en kinderfysiotherapie.
Mevr. J.Dijkstra-Z: fysiotherapeute voor de buitendienst en waarnemer.
U kunt ons bellen voor afspraken op tel nr. 0515-232221
Of langskomen in het praktijkgebouw aan de Voorn 35 te Makkum.
Tevens het adres voor medische fitness voor COPD-en diabetes -patienten.
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Laminaat op de vloer?

Elk jier ist wer in plaatsje mei nachtkeatsen yn Koarnwert

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

(eigen foto)
* v.l.n.r. Het winnende trio Antsje Elgersma, Jan Ruurd Amels en Sando van der Meer
Koarnwert - De keatsers gekonsentreerd mei
harren spultsje besich, mei op ‘e eftergrûn de moai
oankleide oanspannen hynsteweinen. Elk jier wer
in prachtplaatsje yn it dat lytse doarpke. Dit jier
wiene der 19 partoer die’t om de klokjes striden.
De útslagen fan de twa kwart finales eindigden op
twa úterste standen. Jan Ruurd Amels, Sando van
der Meer en Antsje Elgersma keatsten tsjin Brian
Zeilmaker, Hette Elgersma en Sabrina van der
Werf. Antsje en har maten sloegen har man en
maten der finaal ôf mei 5-0, 6-6. Dernei hienen sy
in steand nûmer en kaamen yn de finale. Yn de
oare kwart finale keatsten Hidde Koornstra, Herre
Adema en Natasja Philipse tsjin Jorn adema, Frans
Huisman en Ottje Tilstra. Op 5-5, 6-6 kearde Ottje
de lytse keats, wertroch sy en har maten yn de heale
finale kaamen. Yn de heale finale hienen Jorn, Frans
en Ottje wer in drege partij foar de kiezen. Sy hiene
tsjin Michel Nesse, Leendert Kooistra en Nienke
Leijenaar wer alles oan de hang. Ek no pakten se de
winst en stûnen se yn de finale. It oare partoer wûn
sa dus de tredde priis. Nei twa drege keatspartijen
moesten Jorn en syn maten alwer oan de bak yn de

finale. Die wie tsjin Jan Ruurd c.s., mar dat wisten
se net te winnen. Troch te winnen mei 5-3, 6-6
bewezen Jan Ruurd, Sando en Antsje dat se de bêsten
fan de jûn wienen. Sy wûnen it nachtkeatsen yn
Koartwert 2009! Neidat foarsitter Marchje Haanstra
de klokjes oan de priiswinners útrikt hie, krige Jan
Ruurd de keningsbal omhongen. Dit wie foar him
mar leafst de tredde keningsbal út Koarnwert. It
wie noch lang smûk yn de tinte mei in bakpanne fol
fleis. Foar een inkeling wie de fytstocht nei hús in
bytsje te lang mar gelokkich is eltsenien úteindelik
feilich thús kaam. Oftewol: it wie wer dolletjes!
De klokjes waarden mei mogelik makke troch
Juwelier Kramer út Frjentsjer. Willem Tuinstra
sponsorde sa as elk jier de keningsbal.
Útslach:
1e: Jan Ruurd Amels, Sando van der Meer
en Antsje Elgersma
2e: Jorn Adema, Frans Huisman
en Ottje Tilstra
3e: Michel Nesse, Leendert Kooistra
en Nienke Leijenaar

Afsluiter KNKB welpen meisjes
fanatiek maar vooral sportief gekaatst. Doordat er
steeds beter en gedrevener werd gekaatst, raakten
de parturen meer en meer aan elkaar gewaagd. Dit
zorgde voor een opbouwende spanning in de loop
van de dag. Met name de opslag was een lastige klus,
maar de meiden lieten zich, evenals de toeschouwers
en vrijwilligers, niet hinderen door de weersomstandigheden. Maar een overheerlijke kop soep van mevrouw
Hoekstra was voor de liefhebber een warm welkom!

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

nd

oet
m
s
er

(eigen foto)
* Anneke Smid (Witmarsum) en Rianne Nutma
(Winsum) in de kransen
Gaast - Met een flinke wind, buien en onweer opkomst ging de KNKB-partij voor welpen meisjes
op zaterdag 29 augustus gewoon van start. Rond
9.00 uur werden door het bestuur van “Trije yn Ien”
de laatste voorbereidingen getroffen, door twee ziekmeldingen werd de lijst nog aangepast, zodat alle
parturen compleet van start konden. Op het kaatsveld “De Boppe slach” te Gaast, waar de bomen en
struiken rondom het veld de wind enigszins probeerde
te verminderen, werd tussen 10.00 en 15.00 uur

Winnaarsronde
1e Anneke Smid (Witmarsum),
Rianne Nutma (Winsum)
2e Hester Bruinsma (Wommels),
Annet de Haan (st. Annaparochie)
3e Pytrik Zijlstra (Folsgare),
Wieke de Jager (Schingen)
3e Amarins de Groot (Mantgum),
Ymkje Yntema (Grou)
Verliezersronde
1e Selma van der Molen (Witmarsum),
Joyce Greidanus (Winsum)
2e Sjoukje Stuiver (Witmarsum),
Zoë de Jong (Goenga)
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37e Koninklijke Tichelaar partij yn Makkum

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

Nachtkaatsen
op het Plein voor leden en niet-leden
Vrijdag 4 september a.s. wordt deze
Klussenbedrijf U. Tuinier partij gehouden.
Het is voor Dames en Heren apart,
bij voldoende deelname, er wordt
gekaatst met een luchtbal.
De prijzen bestaan uit waardebonnen, a.v.19.00 uur.
Opgeven voor deze partij kan t/m morgen,
donderdag 3 september 20.00 uur, in de kantine
of bij secr. Mieke Tilburgs, Tel: 0515-231377.
Makkum - It wie wer in moaie keatsdei yn
Makkum op ‘Keatslân De Seize’. Der stienen 25
partoeren op list foar de KNKB senioren frije
formaasje wedstriid. De priizen foar dizze partij
waard oanbean troch ‘Koninklijke Aardewerk
Tichelaar’ te Makkum. Yn de heale finale stienen
partoer 7: Marius Grond, Sjoerd Teake Kooistra
en Douwe Anema tsjin oer partoer 13: Jan-Dirk
de Groot, Erik Haitsma en Eppie Weidenaar.
It waard in spannende partij mei alles oan’e hang.
Bij de lêste slach kearde Eppie Weidenaar de bal
foar de keats. Troch syn aksje brocht hij syn partoer

yn de finale. De oare finalist wie partoer 1: JanBrandt Wiersma, Hillebrand Visser en Jouke
Bosje. Eerder op de dag kwamen zij zeer knap
terug van een achterstand van 5/2 en bleven ze
in de race voor de prijzen. It wie in partij wer’t
it publyk fan genietsje koe. It partoer fan JanDirk de Groot wie ferbaal goed oanwêzich yn
dizze partij. It partoer fan Jan-Brandt Wiersma
en syn maten lieten har net der troch fan de wize
bringe en wûn de partij mei in stand fan 5 – 3
6/2. De kransen werden aangeboden door
Slagerij Attema.

nieuw in ons assortiment
koopmans verven
nylostop hout reperatievulmiddel
nieuwe lijn ledzaklampen
blanke klompen
hermadix tuinverf op waterbasis
maar de kwaliteit van acrylverf

Penjumer Merke op 4, 5 en 6 september
Penjum - Het 1e weekend in september is ingeruimd voor de Penjumer Merke. Het is een van
de laatste dorpsfeesten in deze omgeving en wij
gaan er met zijn allen een gezellig feest van maken
zegt de organisatie. Vorig jaar was de regen een
klein beetje een spelbreker, dus men rekent nu
op een zonnig weekend. Op vrijdagochtend is de
start met de spelletjes voor de kinderen van de
basisschool. De middag is ingeruimd voor een
balspel, waaraan iedereen kan meedoen. Daarna
is er een Stratenzeskamp met zes teams op het
feestterrein. De vrijdagavond starten Klún en
Knoffelhakke met hun Frysk cabaretprogramma
en daarna kunnen de voetjes van de vloer met de

swingende band Nobody’s Home. Men hoopt
vrijdagavond op veel publiek. Zaterdag begint de
traditionele merkekaatspartij om 10 uur. Dames,
heren en jeugd kaatsen in diverse klassen. Op
zaterdagavond is er een geweldige top100 band,
Back4More die tot in de kleine uurtjes doorgaat.
Zondagochtend moet het veld klaargemaakt
worden voor de kaatsers van de Heren Hoofdklasse. Zij beginnen om 12 uur aan de Heren
Hoofdklassepartij, waarbij ondermeer gestreden
wordt om de koningsprijs “De Zilveren Tulp”.
Na afloop van het kaatsen wordt de Penjumer
Merke afgesloten met een fantastisch optreden
van de feestband Lays.

In Dronrijp werd 21 augustus een kringwedstrijd
gehouden. Daar kwam Sanna van der Heide ook
met beide paarden aan de start. Met Bennie was de
score 181 punten en met Minke van der Blokken
180 punten en een 6e prijs en weer voor elk
paard een winstpunt. Susanne Huurman kwam
ook an de start in Dronrijp met Rymke van de

opruimingen in
tuinverfietslangereedschaplasticopbergsystemen
doeeenbodopdonderdag3september10tot12uur

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

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Zaterdag 15 augustus ging Sanna van
der Heide met haar paarden Bennie en Minke
v/d Blokken naar Koudum om daar mee te doen
aan een wedstrijd alleen voor Friese paarden. Zij
kwam voor de 1e keer in de klasse M1 met beide
paarden uit. Met Bennie kreeg zij 186 punten
voor de proef en met Minke 182 punten .Dus
met beide paarden reed zij een winstpunt.

weer binnen gekregen
toilet zitting kinder
met print en zachte zitting

Greidpleats in de klasse L1.In de 1e proef was
de score 185 punten en in de 2e proef 191 punten
samen 2 winstpunten.
Bij de pony’s kwam Sanne Snijders met Merlijn
in de klasse L1 uit. In de 1e proef werd zij 3e
met 194 punten 1 winstpunt. En in de 2e proef
reed zij 187 punten bij elkaar goed voor 1 winstpunt. Ook Sierella van Slageren met haar pony
Vanity kwam uit in de klasse M1 cat.C. In de 1e
proef behaalde zij 186 punten wat goed was
voor de 1e prijs en in de 2e proef nam zij de 2e
prijs mee naar huis. Wiënna van Slageren kwam
uit met Toosie in de klasse B cat.B. In de 1e
proef won zij de 1e prijs met 188 punten en in de
2e proef had zij de fraaie score van 191 punten
samen goed voor 2 winstpunten.

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Tweedelige uitschuif ladder, tel. 0515-233006
Peugeot Speedfighet 2 z.g.a.n., tel. 06-14745593
Eetkamertafel massief eiken 1.40x0.85m.
(uitschuifbaar tot 2.20 m.)  45.-; Vier eetkamerstoelen massief eiken met Leeuwafbeelding
in houtsnijwerk in rugleuning  55.-;
Als geheel, tafel + stoelen slecht  75.-,
tel. 0515-231940
G.o.h. 2 pers. 140 x 200 x 20 Optisleep medium
matras  50,-, tel. 0517-531288

TE KOOP

Pompoenen en kalebassen in alle soorten en
maten, T. van Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5
Gaast. tel. 0515-542547
Grenen salontafel 120x80 cm  20.-,
tel. 06-18488789

Colofon
Weersterweg 21
WONS
Vrijstaande, royale
woning met bijgebouw.
Groot perceel (1717m²).

Vraagprijs:
 387.500,00 k.k.

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familiec.q. verenigings berichten, tips en redactionele artikelen,
ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur
of u kunt contact opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 13, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigingsadvertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
TE KOOP

4 pers. caravan 1997 merk Caravelier T.395,
zeer compleet, pr.n.o.t.k., tel. 06-15190305
AANGEBODEN

Sandy’s acryl nagels. Wilt u ook mooie verzorgde nagels? en niet duur. Ook zet ik proefnagels, zodat u dit kunt ervaren! Sandy,
Schokkerweg 9 Makkum, tel. 06-29276948
GEVRAAGD

Is er iemand die mij (23 jarige dame uit
Makkum) gitaar les wil gaan geven?
Uiteraard tegen een vergoeding en meerdere
dagen in de week. tel. 051-855818
Wie wil een 10 jarige jongen vioolles geven?
Lestijden en betaling in overleg, tel. 0515231712
VERLOREN

Tijdens de visserijdagen, 22 augustus, in de
buurt van de RK Kerk een groen kinderjack
(maat 80-86) en een kussentje (paars-roze)
voor in een kinderzitje, tel. 0515-233655
Op woensdagochtend, 26 augustus, 1 rechter
@apie babyschoentje van leer. Donkerbruin
met 2 roze/paarse strepen. Wie heeft deze
gevonden? 0642718467 / de Voorn 2 Makkum

V D BLES TAXICENTRALE




U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

