
Kazematten
museum ontvangt 
10.000-ste bezoeker

Jacoba Workshops 
& Ambachtelijke 
Cadeaus nieuw 
in onze regio!
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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Genoeg van water en wind? Koop nu uw eigen 
vrijstaande recreatiewoning (2008) op een kleinschalig 

park met zwembad in de bossen van Drenthe.
Inzetprijs € 120.000,- k.k.

Zwiggelte, Het Zwiggelterveld 14

Veel jong talent op Leugenbollepop

Afgelopen vrijdag was Makkum in de ban van 
Leugenbollepop. Tussen 19.30 en 01.00 uur was 
het een muzikaal feest in de nagenoeg droge buiten-
lucht. Het Plein verandert als ieder jaar in een festi-
valterrein met een prachtig podium. Dit jaar een 
iets andere opzet in bandbezetting, maar ook in het 
programma. De avond of eigenlijk al de middag 
begon met een optreden van drie smurfen voor de 
allerjongsten. Vooraf wisten deze vrouwelijke smurfjes 
een BMW Cabrio te bemachtigen en reden rond met 
een luidspreker om iedereen op het Plein te krijgen. 
Ongeveer 75 kinderen genoten van de act van Rixt, 
Vollie en Karin en natuurlijk Gargamel met kat. 

Even na achten werd het muzikale deel geopend en 
kon de  Superband Wymaroo met een tiental nummers 
van start gaan. Zangers en zangeressen hoofdzakelijk 
uit Makkum zorgen voor een gevarieerd programma. 
Zo kwam Johannes Lutgendorff goed uit de verf bij 
het stevige Killing in the name of, zorgde Maaike 
de Groot voor kippenvel bij Adele en zorgde Peter 
Lieverdink en band plus blazers voor een strakke 
uitvoering van Phil Collins, Something happened 
on the way. 

De tweede set was voor een nieuwe Superband 
geformeerd uit muzikanten uit Makkum en Workum 
rondom Joost Grömmel. In deze set veel jong talent 
waarbij Amber Boszhart uit Skuzum, misschien wel 
de jongste Caro Emerald vertolkster van Nederland 
is. Hoogtepunten waren hier zeker Harry Postma, 
die het aandurfde om Iron Maiden met the Trooper 
te zingen en deed dit met gastgitarist Lucas met 
verve. Meer spektakel kwam van the Spiceboys, 
een zestal jonge heren die een grunge uitvoering 
van de Spicegirls neerzetten. Ook in deze set talent 
uit Makkum; Wietske Huisken zorgde voor gejuich 
na afloop voor haar vertolking van Rolling in the 
Deep van Adele. 

In de pauze was er aandacht voor de sponsoren van 
dit leuke evenement. Ondanks de vele activiteiten 
in Makkum zorgen zij toch ieder jaar weer voor de 
financiële ondersteuning van de vrijwillige organi-

satie. Ieder jaar weer kunnen ruim 1000 mensen 
genieten van een gratis muziekfeest! Hierna was 
het de beurt aan Loopgroep Makkum. Twaalf leden 
van dit sportieve gezelschap zongen, dansten en 
zorgden voor promotie van de loopsport. De presen-
tatoren ook bekend met de loopsport ondersteunden 
hen hierin. De superband Wymaroo sloot het tradi-
tionele Leugenbollepop af. In deze laatste set werd 
een opvallend hoog niveau neergezet. Een mix van 
meest jonge artiesten zorgden voor een prachtige 
serie nummers met onder andere Nienke de Jong 
met een prachtige vertolking van Elske deWall, 
Sabrina Lei van der Werf, erg goed met Right as 
Rain. Een zeer strakke uitvoering van de Doobie 
Brothers door Geartsje Haytema en vuurwerk van 
Froukje Bakker, Elske Ouweltjes en Marije 
Kuipers. Als allerjongste deelnemer waren de 
meeste handjes toch wel voor Leon Rinia, die Fuck 
You van Ceelo Green vertolkte. 

Direct hierna nam DJ KC het podium over van de 
bands en startte Makkum Zingt. Een primeur voor 
de organisatie en voor het publiek. Aan de hand van 
een serie bekende nummers met de tekst op een 
groot beamerscherm én in de Leugenbollepop 
Courant kon iedereen met de liedjes meezingen. Na 
een voorzichtige start kwamen de stemmen bij de 
Abba Medley helemaal los. Proud Mary, de hele-
maal Fout medley met onder andere Boney M en 
YMCA werden goed meegezongen. De afsluitende 
classic Rock- en Queen Medley zorgden voor een 
leuk slot van Leugenbollepop 2011. Nog net voor 
01.00 uur konden de aanwezigen in de zachte, maar 
droge buitenlucht nog gezellig napraten of rustig 
huiswaarts keren. Of de Zing Mee er volgend jaar 
weer bijzit hangt tevens af van de opgave die de 
laatste jaren iets terugloopt. Allicht dat veel mensen 
die vrijdagavond even geproefd hebben van het 
podium volgend jaar voor het ‘echie’ meedoen! De 
organisatie kan terugzien op een geslaagd en talent-
vol Leugenbollepop. Graag tot volgend jaar in de 
studio of op het Plein! 

Stichting Leugenbollepop Makkum
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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 Dentwork, Hammole 13 Workum
Telefoon: 0515-541345
- 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

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

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

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

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

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

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

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

Info Familieberichten
Op U mijn Heiland blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer uw tempel zijn.
                                         Gezang 118: vers 1a

Rus  g is van ons heengegaan, mijn moeder, 
schoonmoeder, onze oma en mijn omi

Trijntje Harenga-Faber
* 5 december 1921  23 augustus 2011
   Makkum    Leeuwarden

Sinds 9 juli 1995 weduwe van Allert Harenga.

 Spijkenisse: Harry Harenga
  Hanneke Harenga-Pijper

 Hoogvliet: Carola en René
  Melanie

 Spijkenisse: Annemarie en Dirk

De rouwdienst en begrafenis hebben zaterdag 
27 augustus j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Corresponden  eadres: L.R. Pele  erpad 8 
 3207 DH Spijkenisse 

Best-Lieve -Mensen
Wat is onze 65 jarige trouwdag tot een onvergetelijke 
dag geworden mede door Uw komen, de vele prachtige 
kaarten, bloemen, telefoontjes en dan de vele giften 
waar wij 2 Goede doelen mee kunnen steunen.
Heel hartelijk bedankt, ook namens onze kinderen
 
Piet en Hiltje Terpstra, v Wigcheren
Korinte 13 vers 13

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de felicitatie´s, bloemen, kaarten, en zo meer ter 
gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk jl 16-08-2011

Klaas en Trienke Haytema
Dedgum

Geluk is liefde 
voor hem en haar

al 40 jaar!

Gefeliciteerd

Agenda
Zaterdag 3 september 
20.00 uur De Holle Poarte
de allerlaatste bingo met afscheid van Cees

Dinsdag 6 september 
14.00 uur Avondrust
Klaverjassen in restaurant Waerdsicht

Oud papier
Makkum - Zaterdag 3 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 in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Kerkdiensten
Makkum - K.C.Het Anker  9.30 uur
voorganger Ds. van Olffen
organist Dhr. Kalkman
 
Bolsward - Doopsgez.kerk  10.00 uur
voorganger zr.Visser-vEnkhuizen
 
Workum - R.K.parochie  14.00 uur
installatie Pastor N ten Wolde-Hijwegen
 
Workum - Baptistengem + H.A.  9.30 uur
voorganger br.A van der Haagen Den Helder
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, literpak.....................................................1.69

Geraspte Kaas Jong Belegen, 100 gram.......................99 cent

Gebraden Kipfilet........................per pakje 25 cent korting

Yogho-Yogho Aardbei, literpak..............................nu 79 cent

Honig Champignonsoep................................per pakje 79 cent

Calvé Mayonaise, pot 450 ml.........................................nu 1.39

Dubbeldrank Sinaasappel/Perzik, 1 liter.......................99 cent

Pickwick Rooibos of Groene Thee, 20x1.5 gram.......1.75 1.39

Aanbiedingen geldig van do. 1/9 t.e.m. wo. 7/9

Profiteer van 1 t/m 3 september
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen

Wist u dat...
er een naaldhakkenrace in makkum georganiseerd 
wordt en er oude naaldhakken worden gezocht 
(min. 7 centimeter) voor de naaldhakkenrace op 
zondag 18 september a.s. elke maat is prima. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal er van de naald-
hakken niet veel overblijven. Graag inleveren bij 
Hoeksema Kapper.
 
Mannenkoor De Flevosanghers Met ingang van 
1 september weer gaan oefenen Locatie: Het Anker 
om 20.00 uur. Mannen die het leuk zouden vinden 
om mee te zingen in dit koor, zijn van harte wel-
kom om op deze avond te komen kijken.

Wooncentrum Avondrust in 
het teken van Engeland 
De hele maand september staat in Avondrust in 
het teken van “Engeland“. Zo worden er ver-
schillende activiteiten georganiseerd, variërend 
van een engelse muziekmiddag met hoedenshow, 
een High Tea, een engelse Bingo en zo zullen we 
eens Fish en Chips gaan eten. Verder hebben we 
ook een doedelzakspeler uitgenodigd. Hij komt 
woensdag 21 september om 19.30 uur optreden 
in het restaurant. Indien u hier ook belangstel-
ling voor heeft, dan bent u van harte welkom! 
We vragen hiervoor wel een kleine vergoeding 
van € 2,50,-. We zien u graag tegemoet.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Zoals al eerder vermeld wordt er weer een 
55-plus Expo gehouden in de stad Groningen. 
We nodigen daarom ook iedereen van 55 jaar en 
ouder uit, om zich hiervoor nog op te geven. De 
beurs wordt gehouden in de Martiniplaza en is een 
combinatie van huishoudbeurs, informatiemarkt 
en optredens van koren, orkesten en artiesten. 
De aanbieding geldt voor busvervoer plus entree 
vanaf uw opstapplaats naar de Martiniplaza en 
terug. De prijs voor vervoer en entree is slechts 
6 euro. Dit betekent dat we precies 50 deelnemers 
nodig hebben om de afgesproken prijs te kunnen 

betalen. Opstapplaats in Makkum is als gewoon-
lijk het busstation tegenover de Jumbo en in 
Witmarsum de Hoeksteen bij de Kerk.

Wanneer: Donderdag 8 september 2011. Tijd: 
Vertrek 09.00 uur vanuit Makkum en plusminus 
een kwartier later uit Witmarsum. We zijn terug 
om ongeveer 15.30 uur. Opgeven kan nog bij 
een van de volgende bestuursleden; 
in Makkum bij L. v.d. Heide tel. 0515-232107 
en J. v. Dongen tel. 0515-233087. 
In Witmarsum bij J. Joustra tel. 0517-531576.

De drie ouderenbonden anbo, kbo en pcob uit Wünseradiel 
hebben een busreis georganiseerd naar Groningen

Het bestuur van SWFlokaal heeft kennisgenomen 
van het voorstel van burgemeester en wethouders 
van Súdwest-Fryslân aan de gemeenteraad om 
aan het Commissariaat voor de Media te laten 
weten dat zowel SWFlokaal als Radio Markant 
voldoen aan de wettelijke bepalingen om aange-
wezen te worden als de lokale media-instelling 
van de gemeente Súdwest-Fryslân. Verder stelt 
het college de raad voor geen gemotiveerde voor-
keur uit te spreken voor één van beide omroepen. 
De keuze welke instelling de zendmachtiging 
krijgt wordt daarmee aan het Commissariaat voor 
de Media overgelaten. 

Het bestuur van SWFlokaal is blij dat er nu voort-
gang in de procedure komt. Na behandeling van 
het concept-voorstel in de raadscommissie zal de 
gemeenteraad op 22 september een besluit over 
het voorstel nemen. Daarna zal het Commissariaat 
voor de Media, vermoedelijk in november, uit-
eindelijk beslissen wie van de beide aanvragers 
de zendmachtiging krijgt. Al met al is er dan een 
klein jaar verstreken, dat wij als een impasse en 
als verloren beschouwen voor de ontwikkeling 
van onze mediainstelling. Het bestuur van SWF-
lokaal vindt het opvallend dat B&W geen voor-
keur uit willen spreken. Het college verwijst naar 
de vertrouwensbreuk die tussen de besturen van 
beide instellingen is ontstaan. Wij begrijpen dat 
het college daarin geen partij wil kiezen. De wet-

telijke adviesbevoegdheid van de gemeente richt 
zich echter (ook) op de vraag welke instelling 
het beste de publieke mediaopdracht zou kunnen 
vervullen, zoals in de Mediawet 2008 is aange-
geven: het op lokaal niveau in Súdwest-Fryslân 
“verzorgen van publieke mediadiensten door het 
aanbieden van media-aanbod op het terrein van 
informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via 
alle beschikbare aanbodkanalen”. Wij hadden 
liever gezien dat B&W daarover een gemoti-
veerde zienswijze hadden gegeven, zodat daar-
mee ook duidelijk wordt wat de gemeente van de 
lokale media-instelling verwacht. 

Het bestuur van SWFlokaal betreurt het, dat 
collega-omroep Radio Markant in februari uit 
het fusieoverleg is gestapt en een eigen aanvraag 
heeft ingediend. De lokale omroep is volgens 
ons gebaat bij bundeling van krachten en niet bij 
onderlinge strijd. SWFlokaal houdt daarom de 
deur open voor talenten, ook van Radio Markant, 
die mee willen werken aan de ontwikkeling van 
SWFlokaal tot een sterke en eigentijdse publieke 
media-instelling, die juist in het uitgestrekte 
Súdwest-Fryslân met zijn vele kernen, een ver-
bindende rol wil gaan vervullen. Als platform 
voor lokale informatie en cultuur, met de inzet 
van televisie, kabelkrant, internet en social 
media, en met de vinger aan de pols voor nieuwe 
ontwikkelingen op mediagebied.

SWFlokaal als Radio Markant voldoen als lokale 
media-instelling van de gemeente Súdwest-Fryslân

Dat het in “Mounewetter” gezellig is voor jong 
en oud bewijst het bezoek dat de bewoners van 
“Aylva-State” en de aanleunwoningen op 21 juli 
brachten aan het zwembad. Heerlijk zittend in 

het zonnetje en nippend van een lekker kopje 
koffie met cake genoten de Aylva-Staters van het 
reilen en zeilen in en rondom het bad.

Bezoek bewoners van “Aylva-State” aan “Mounewetter”

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Ook dit jaar weer, 
haal ik voor u de wespennesten neer!!

We s p e n at o r
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL  SNEEK
06-283 19 267

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

Kazemattenmuseum ontvangt 10.000-ste bezoeker

Op woensdag 24 augustus, ’s morgens om half 
elf passeerde de 10.000-ste bezoeker van dit jaar 
de kassa van het Kazemattenmuseum Kornwerder-
zand. Pake Hans Jäger en Beppe Boukje Jäger- 
Amsterdam, met hun kleinzoon Roan van der 
Duim (10) en zijn vriendje Ylva Zijlstra (10) allen 
uit Hindeloopen, betraden argeloos het museum. 
Ze werden daar opgewacht door een ontvangst-
comité, bestaande uit enkele bestuursleden en 
vrijwilligers van de Stichting Kornwerderzand, 
die voor een feestelijk welkom zorgden. De heer 
Jäger ontving uit handen vrijwilliger Jacob Topper 
het door hem geschreven boek “De Wonsstelling”, 
mevrouw Jäger kreeg van vrijwilligster Alie Papma 
een boeket bloemen en voor de jongens was er 
de beroemde Kazemattenpet en een DVD.

De heer Jäger, al enige jaren gepensioneerd als 
restauratie timmerman, had het museum in 1987 

al eens bezocht met zijn kinderen en vond, dat 
nu ook zijn kleinzoon met zijn vriend maar eens 
moesten zien wat er in de Meidagen van 1940 
was gebeurd op de Afsluitdijk. Mevrouw Jäger 
is in de Zuid-Westhoek geen onbekende, zij ver-
zorgt daar rondleidingen vanuit ’t Kalkoentje en 
neemt als “vissersvrouw” deel aan de Leugen-
bankverhalen in Hindeloopen. Na de officiële 
ontvangst werd met enkele bestuursleden een 
kopje koffie gedronken in het bezoekerscentrum, 
waarna een rondleiding door het museum werd 
aangeboden.

Het gaat goed met het bezoekersaantal in het 
museum, men zou echter graag de ruim 14.000 
bezoekers van vorig jaar willen evenaren! Het 
museum is op 16 en 17 september met een stand 
aanwezig op de Luchtmachtdagen op de Vlieg-
basis Leeuwarden.

Pake, beppe, kleinzoon en vriend met links vrijwilligster Alie Papma en rechts vrijwilliger Jacob Topper.

Het 1e weekend in september is ingeruimd voor 
de Penjumer Merke. Het is een van de laatste 
dorpsfeesten in deze omgeving en hopen dat het 
weer eindelijk eens meezit komend weekend. 

Op vrijdagochtend beginnen we met de spelletjes 
voor de kinderen van de basisschool. De middag 
is ingeruimd voor een balspel, waaraan iedereen 
kan meedoen. Daarna is er levend tafelvoetbal het 
feestterrein, waar iedereen aan mee kan doen. 
De vrijdagavond is ingeruimd voor het wel-
bekende tv-spel “Ik hou van Holland”.  Er zijn 6 
teams/buurten die meedoen. Na afloop kunnen 
de voetjes van de vloer met de swingende band 
Nobody’s Home. 

Zaterdag begint de traditionele merkepartij om 
10 uur. Dames, heren en jeugd kaatsen in diverse 
klassen. Voor de kleintjes is er Clown Ari. Op 
zaterdagavond is er een geweldige top100 band, 
Stageline die tot in de kleine uurtjes doorgaat. 
Uit de weide omgeving van Pingjum komt het 
publiek en we maken er met zijn allen een gezellig 
feest van.

Zondagochtend moet het veld klaargemaakt 
worden voor de kaatsers van de Heren Hoofd-
klasse. Zij beginnen om 11 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 optreden van La Stampa.

Penjumer Merke op 2, 3 en 4 september

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Plaatskaarten voor

Nk afstanden op
op 4-5 en 6 Nov 2011.

World Cup 1 op
2-3-4 Dec 2011.

NK Sprint op
29 en 30 Dec 2011.
 
Deze kaarten zijn weer door betalende 
leden te bestellen vóór 24 september 
aanstaande. Tel: 0515-231423 of 
per mail: IIsklubmakkum@gmail.com
 
NK allround op
4 en 5 Feb 2012.
 
World Cup 2  op
2-3 en 4 Mrt 2012.
 
WK Afstanden op
22-23-24 en 25 Mrt 2012.

Allen in het Thialf stadion.
Deze kaarten weer door betalende 
leden te bestellen vóór 26 oktober 
2011 aanstaande. Tel 0515-231423.
per mail: IIsklubmakkum@gmail.com

IJsvereniging 
"Makkum"

Meer informatie is te vinden op www.
jacobaworkshops.nl of kom langs op 

de Salverdastraat 13 in Wons.

In Wons, bij Jacoba Workshops & 
Ambachtelijke Cadeaus is het vanaf 
3 september aanstaande mogelijk 
om mee te doen met creatieve en 
betaalbare workshops.
Daarnaast kunt u in de workshop-
ruimte/ het atelier aan huis 
persoonlijke en 
ambach te l i j k e 
cadeautjes kopen 
en bent u van harte 
welkom voor het 
volgen van teken- en schilderlessen!

Nieuw in 

onze regio!

Jacoba 
                 Workshops & Ambachtelijke Cadeaus

PENJUMER  MERKE
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 

aanvang 20.00 uur

 • “Ik hou van Holland” 
   Na afloop swingen 

met Nobody‛s Home (gratis entree)

 ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
vanaf 22.00 uur

  • DE TOPBAND “Stageline”  
(entree € 10,=)

 ZONDAG 4 SEPTEMBER
  • Vanaf 12.00 UUR KNKB 
HOOFDKLASSE KAATSEN
   Na afloop LA STAMPA

Dorpshuis “De Treffer” 
te Skuzum organiseert weer 

klaverjassen op de volgende dagen:

9 september 2011
30 september 2011

28 oktober 2011
25 november 2011
16 december 2011

6 januari 2012
3 februari 2012
2 maart 2012
23 maart 2012

Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

OPEN DAG
Fitness en Fysiotherapie

Zaterdag 10 september

9.00 – 13.00

Lokatie: Beach Resort

Langezand 2C
8754 HR Makkum

0515-231551 

Zwemschool “de Dolfijn” 
start met een nieuw seizoen!!! 
Op 6 september gaan de zwemlessen weer van 
start bij Zwemschool “de Dolfijn”. Deze jonge 
zwemschool combineert professionele lessen 
met plezier en is gespecialiseerd in kinderen met 
speciale behoeften. De lessen worden gegeven 
in het zwembad van WoonZorg- en Behandel-
centrum Bloemkamp in Bolsward. Maaike Postma, 
zweminstructrice en eigenaresse van “de Dolfijn”, 
heeft ervaring in het lesgeven aan kinderen met 
onder andere ad(h)d en pdd-nos. 

Het moderne bad is voorzien van een beweegbare 
bodem en heeft een constante temperatuur van 
34 graden. Perfect voor kleine kinderen en ouderen. 
Naast het diploma zwemmen voor zwemdiploma 
A, B en C richt “de Dolfijn” zich daarom ook op 
volwassenen en ouderen. Zij kunnen lessen 
Aquasportief en Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO) volgen. Alle lessen worden gegeven op 
dinsdag en donderdag. Start nu met zwemlessen 
vanaf 4 jaar. Er is (nog) geen wachtlijst!!! De 
groepjes zijn nooit groter dan 8 personen

Wilt u meer informatie over zwemschool “de 
Dolfijn”, neemt u dan contact op met Maaike 
Postma, telefoonnummer 06-20834341 of kijk 
op de website www.zwembijdedolfijn.nl

Zing Mee - avonden
 
Na de vakantieperiode beginnen we weer met de 
maandelijkse "Zing Mee" avonden. Deze worden 
gehouden in restaurant "Waerdsicht" van zorg-
centrum Avondrust. De eerste zangavond is op 
zondagavond 4 september en de volgende data: 
2 oktober, 6 november en 11 december is de 
"Kerst-Zing-Mee" in de Sporthal, m.m.v. Lemster 
Mannenkoor. Er worden bekende geestelijke liederen 
gezongen, o.a.v. Joh. de Heer, orgelbegeleiding 
wordt verzorgd door Dhr. A. Couperus. De aan-
vang is altijd om 19.30 uur en de toegang is gratis. 
Een ieder is van harte welkom. Voor meer info: 
A. Otter Tel. 542126 of D. Tamminga Tel. 231618
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Schipper en bemanning 
van It Makkumer skûtsje willen bedanken:

Theo op de Hoek van Beachresort Makkum
SanCo projects
S.B. de Witte

Eeuwe Kooi van Kooi Makkum en K&M Yachtbuilders omdat het skûtsje hier altijd 
in en uit het water mag en dat we het schip op It Gruthof mochten verbouwen

Peter’s Hout voor het sponsoren van de betimmering
Multifinish Harlingen voor de gedeeltelijke sponsoring van het stralen en schilderwerk

De Vlas transportbedrijf Harlingen voor het vervoeren van de mast en giek
Silerswaar Makkum voor de gedeeltelijke sponsoring van de zeilpakken

Zeilmakerij Warns voor de sponsoring van de prachtige huik en zwaardhoezen
Jan Hofstede voor de tuigage

Tromp Yachtservice voor de sponsoring van de schroef
Evert Verkerk voor het maken van het helmhout en herstellen van de zwaarden

Gerrie Hogeterp uit Lemmer voor het maken van de blokken
Printwurk Iris voor het verzorgen van de folders
F23 design voor de sponsoring van de website

Nijboer financiele diensten voor de sponsoring van de verzekeringen van het skûtsje
De Lastoorts Bolsward voor het beschikbaarstellen van een lasapparaat

De sleepboten die het casco regelmatig hebben gesleept 
Hempenius metaalbewerking Harlingen voor het draaien van de schijven voor de blokken
Jan Werkhoven,Sjoerd Gielstra en P3 fotografie die iedere keer weer mooie foto’s maken

Venema Makkum voor de peilstokken
Scheepvaart Makkum voor het leer voor de gaffel

Manno Bolink voor het beschikbaar stellen van de verbanddoos
Slagerij Brattinga voor het beschikbaar stellen van zijn koelcel en de BBQ en alle andere hulp

OVM Makkum en Werkgroep de Makkumer Belboei
Martin Vlasbloem voor alle tips en trucs

Alle donateurs
Alle mensen die ons t-shirt dragen

De invallers
Oane Schotanus voor de reuzel

Rein Feenstra voor het aansluiten van de motor
Gregor Hettinga voor alle hulp bij het verbouwen van het casco
Durkje Hoeksema voor het beschikbaarstellen van haar etalage

Wil van Lingen en zijn maat Simon van het volgschip de Albatros
De vrouwen (de loeders) die de hele week voor ons klaar stonden
Alle trouwe supporters die ons vele wedstrijden kwamen volgen

Alle mensen die het geweldige ontvangst in Makkum mede mogelijk hebben gemaakt, 
we vonden het fantastisch!

Alle boten die ons tegemoet kwamen varen tijdens de huldiging 
Keimpe en Cees voor de geweldige muziek

Sietse van de Prins voor het beschikbaar stellen van zijn bovenzaal
Wiebren voor het omroepen in het dorp

De welkomstband
En alle mensen die op de kant stonden om ons binnen te halen en te feliciteren

De IFKS commissie voor het organiseren van deze prachtige wedstrijden

En volgend jaar gaan we er weer voor!
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VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit  2007  €  13850,- 

Peugeot 207SW 1.6Vti,zilver,airco,30dkm 2008  €  13645,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  11950,-

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm  2008  €  11645,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  10945,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €  10445,- 

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €   9945,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   9445,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008 €   8945,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   8900,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   7950,-

Fiat Panda Ed.Cool, 5drs,airco,56dkm    2008  €   5850,-

Toyota Aygo , 5 drs, cpv,el.ramen,54dkm 2006  €   5445,-

Suzuki Swift 1.3i-16v
Shogun, 5drs, airco Radio-cd, 
lm velgen, Mistlampen voor, 
Cpv+afst.bediening
45 dkm  bj 2008

 9945,-
uniGar Horjus

Airco onderhoud en reparatie
 In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum

0515-231318

STALLING VOOR 
caravan, boten, trailers etc.

Vanaf €10,00 per vierk. meter
Ophalen/brengen is mogelijk.

Nog 2 boxen vrij 
voor paard of pony,s

0630759384

Slag om Makkum 2011
Op zaterdag 10 september organiseert de stichting 
"Riemen over en weer" voor de negende maal de 
Slag om Makkum, een roeisloep wedstrijd over 
een afstand van 15 km. Rond 13.00 uur vindt de 
eerste start plaats nabij de sluis in het dorp. Daar 
vandaan roeien de deelnemers over het Makkumer 
dieprichting de kazematten van Kornwerderzand 
om vervolgens de meest zuidelijke boei ter hoogte 
van het "Gat van Gaast" te ronden. Daarna varen 
de sloepen het Makkumerdiep weer in om ter 
hoogte van de sluis te Finishen. De wedstrijd is 
op diverse plaatsen langs de route (Dijk, Pier en 
boulevard) zeer goed te volgen.

De slag om Makkum 2011 is genomineerd voor 
de Hoofdklasse heren en zoals het er naar uit ziet 
zullen bijna alle hoofdklasse sloepen uit heel 
Nederland in Makkum aanwezig zijn. Vanaf 
16.00 uur zal het roeiersbal aanvang vinden met 
live muziek van de band Wymaroo waarna om 
18.00 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

Nachtkaatsen op het kaatsveld
met veel gezelligheid eromheen !!

Vrijdag 2 sept. a.s. organiseert de KV Makkum 
een grote Nachtkaatspartij, gesponsord door 
Klussenbedrijf U. Tuinier, op “Keatslân De 
Seize” aan de Klipperstraat. (Zie aankondiging 
elders in deze Belboei).

Naast het kaatsen worden er nog allerlei extra’s 
georganiseerd. Er is muziek vanuit de grote Party-
tent en aan de inwendige mens wordt ook gedacht. 
De kantine is open voor de koude drankjes en 
buiten is er een feestelijke barbecue met salades 
en meer. De KV Makkum heet iedereen van harte 
welkom op deze speciale avond/nacht, zodat we 
er met z’n allen een gezellig feest van kunnen 
maken in en om het veld! 

Tevens maakt de KV Makkum bekend dat het 
Competitiekaatsen alweer begonnen is!!
Woensdag 19.00 uur, heren 14 jaar en ouder.
Donderdag 19.00 uur, dames 14 jaar en ouder.

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 4 september

in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Kaatsvereniging Makkum organiseert de 
GROS FINANCIËLE PARTNERS PARTIJ

DAMES HOOFDKLASSE 
VRIJE FORMATIE

&
DAMES 1e KLAS VRIJE FORMATIE

Deze twee aparte Off. K.N.K.B. parti jen 
voor Dames worden beide gehouden op
zondag 4 september a.s. op “Keatslân 

De Seize” aan de Klipperstraat.

De pri jzen zi jn: waardebonnen aangeboden 
door Gros Financiële Partners.

De Koninginnenpri js Hoofdkl. wordt 
aangeboden door Café-Rest. “De Prins”.

De kransen worden aangeboden door 
Alpha Yacht Charters

Aanvang beide wedstri jden om 11.00 uur.

KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT

NACHTKAATSEN 
OP HET KAATSVELD

Vrijdag 2 sept. a.s. wordt deze 
Klussenbedrijf U. Tuinier Partij  gehouden.

Het is voor Dames en Heren apart, 
bi j  voldoende deelname,

en er wordt gekaatst met een luchtbal.
Dit keer doet voor het eerst de Jeugd 

ook mee in een aparte Jeugdcategorie !! 
De pri jzen bestaan uit waardebonnen.

Aanvang: 19.00 uur.

Opgeven voor deze parti j  kan t/m morgen,
donderdag 1 september 20.00 uur,

in de kantine of bi j  secr. Mieke Tilburgs, 
Tel: 0515-231377.

Jacoba Workshops & Ambachtelijke Cadeaus nieuw in onze regio!

In Wons, bij Jacoba Workshops & Ambachtelijke 
Cadeaus is het vanaf 3 september aanstaande 
mogelijk om mee te doen met creatieve en betaal-
bare workshops. Daarnaast kunt u in de work-
shopruimte/ het atelier aan huis persoonlijke en 
ambachtelijke cadeautjes kopen en bent u van 
harte welkom voor het volgen van teken- en 
schilderlessen!

Het idee om deze mogelijkheid te gaan bieden is 
geboren uit een de combinatie van creativiteit en 
mensen graag voldoening willen geven. Iets moois 
en persoonlijks maken voor jezelf of iemand 

anders geeft veel mensen rust en een goed gevoel. 
Te denken valt aan het zelf gieten van zeep voor 
een mooie zeepketting of voor cupcakes van 
zeep. Ook is het mogelijk om een workshop te 
volgen die bij het seizoen hoort, zoals het maken 
van sfeervolle pompoenlantaarns of herfst- en 
Kerstkransen. Buiten de geplande workshops 
kunt u ook zelf een voorstel doen voor een 
andere datum en activiteit van uw keuze (moge-
lijk vanaf 4 deelnemers). 

De workshopruimte biedt gelegenheid voor 
maximaal 8 personen, maar een workshop kan 
eventueel ook aan huis gegeven worden, of op 
een andere locatie bij grotere groepen. De teken- en 
schilderlessen kunnen per losse les gekocht wor-
den voor een les van twee uur.  

Kortom: er is veel mogelijk voor iedereen die 
graag iets creatiefs wil gaan doen, een origineel 
cadeautje zoekt of een gezellig uitje voor bij-
voorbeeld vriendinnen, collega’s, familie enzo-
voort! Meer informatie is te vinden op www.
jacobaworkshops.nl of kom langs op de Salver-
dastraat 13 in Wons.

Graag tot ziens!
Jacoba

eigen fotoeigen foto

Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organi-
seert voor de cursus Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) twee proeflessen. De proeflessen vinden 
plaats in de week van 5-9 september en 12-16 

september. In Makkum wordt er op woensdag 
lesgegeven van 15.45-16.35 uur in CBS De Ark.

Aantrekkelijke nieuwe stijl 
De cursus is speciaal bedoeld voor kinderen van 
groep 4 en 5 van de basisschool, maar ook voor 
een kind uit groep 6 kan AMV nog veel te bieden 
hebben. Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk 
maakt met ingang van het nieuwe seizoen gebruik 
van een nieuwe stijl AMV, om de lessen nog 
aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Op 
speelse wijze maken de kinderen kennis met de 
grondbeginselen van muziek. Het gevoel voor 
maat en ritme wordt ontwikkeld evenals dat voor 
gehoor en geheugen. Ritmisch en melodisch 
slagwerk is daarbij een hulpmiddel. Het aanbieden 
van de muziek theorie vindt zo speels mogelijk 
plaats. En natuurlijk wordt er veel gezongen. De 
kinderen krijgen de vernieuwde lesstof aangebo-
den op werkbladen die mee naar huis gaan in een 
map. Helemaal nieuw is dat de kinderen in drie 
periodes van een half jaar een muziekinstrument 
mee naar huis krijgen. Dit is een aanvulling op 
de lessen. Zodat de kinderen thuis kunnen oefenen. 
Het zijn achtereenvolgens een cimbaal, een blok-
fluit en een keyboard. Hierdoor is de cursus nog 
afwisselender dan voorheen. Meer informatie: 
0515-431400. Of kijk op  www.cvksneek.nl

Nieuwe stijl AMV
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Makkum snein 28 augustus 39e Keninklike Tichelaar Partij!

Makkum 7.30 oere: in moaie blaue loft en de sinne 
der folop by! Dat liket derop tocht ik by mysels. 
Mar 9.15 oere de loft lukt ticht en der komt in 
bats wetter nei ûnderen. Om 10.00 oere by de 
start fan de ‘Heren Senioren Frije Formaasje’ is 
it gelokkich wer droech. It waar yn Fryslân dizze 
simmer, we kinne der net op oan, mar we hawwe 
it der mei te dwaan en we kin der neat oan 
feroarje. Om my hinne hear ik dat der in protte 
keatspartijen hjoed net troch gean. It fjild hâldt 
him knap en we kinne los mei 22 partoeren op’ e 
list. De priizen yn dizze partij wurde oanbean 
troch ‘Keninklike Tichelaar’ te Makkum.

Yn de heale finale stie partoer 2 fan de list, 
Pieter Bakker, Sjoerd de Jong en Tjibbe Hansma  

tsjjinoer partoer 6 fan de list, Gosse Beeksma, 
Hendrik Jan v/d Velde en Frederik van der Meij. 
It partoer fan Gosse Beeksma liet te folle punten 
lizze troch de keatsen net foarby te slaan en te 
folle bûtenslagen. In partij dy’t ek samar foarby 
wie. Mei in stân fan 5-0 oan de telegraaf stie it 
partoer fan Pieter Bakker yn de finale. Partoer 
15, Jelte Pieter Dijkstra, Siebe Greidanus en 
Marten Hiemstra, hienen in steand nûmmer en 
dertroch in finaleplak. In iensidige finale mei in 
soad bûtenslagen en boppeslagen fan it partoer 
fan Jelte Pieter Dijkstra. Pieter Bakker, Sjoerd de 
Jong en Tjibbe Hansma waarden yn Makkum op 
keatslân ‘De Seize” winnaars fan de 39e Keninklike 
Tichelaar’ partij mei in stân fan 5-1  6/0 oan de 
telegraaf!

In aanloop naar de ‘grote’ kaatswedstrijden tijdens 
de Merke, aankomend weekend, kaatsten de leden 
van Kaatsvereniging Jan Reitsma zaterdag 27 
augustus hun Lyts Penjumer Merke-partij. Zowel 
de jeugd als de senioren stonden in het veld om in 
5 verschillende klassen te kaatsen. Bij de senioren 
werd er ook om de Koningsprijzen gekaatst. We 
begonnen met aangenaam 'kaatsweer' maar wer-
den al snel gehinderd door donderbuien zodat de 
wedstrijd enige tijd werd stilgelegd. Daarna werd 
er door jong en oud sportief warmgedraaid voor 
de aanstaande Merke. Uiteraard ontbraken op 
deze Lytse Merke-partij niet de barbecue en de 
muziek zodat het ondanks de regen nog lang 
gezellig bleef. De kransen werden aangeboden 
door de families Sytsma en Siemensma.

Uitslagen: 
jongste jeugd
1e Marianne Reitsma, Lotje Arensman 
 en Anne Minke Postma 
2e Arjan Lok, Anna Siemensma 
 en Lieke Odinga
3e Keimpe Dijkstra, Willem Arensman 
 en Tjamke de Witte

oudste jeugd
1e Rinze Bauke Reitsma en Cornelis Reitsma. 
2e Joel Kuipers en Lonneke Gerritsma
3e Tjalling Douwe Reitsma, Juna van der Heide 
 en Esther Mollema 

Dames
1e Andrea de Jong (k), Irma Folkertsma 
 en Dorina Piller
2e Geke Reitsma, Jessica Huizinga 
 en Tineke Eisma
3e Geertje Klaver, Femke Tigchelaar 
 en Sam Dil 

Heren A
1e Hendrik Brandsma, Albert Reinsma (k) 
 en Sybren Beert de Jong 
2e Bauke Folkertsma, Johan Kwast 
 en Igor Kuiper 

Heren B
1e Jappie Tigchelaar (k), Jesper Ykema 
 en Piet Bouwhuysen 
2e Theun Folkertsma,  Stefan de Jong, Tim Bartels
3e Jouke Visser, Henk Nesse, Sybren Bruinsma

Lytse Penjumer Merke-partij

eigen fotoeigen foto
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Zaterdag 3 september
Makkum - Waterpoort/boys 1 15.00
Makkum 2 - Heerenveense/boys 2 12.30
Workum a1 - Makkum a1 11.00

Beker
TOP b1 - Makkum b1 11.30
Makkum c1 - Nijland c1 10.45
SWZ d1 - Makkum d1 11.15
Makkum e1 -  QVC e2 10.15
Franeker f1 - Makkum f1  10.00
Makkum mc 1 - NOK mc 1 10.30

Voetbalprogramma

Zoekertjes

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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, 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 

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

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

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

Colofon

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

vw polo 1.4 16v
bouwjaar 2001, kilometerstand 119 dkm
kleur blauw metaliek, brandstof benzine

optie's: stuurbekrachting, bumpers in kleur
onderhouds boekjes compleet dealer onderhouden.

Prijs € 3750,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk (klaar) 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen

Voetbalschoenen: Merk: Nike, maat 35 € 7,50 oranje/ 
grijs Merk: Adidas, maat 35 € 7,50 blauw Merk: 
Adidas, maat 34 € 7,50 wit/zwart. Tel: 0515-230522
  
Ingekorte lantaarnpaal € 15,-. Volle 7 kilo gasfles € 25,-. 
8 spiegeltegels 45 bij 45 cm. € 10,-. Schaarmodel 
fietsendrager (op de trekhaak) voor 2 fietsen. Ideaal 
voor in de stad! € 10,-. 2 robuuste grenen eetkamer-
stoelen, moeten nog een keer gelakt worden. € 10,- 
per stuk. Blauwe buro stoel € 7.50,-  Tel. 0515-579346
 
Schoolboeken MBO Dierverzorging niveau 3. 
Tel: 06-42335361
 
Shoolboeken MBO Verzorgende IG 1ste jaars. 
Tel: 06-18488789
 
I.V.M. verhuizen: Wasmachine merk Miele 1 jaar oud, 
Diepvrieskist, Linnenkast, Dressoir. Tel. 0517-531312, 
Dhr. J. Tilstra 

een zonnescherm of markies.Bel: 0517 851064

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD
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Makkum, Lieuwkemastraat, 24 augustus: Schild-
padpoes met wit, 2,5 jaar. U krijgt een beloning!
Parrega, Horstweg, 17 augustus: Smalle zwarte 
poes, witte bef, wit aan voetjes, 5 jaar.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088 0064692
  
Vrijdag tijdens de leugenbolle ben ik mijn zilveren 
armband verloren Tel 0515 231752 
 
Wie heeft na het dorpsfeest 20 aug in Exmorra mijn 
zwarte batavus herenfiets geleend? Graag terug 
bezorgen op de brekkerweg 8 idsegahuizum, of bel 
06-21413082, mag anoniem. vast bedankt!
 
Wie o Wie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 
jl. (Dorpsfeest Exmorra) mijn champagne kleurige 
damesfiets van het merk Raleigh Strike uit onze 
garage meegenomen. Ik zou deze fiets graag terug 
willen. Tel: 0515-575505
 
Hallo, ik ben maandag avond (22-8) mijn beige 
vestje van de H&M kwijtgeraakt. Waarschijnlijk 
verloren bij de Weersterweg of bij de nieuwbouw. 
Bel 0517-531437 
 
Wie heeft de klauwhamer van mijn Opa meegenomen 
tijdens de opbouw van de kinder pieremagochel. 
Deze hamer is van emotionele waarde. Graag terug 
bij kleinzoon. tel: 0515-231116
 
Wie heeft zaterdag 20 aug. in de feesttent van 
Exmorra mijn zwarte, korte herenjas meegenomen? 
Merk: Chasin, maat M, rood fietslampje in een zak. 
Graag wil ik deze terug. Tel. 06-23599610
 

Donderdag 25-08 aan komen lopen: Groot l.bruin 
tam konijn met hangoortjes. Yara de Vries, 233382
 
Per ongeluk meegenomen uit feesttent Exmorra op 
20 augustus: zwarte herenjas, merk Chasin, maat 
XXL, met naam "Harmen" aan binnenkant. Bij nader 
inzien is het dus niet mijn jas! Bel 06-23599610
 
Lapjeskat met de kleuren wit, rood en zwart. Haar 
vacht word van voor naar achter steeds langer, zij 
heeft een pluimstaart en is bizonder tam. Voor meer 
informatie kan men bellen met 06 440 25780. 

Op zondagmorgen 21.08.2011 (weekend van de 
Visserijdagen) nabij centrum Makkum is er een 
grijze, sportieve herenfiets, merk Axa gevonden 
waarvan slot is geforceerd. Van wie is deze fiets? 
Af te halen na telefonisch overleg op 06-12120185

Wie heeft afgelopen zaterdag 27-08-2011 om 14:40 
uur op de  sotterumerdijk  ter hoogte van sotterum, 
bij Cornwerd, met een rode auto mijn linker buiten-
spiegel aangereden, waardoor deze kapot is? Graag 
even een reactie op tel.nr: 06-21645315 

VERMIST

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

OPROEP

GEVONDEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

"Waar komen jullie toch vandaan ?" Blijft leuk die smurfen hier bij Leugenbollepop.

Zaterdag 27 augustus waren de ouders van onze 
jeugdige kaatsers weer aan beurt, tijdens de altijd 
hilarische “ouder/kind partij”. Rond negen uur 
werden de velden gereed gemaakt. Geen gewone 
velden dit keer, want bij deze partij worden de perken 
in tweeën gedeeld. Een vak voor het kind en een vak 
voor de ouder, hierdoor ontstaat een extra handicap 
voor de ouder, zij moeten tijdens de opslag de bal in 
het vak van de ouder (van de tegenpartij) proberen 
te plaatsen. Om de krachten enigszins eerlijk te 
verdelen werden de vaders en moeders gesplitst en 
ontstond er een moeder/kind poule en een vader/kind 
poule. Opvallend was de traditionele rolverdeling, 
de jongste kinderen kaatsten namelijk met hun 
moeder en de oudste kinderen met hun vader. In een 
aantal gevallen werd gezorgd voor een “one day 
kaats vader of moeder”, tja . . . dan kun je zelf kiezen! 

Tijdens de partijen in de moeder/kind poule bleek 
dat zelfs de moeders die niet vaak of zelfs nog nooit 
hadden gekaatst, net zo fanatiek als hun kind werden. 
De spanning was dan ook om te snijden. Het veld 
moest zelfs een aantal keer ruimte maken voor de 
beroemde “alles aan de hang”. De moeder/kind 
duo’s kaatsten drie keer, Annie Koning en Helina 
Koning wonnen alle drie partijen en veroverden 
hiermee de eerste plaats. Hierna volgende het par-
tuur van Annet v/d Stap en Fenna Terpstra en de 
parturen Kok en Stellingwerf sloten de rij met een 
gedeelde derde plaats. Een gigantische waterhoos 
passeerde het IJselmeer langs Gaast, maar er viel 
nauwelijks een spatje regen op kaatsveld “Boppe-
slach”. Toch moest het spel even stilgelegd worden. 
Want terwijl de weergoden ons trakteerden op onweer, 

trakteerde bezorgbakker Marten Hoekstra de deel-
nemers op een heerlijk broodje knakworst. Vol energie 
en goede moed kon er vervolgens weer verder 
gekaatst worden. 

Bij de oudere jeugd stonden negen parturen op 
papier, wat resulteerde in vele spannende partijen. 
Gerben de Boer en Jildert Stellingwerf hadden het 
deze dag al eerder tegen elkaar opgenomen tijdens 
voetbal, deze wedstrijd eindigde in een gelijkstand. 
De strijd werd op het kaatsveld voortgezet met als 
achterban de vaders van beide jongens. Bij het 
kaatsspel is een gelijke eindstand niet mogelijk en 
de overwinning ging naar het partuur van De Boer. 
De finale werd gekaatst tussen het partuur van 
Jeltje de Boer en Christiaan Drayer en het partuur 
van Ruth en Sierd Henk Stellingwerf. Omdat deze 
finale in het water dreigde te vallen werd gestart met 
twee spul aan de telegraaf zodat de partij sneller 
zou kunnen verlopen. Dat zou kunnen, maar van 
regen leken de finalekaatsers weinig last te hebben 
en het werd alles behalve een snelle partij. Alle 
bordjes kwamen aan de telegraaf te hangen en op 
deze spannende stand wist Jeltje de Boer een prach-
tige kaats bij de bovenlijn te leggen. Hiermee leek 
de winnaar bekent te zijn. Ruth en Sierd Henk 
namen hun plaats in het perk en de opslag ging naar 
Jeltje, terwijl Christaan zich verdekt op stelde bij 
die mooie kaats. Jeltje en Christaan konden niet 
profiteren van hun grote kaats, want de bal kwam 
dit keer voor de voorlijn terecht. Dit betekende dat 
de winst naar Ruth en Sierd Henk ging en er bij 
huize Stellingwerf ruimte kon worden gemaakt 
voor 2 kransen aan de muur! Voor Ruth de derde 
krans op rij dit Seizoen. 

In de kantine stonden bijzonder mooie prijzen te 
wachten op de winnaars. Van hout gemaakte minia-
tuur telegrafen, die heeft niet iedereen in z’n prijzen-
kast staan! Deze prachtige prijzen werden bezorgd 
en uitgereikt door sponsor Marten Hoekstra en zijn 
gemaakt door schoonvader D. de Boer. En zo 
kwam er een eind aan een gezellige kaatsdag, waar 
het tussen enkele buien door droog en zonnig was. 

Ouders niet langs de lijn, maar op het veld tijdens ouder/kindpartij!

eigen fotoeigen foto


