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Pieter Terpstra en Hiltje van Wigcheren
vieren 65 jarig huwelijksjubileum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

In veel westerse landen hebben huwelijksjubilea in
bepaalde jaren een bepaalde naam. Piet en Hiltje
Terpstra kunnen dit als hun briljanten huwelijksdag
beschouwen. Afgelopen maandag 8 augustus werd
in het Anker te Makkum het feest gevierd. Uit het
huwelijk werden negen kinderen geboren. “Mar ik
ha 8 befallings hân”, zegt Hiltje. Ze doelt op de
tweeling Libbe en Johannes. Nadat Libbe geboren
was kwam er tot ieders verbazing nog ééntje. Hiltje
raakte hals over de kop naar het ziekenhuis in
Sneek en daar kwam Johannes ter wereld. Wanneer
die herinneringen worden opgehaald komt onherroepelijk het liedje “Twa is in pear” van Tetman de
Vries voorbij. “Mem hie de ruften klear, jawol foar
ien, mar net foar mear”.
Pieter (89) werd geboren in Sint Jacobi Parochie en
Hiltje (88) in Berlikum. Ze groeiden op in de jaren
30 toen de crisis zwaar aan de deur klopte. Na de
lagere school wou Piet wel naar de ambachtschool
maar er was geen geld. Hij toonde interesse voor
het schildersberoep en kon op zijn 14de als leerling
schilder aan de slag. Hij verdiende 1 gulden in de
week. Tijdens een klus in Beetgum ontmoette hij
Hiltje. In de eerste jaren van de oorlog had het
verliefde paar regelmatig contact. Toen de bezetters
steeds fanatieker werden was Pieter genoodzaakt
onder te duiken. Hiltje liep dan op zaterdag van
Berlikum naar Sint Jacobi zodat ze elkaar nog even
konden zien. “Mar it wie wol in ein, hear. En at ik
dan thuskaam sei ik tsjin ús mem; ik doch it noait
wer! Mar de oare wyks… no, do wist it wol”. Na de
oorlog kreeg Piet een tip dat het Makkumer schildersbedrijf van Sikke Postma te koop was. Hij stapte op
de fiets om een kijkje te nemen. Onderweg moest
hij een aantal keren vragen waar Makkum lag. De
koop werd beslecht en het jonge, en inmiddels
getrouwde stel vertrok voor een nieuw avontuur
naar het vissersdorp aan het IJsselmeer. “We ha

altiten wol wurk hân, vertelt Pieter Terpstra. “Nei
de oarloch ha we earst in protte rútsetten. Sikke
Postma wie mennist en hie it ûnderhâld fan de
Mennistetsjerke ek. Dat ha wy mei oernommen. De
fiskerij yn Makkum spile yn dy jierren ek parten
mei. Fiskerslju lieten it ûnderhâld oan de huzen
faaks oer oan de skilders. Letter hat Wiebe Amels
my frege as ik ek in boat fervje koe. De skilder dy’t
by him yn tsjinst wie, noasket him net. Ja, en doe
binne we ek yn de skipsbrânzje belâne”.
Het bedrijf van Terpstra groeide gestaag. Het isoleren van woningen werd een aantal jaren flink
gesubsidieerd door de overheid en leverde veel
werk op. Aan de rondweg verrees een fonkel-nieuw
gebouw. (nu Zonwering) In de topjaren waren er 50
werknemers. Nu kan Pieter Terpstra er wel om
lachen maar in die periode was het een ontzettend
drukke tijd. “Sjoch, ik koe hast net nee sizze. Dat
lei net yn myn aard. We ha in protte wurk dien foar
wenningstichtingen, fersoargings-hûzen en partikulieren. En doe waard de subsydzje ynlutzen en
moast ik wer om oar wurk sykje. Lokkich hienen
we goede kontakten mei Talen en dy is der doe by
ynstapt”.
Het is nu 25 jaar geleden (nog een jubileum, red.)
dat Pieter Terpstra uit het bedrijf stapte. Na een
aantal verhuizingen woont het echtpaar nu in de
Lieuwkemastate en heeft het naar de zin. Af en toe
wordt er nog een ritje met de auto ondernomen.
Hiltje heeft altijd de zorg voor het gezin gehad en
werkte later mee in het bedrijf. “Ik ha altiten alles
op regel hân en dat wol ik ek graach sa hâlde.
Moarns op tiid fan bêd, jûns op tiid op bêd. Ik sit
bygelyks no al wer te tinken wat we moarn ite
moatte. We hottefylje ek wolris, hear. Mar we ha it
altiten mei syn beiden oprêden en dat hoopje we
noch lang te dwaan.

Makkum, Langezand 33

Fantastisch vrij uitzicht over vaarwater naar IJsselmeer
vanuit deze geschakelde, nooit verhuurde
recreatiewoning, 451 m² eigen grond.

Vraagprijs € 168.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).
Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
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 Wiersma, De Koarte Baan 13 Wommels,
tel. 0515332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Agenda
Woensdag 10 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 13.30 uur
Gedichten maken met rijmlineaal. Vanaf 7 jaar

Vrijdag 12 augustus
Cornwerd - Kaatsveld Nachtkeatsen
aanvang 19.00 uur

Zaterdag 13 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
Bezoek schrijfster MAREN STOFFELS
eigen foto

Zondag 14 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
Zandkasteel bouwen. Vanaf 6 jaar

Woensdag 17 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
Voorlezen en knutselen: Piraat Lars. Vanaf 6 jaar

Kerkdiensten
Makkum - Van Donia kerk 9.30 uur
Voorganger: mevr. G. Brouwer-Bakker
Organist: Sterenberg
Bolsward - Doopsgez.kerk 10.30 uur
Bloemkamp: voorg.: zr F. Visser- v Enkhuizen
Makkum - R.K.parochie Zaterdag 19.00 uur
Voorganger: van der Wal
Makkum - Baptisten gem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
Makkum - Holle Poarte 9.30 uur
voorganger: Da. G Rol,
Muziek en zang: Fam. Bakker
Organist: K. Reitsma

Colofon

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden
budget) Informatie, advies en bemiddeling

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

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

Accordeon Melancolique

Aansluitend op de gezelligheidsmarkt in Makkum
is er een uitgelezen kans om Latin, Blues, Tango,
Filmmuziek, Chansons, Klassiek, Wereldmuziek
klanken en originele eigen composities van dichtbij te beluisteren. Dit zijn de genres die kleinkunstenaars op accordeon, Cherie de Boer en
Jean-Pierre Guiran, aandoen op hun zoektocht
langs de binnenkant van schoonheid. Ze introduceren hun muziekstukken met een sfeertekening;
soms een citaat, soms een gedicht. Over dankbaarheid, over vertrouwen, met humor en knipoogjes. Ook aan te bevelen bij mensen die dachten
niet van accordeonmuziek te houden.
Guiran en de Boer hebben in de loop der jaren een
originele stijl ontwikkeld; kenners weten meteen, dat is Accordéon Mélancolique. Hun laatste
CD's bevatten steeds meer eigen composities,
die b.v. regelmatig op ClassicFM te beluisteren zijn.
Hun muziek wordt over de hele wereld gebruikt
door dansgroepen b.v. de Franse hiphop-dansproductie van Accrorap of De Juilliard School of
Arts in New York en Compañía Nacional de Danza
II uit Madrid en filmmakers b.v.in Amerika:
Marten Scorsese. Ook in Nederland gebruiken
televisieprogramma''s als de Troon, Man bijt
Hond, NPS kort, KRO profiel en Holland's got
talent hun muziek. Peugeot en Vodafone gebruikte
deze aanstekelijke accordeonmuziek voor TVreclames. Zie verder www.acmel.nl

PSV de Halsbânruters
Zondag 31 juli werd er door de Kwintoruiters in
Koudum een dressuurwedstrijd gehouden voor
pony's en paarden op een terrein vlakbij de Kuilart.
In de klasse M2 reed Annamrie Wietsma met
Samyra v/d Binnenvelder haar eerste winstpunt
met 184 punten goed voor de 2e prijs. Louise
Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke Peinjum
won in de 2e proef de 2e prijs met 184 punten 1
winstpunt. In de klasse Z2 waren er twee eerste
prijzen voor Kirsten Koopmans met Nabuco met
223 punten 2 winstpunten en 217 punten 1 winstpunt.
Zondag 7 augustus werd er rond Manege de
Boeyenkamp een concours georganiseerd door
de Waardruiters voor paarden. In de klasse M2
kwam Annemarie Wietsma met Samyra van de
Binnenvelder aan de start. In de 1e proef reed zij
een winstpunt met 180 punten. In de 2e proef
won zij de 3e prijs met 191 punten ook 1 winstpunt. Kirsten Koopmans kwam met Nabuco uit
in de klasse Z2. Zij won de 1e prijs met 209
punten goed voor 1 winstpunt.
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Bezoek Maren Stoffels aan
strandbibliotheek Makkum

eigen foto

Op zaterdag 13 augustus komt de schrijfster Maren
Stoffels naar de strandbibliotheek Makkum. Zij
is schrijfster van boeken als ‘Sproetenliefde’,
‘Op blote voeten’, ‘Met mijn ogen dicht’, Piercings
& Parels. Op haar zeventiende debuteerde zij
met het boek ‘Dreadlocks & lippenstift’. Ze werd
geïnspireerd door haar vriendschap met een meisje
dat ze tijdens een zomervakantie had ontmoet:
‘Zij was een meisjes-meisje, ik een skater. Daar
kan je niet mee bevriend zijn, dacht ik, maar dat
bleek een vooroordeel.’ In Dreadlocks & lippenstift spelen twee meiden de hoofdrol die ook
heel verschillend zijn.
Marens boeken worden vooral door meiden
gelezen en ze gaan over allerlei situaties in de
puberleeftijd. Tijdens de schoolbezoeken die ze
doet merkt ze dat de lezers haar boeken vooral
leuk vinden omdat ze er zoveel in herkennen. De
thema’s in haar boeken zijn o.a anorexia, gepest
worden, homoseksualiteit, verliefdheid, jezelf
durven zijn en vriendschap. Ondertussen heeft
Maren al heel wat boeken geschreven. Onlangs
kwam het boek ‘Verboden voor ons’ nog uit.
Maren heeft een druk leven en we zijn daarom
zeer verheugd dat ze in de zomervakantie een
bezoek brengt aan de Makkumer strandbibliotheek. Het begint om 14.00 uur. Je kunt haar
vragen stellen, met haar op de foto, je boek laten
signeren en nog veel meer. Iedereen is welkom!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

De gehele week Braderie Aktie
Zelf kaas afsnijden:
Als u tussen de 485 en 515 gram afsnijdt,
krijgt u dit gratis mee!!!
(kaas naar keuze)

Verkoop aktie van de Warme Bakker:
makkumer Mieck....................voor 3.95
Aanbiedingen geldig van do. 11/8 t.e.m. wo. 17/8

Waarom niks betalen voor niets?
Profiteer van 11 t/m 13 augustus
van dit smakelijke voordeel

Bij ons de gehele week diverse aanbiedingen voor de zelfde kwaliteit

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
t/m Zaterdag

Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Verse Worst
Als vanouds....Gehaktdag
Diverse Aanbiedingen

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn.
U wilt toch ook lekker eten?
Laat dit dan geen teleurstelling zijn.
De maaltijd is het belangrijkste van de dag!
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

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

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

i.v.m. de vakantie periode
heeft de buurtagent op woensdag
van 1 t/m 17 augustus 2011
geen spreekuur in het gemeentehuis
te Witmarsum
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Leugenbollepop en Makkum Zingt mee!

eigen foto

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel
kleine als grote groepen
Geopend op: woensdag,
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur
zaterdag & zondag vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Ook dit jaar weer,
haal ik voor u de wespennesten neer!!

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

Stichting Leugenbollepop maakt zich op voor
een prachtige avond met een iets afwijkende
opzet dit jaar. Voorgaande jaren kon u genieten
sterren die het aandurfden om voor u een nummer
te zingen. Dit jaar blijft dat bestaan maar wordt
de avond aangevuld met een nieuw onderdeel
Makkum Zingt mee. Voor de kinderen dit jaar een
speciale act vanaf 19.15 tot 20.00 uur. Vrijdagavond 26 augustus, de hele avond vermaak!
Makkum zingt mee!
Na het succes van vorig jaar van Weert Zingt,
Den Bosch Zingt, Vlissingen Zingt en Tilburg
Zingt, Leeuwarden Zingt met ruim 26.000
bezoekers breidt Nederland Zingt Mee dit jaar
uit en zullen er nog vele plaatsen volgen. Een
combinatie van pretentieloos amusement en een
stukje idealisme, de saamhorigheid bevorderen
ongeacht ras, geloof, sekse of leeftijd, dat is het
doel van de evenementen van Nederland Zingt
Mee. Het zangfestijn is bedoeld voor iedereen
die graag zingt, van jong tot oud. En wie doet dat
nu niet? Zingen maakt blij en vrolijk. Dit is het
motto van dit evenement. Waar kan dat beter dan
in Makkum waar al 21 keer Leugenbollepop is
georganiseerd!?
Het publiek is de ster!
Tijdens de laatste set van Leugenbollepop (tussen
23.45 en het einde van de avond) neemt een
groep van voorzangers plaats op het podium. De
podiumzangers zetten de toon en zijn de sfeermakers. De stemmen mogen best ongeschoold
zijn. Net als het publiek krijgen zij een krant met
alle liedteksten. De presentator kondigt de liedjes aan, leidt het evenement; publiek en podiumzangers kunnen luidkeels samen meezingen met
de originele nummers. Niemand zingt solo! Tijdens
Leugenbollepop voelen wij ons allemaal een
beetje zanger dus dan is dit dé kans om zonder al
te veel schroom het podium te bestijgen!

Jeugdspektakel
Vrijdagavond 26 augustus beginnen we de avond
met een spetterend optreden voor de kinderen tot
12 jaar. Rixt en Vollie zorgen voor een prachtige
animatie met dans en muziek voor het podium
tussen de kinderen in. Absoluut een aanrader
voor de jongste bezoekers van LBP en hun
ouders! De dames bereiden een prachtige show
voor die zij met de jongsten willen delen. Even
na acht uur openen Jetze en Tjerk het festival en
gaan de Superbands 3 prachtige sets spelen met
ruim 25 zangers en zangeressen. Net als ieder
jaar een verrassing om te zien wie er dit jaar op
het podium staat. Aparte act dit jaar is de
Loopgroep Makkum die het hele Plein aanzet tot
bewegen.
Publiek
Om tot een groot succes te komen hebben wij
net als ieder jaar de hulp nodig van deelnemers
en publiek aan dit legendarische muziekfeest.
De deelnemers, ruim 25, zijn al binnen en hebben
inmiddels al meerdere keren gerepeteerd. Het
publiek heeft dit jaar vrijdagavond 26 augustus
een belangrijke rol. Komt allen kijken dit jaar
hoe voor u allicht bekende zangers en zangeressen
het podium betreden. Sluit de avond af door
gezamenlijk een massaal openlucht concert te
geven tijdens Makkum Zingt mee.
Wanneer?
Houdt deze avond vrij en kom naar Makkum om
met ons Leugenbollepop te vieren. Waar kan je
nu uit het niets een gevierde artiest worden en
een knaloptreden verzorgen voor 1.400 mensen?
Dat kan alleen bij Leugenbollepop. Vrijdagavond
26 augustus vanaf 19.15 uur op het Plein in
Makkum. Entree zoals ieder jaar vrij, u bent er
toch ook bij!
Stichting Leugenbollepop Makkum

Zomeravond Braderieën
Makkum - Vrijdag a.s. organiseren de ondernemers van Makkum weer een braderie. Dit jaar
onder leiding van de familie Zeeman. De braderieën zijn dit jaar voor het eerst op vrijdags.
De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur. Tevens

kunnen de kinderen weer een vrije verkoop
houden. Willen de omwonenden er rekening
mee houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein
autovrij zijn vanaf 14.30 uur.
Het bestuur O.V.M.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Te Koop
Zeer goed onderh.

Peugeot scooter
Viva City 49cc
3 jaar oud met helm
750 Euro
Tel. 0618035366

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

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

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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t/m 12

Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

TE KOOP

zie voor ons

complete
woningaanbod

op onze website

www.makelaardijgros.nl

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Keurig onderhouden, vrijstaande woning
op ruim perceel grond (484m²).
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst,
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst
tot  250.-. email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Triax schotel 2 kops + Ontvanger. Prijs: € 190,Tel. 06-48130250
Konijnenhok: 150 x 50 cm. Prijs: € 15,- Tel.
0515-579312
Eethoek, massief eiken: tafel 195x85 + 6 stoelen.
€ 200,- Tel. 06-53688788
z.g.a.n 3 Jaar oude sparta foxy lady meisjesfiets.
Weinig gebruikt. Tot ongev 12 jaar. € 140.Tel: 0515-795183
3 Lieve ratjes 8 mnd (m) incl. ferplast kooi afm:
80-80-50. € 50,- Tel. 0515-795183
GRATIS AF TE HALEN

Gabber rattenkooi, niet meer zo heel mooi. Tel.
0515-795183

Ze stonden gezamenlijk op de braderie. De kramen van preparateur J. van der Laan en de Vogelwacht
Makkum. Voor de workshop van J. van der Laan was veel belangstelling. En de Vogelwacht Makkum
kon veel nieuwe leden inschrijven.

Federatie Jeugd partij in Zurich

AANGEBODEN

Hallo, wij zijn Rixt en Marte en zijn allebei 13
jaar. Wij willen graag bij u oppassen. Doordeweeks (alleen in vakanties) en in het weekend.
Tijden maken niet uit. We hebben ervaring en
passen vaak op. Tel: 0620346219 (Rixt) of
0621929576 (Marte).
Huis Schilder voor info: 06-85408968
GEZOCHT

6 eetkamer stoelen. Tel.0641078086

Gevraagd:
Schoonmaakhulp, per direkt.
Seizoenswerk.
Tel. 231573
e-mail: info@sotterum.nl
K.V. Meiinoar Ien te Koarnwert
organisearret

freed 12 augustus o.s.

Klaas van Malsen
NACHTKEATSPARTIJ
foar leden en net-leden
begjin: 19.00 oere
opjefte foar tongersdei 11 aug. 19.00 oere
fia de mail: kvmeiinoarien@hotmail.com
of telefoan:
Joop van der Werf: tel. 06 54705281
Sjaak Kooistra: tel. 06 30278488
Moaie klokjes te winnen!
Keningspriis wurd oanbean troch W. Tuinstra
Sa as altyd is der ek wer ringriden foar
oanspannen hynsteweinen yn it doarp.

eigen foto

Zaterdag 3 juli werd in Zurich de Federatie Jeugd
partij gekaatst. Het weer viel tegen, maar er werd
spannend gekaatst. Er was veel deelname en het
was een geslaagde kaatsdag. De uitslagen en
foto’s vind u ook op www.kvzurich.nl
Welpen
1e Dirk-Henk Kuipers, Arum
Danny Hoogeveen, Makkum
2e Germt Pyt van Popta, Lollum
Martijn Wiersma, Kimswerd
Herkansingsronde:
1e Redmer Zaagemans, Witmarsum
Trynke Feenstra, Exmorra
2e Lobke Vlasblom, Idsegahuizum
Hendrik Kuiper, Allingawier
Pupillen Dames
1e Aletta van Popta, Lollum
Megan Baarda, Witmarsum
2e Elma van der Logt, Makkum
Fleur Jongema, Kimswerd
Herkansingsronde:
1e Elisa Dooper, Witmarsum
Jelien de Jong, Makkum

Pupillen Heren
1e Rik van der Gaast, Makkum
Lars Wijma, Makkum
2e Anton Buwalda, Schettens
Abe Reinsma, Makkum
3e Alwin van der Weerdt, Makkum
Werner Faber, Bolsward
Herkansingsronde:
1e Gabe-Jan van Popta, Lollum
Bjorn Kieftenburg, Kimswerd
2e Albert Feenstra, Exmorra
Marc van der Veen, Bolsward
Schooljeugd
1e Erica Kramer, Arum
Teun Miltenburg, Bolsward
2e Jurre Rinia, Makkum
Bauke Jan Feenstra, Wons
Herkansingsronde:
1e Jouke Vlasbloem, Idsegahuizum
Julian Faber, Bolsward

