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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1406 - 7 september 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Gezellige, sfeervolle woning in het centrum 
met beschutte zonnige tuin (O), nieuwe keuken 

en badkamer, 100 m² eigen grond.
Vraagprijs € 116.500,- k.k.

Makkum, Bleekstraat 1a

Starterslening mogelijk

Open Dag: Fitness en Fysiotherapie Makkum

Beach Resort Lifestyle houdt zaterdag 10 september 
een open dag voor de afdeling fitness en fysio-
therapie. Tussen 9.00 en 13.00 bent u van harte 
welkom. Beach Resort Lifestyle is gevestigd naast 
het receptiebebouw van bungalowpark Beach 
Resort Makkum. Maak kennis met de mogelijk-
heden en laat u informeren over de speciale aan-
bieding voor fitnessabonnementen. Beach Resort 
Lifestyle heeft een uniek concept ontwikkeld 
waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen 
ontspanning, verantwoord trainen en een moderne 
toepassing van fysiotherapie. Het moderne cen-
trum bestaat nu een jaar. In het afgelopen jaar 
wisten velen al de weg te vinden naar het fitness- 
en fysiotherapiecentrum dat onder leiding staat 
van Johan Methorst. “We zijn toe aan de volgende 
stap: verruimen van de openingstijden, aanbieden 
van spinninglessen en innovatieve nieuwe diensten 
als een magnesiumbad”.

Johan verzorgt samen met Anette Meina de af-
deling fysiotherapie. Naast de locatie op het park 
kon de fysiotherapiepraktijk in het afgelopen 
seizoen succesvol uitbreiden naar het gezond-
heidscentrum van dr. Dierick. Trots mag het ook 
zijn om als eerste in Nederland samen te werken 
met het Magnesium Health Institute onder leiding 
van dr. Danel. Het is gebleken dat magnesium 

opgenomen kan worden via de zweetklieren en 
zo een heilzame werking heeft op chronische 
aandoeningen, zoals: fibromyalgie, reumatische 
aandoeningen en artrose. Het magnesium wordt 
opgelost in een warm bad. Het nemen van een 
magnesiumbad werkt ook goed voor sporters en 
bevordert zo het herstel. Resultaten die veel 
genoemd worden zijn minder pijn, minder 
stijfheid en minder vermoeidheid. Samen met 
ziekenhuis UMCG in Groningen vindt verder 
wetenschappelijk onderzoek plaats naar de wer-
king van magnesium.

Nieuw gezicht dit seizoen is Tom Botermans (foto). 
Tom is een ervaren trainer en runt de fitness-
afdeling. Zijn passie is het fietsen. In het nieuwe 
seizoen start hij daarom ook graag met spinning-
lessen, oftewel fietsen op de maat van de 
muziek. Verder helpt hij u met het behalen van 
uw persoonlijke trainingsdoelen. Dit varieert van 
algmeen fitter worden, bewust eten en bewegen 
tot het trainen voor de Alpe d’huez en het lopen 
van een marathon 

Kom zaterdag gezellig een kop koffie drinken en 
maak kennis met het centrum. Het adres is 
Langezand 2C. Voor meer informatie kunt u ook 
contact opnemen via 0515-231551.

Sinds woensdagavond 24 augustus is onze kat 
vermist. (poes gesteriliseerd). Ze is een 3-kleur 
(schildpadkleur met wit) Oftewel: zwart, 
gemêleerd met rood. Rode neus/snoet, bruine 
bles, wit snorretje, zwarte wangen, witte bef, wit 
tussen voorpoten, witte teentjes voor, laarsjes 

achter. Eenkennige poes, bang voor vreemde 
mensen. Heb je haar gezien/gevonden/gevangen 
neem dan aub contact met ons op 06-30095365 
/ 06-50569888. 

U krijgt een beloning! Alvast bedankt.

eigen fotoeigen foto
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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 van Asperen Praktijk 
Tel. 0515572353 / Prive: 576067
- 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 Agenda
Vrijdag 9 september
Makkum - Avondrust, Sjoelen, 15.00 uur 
in het restaurant.

Skuzum - Klaverjassen Dorpshuis 20.00 uur

Dinsdag 13 september
Makkum - Avondrust, Klaverjassen, 14.00 uur 
in het restaurant.

Kerkdiensten
Makkum - K.C.Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. van Olffen
Organist: Sterenberg
 
Makkum - R.K.parochie, Zaterdag 19.00 uur
Voorganger: Pastor J v.d. Wal
 
Workum - Baptistengem, 9.30 uur
Voorganger: br.W Bandstra Warns

Oproepje deelnemers 
voor de Naaldhakkenrace
Op Prinsjesdag opent VanNuyen Hoedenverhuur 
haar deuren aan de Kerkstraat te Makkum. Om 
dit te vieren is er zondag 18 september (15.00-
17.00 uur) een groot openingsfeest in het centrum 
van Makkum, compleet met hoedenflitsen en naald-
hakkenrace. We zijn op zoek naar een aantal deel-
nemers voor deze bijzondere race, die nog nooit 
heeft plaatsgevonden in ons mooie Makkum. 

Wat houdt een naaldhakkenrace nu precies in?
Feddy de Boer, onze tapijtspecialist, heeft een 
mooie rode loper midden in de Kerkstraat neer-
gelegd. Over deze loper wordt naast de hoeden-
flitsen een echte naaldhakkenrace gehouden. Al 
naar gelang het aantal deelnemers wordt er tegen 
elkaar gestreden over de loper. Met naaldhakken 
aan en wellicht gepast gekleed. Vrouwen maar 
ook mannen en jeugd kunnen deelnemen aan dit 
nieuwe spektakel. Er is een prijs voor iedere 
categorie, de mooist geklede en een wisselbeker 
voor diegene die de massa start aan het einde 
van de wedstrijd gaat winnen.

Opgave mogelijk via makmakkum@gmail.com   
Er zijn naaldhakken aanwezig in verschillende 
maten. Vermeld je naam en de hoogte van de 
hakken. Of je schoenmaat als je hakken van ons 
wilt gebruiken.

Korinte 13 vers 13

Dankbetuiging

Beste lieve mensen,
Wat is onze 65e trouwdag tot een onvergetelijke 
dag geworden, mede door uw komen.
De vele prachtige kaarten, bloemen, telefoontjes 
en dan de vele giften, waar wij twee goede 
doelen mee kunnen steunen.

Heel hartelijk bedankt,
ook namens onze kinderen.

Piet en Hiltje
Terpstra-van Wigcheren

Makkum, augustus 2011

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, 
want u ligt Hem na aan het hart.

                                                    1 Petrus 5:7

Na een rijk gezegend leven is van ons heengegaan,  
onze sterke, humorvolle heit, pake, oerpake en zwager

Klaas Holwerda
* Makkum,   Makkum,
31 december 1915 4 september 2011

Sinds 28 november 2007 
weduwnaar van Tiny Lutgendorff.

 Eelde: Anneke en Casper Jongsma-Holwerda
  Franke en Monique
    Benne, Marijn
  Nynke en Diederik
    Kees Jelle
  Budi en Gerard

 Dronrijp: Gea Holwerda en Tineke Wiersma

 Glimmen: Bonne en Femmy Holwerda-Hendriks
  Hilde en Pieter
  Benne
  Roos-Anne

 Middelburg: Jelte en Mayke Holwerda-Tan
  Koen
  Anne

  Lourens Holwerda in liefdevolle herinnering

 Zwolle: Loura Holwerda
  Lourens
  Willem en Lisa

 Makkum: Annie Lutgendorff

De Dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden 
op vrijdag 9 september om 14.00 uur in de 
Van Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uur in 
bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Mozartweg 7, 9761 JC Eelde

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Jisper Kaas Belegen, meer smaak, minder zout, 500 gram..4.99

Maggi Opkikker Tomaat of Tuinkruiden................1+1 Gratis

Versunie Kip-Kerrie of Tonijn Salade, 150 gram.........79 cent

Ariel Compact, 1.215 kg.............................................7.99 4.99

Page Toiletpapier, 8 rol
nu MET 2 rol Page Keukenrol Gratis

Aanbiedingen geldig van do. 8/9 t.e.m. wo. 14/9

Profiteer van 8 t/m 10 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

Ghana heeft ons nodig
Kinderen en volwassenen die sterven van de 
honger, dat is toch verschrikkelijk? Afrika heeft 
ons nodig nog steeds. Naast dit verschrikkelijke 
drama waar wij iedere dag aan herinnerd worden, 
wordt ook in Afrika door de organisatie World 
Servants op andere gebieden hulp geboden. 

Nangodi is een kleine, arme gemeenschap in het 
noorden van Ghana.In 2007 heeft World Servants 
meegeholpen met de bouw van een school voor 
basis- en middelbaar onderwijs. Steeds meer kin-
deren gaan naar school, ook steeds meer meisjes. 
Het is moeilijk om op de school leraren te krijgen 
en vervolgens te houden.. Gekwalificeerde leer-
krachten werken liever in het zuiden van Ghana, 
waar de voorzieningen beter zijn dan in het arme 
noorden. Om het voor leraren aantrekkelijker te 
maken hier te werken, gaat World Servants hier 
4 leraren woningen financieren en helpen bouwen. 
Het totale project kost ruim € 27.000.
 
Wij Sietske Dijkstra en Trees Dijkstra gaan samen  
met een groep met de organisatie World Servants 
op 13 Oktober a.s. naar Nangodi in Ghana om 
mee te bouwen aan 4 lerarenwoningen. In totaal 
hopen wij € 4.150  in te zamelen, dit is de deel-
nemers bijdrage voor reis, verblijf en bijdrage 
aan bouwkosten, zodat wij letterlijk ons steentje 
bij kunnen dragen in dit project. Door verkoop- 
en sponsoracties hopen wij dit op tijd bij elkaar 
te krijgen. 15 September gaan we mee doen aan 
de kampioenschappen Pealsitten in Warns. We 
hebben collega’s, vrienden, familie, buren enz 
gevraagd om ons te sponseren en proberen 
natuurlijk zolang mogelijk te blijven zitten op de 
peal. De hoofdprijs is € 1000, misschien winnen 
we wel! Helpt u ook mee? 

Voor informatie over World Servants en ons 
project kunt u kijken op www.worldservants.nl. 
Uw gift (ook kleine giften zijn welkom) kunt u 
overmaken op rekeningnummer: 30.35.64.466 
of postbanknummer 2135, onder vermelding van: 
Dijkstra’s Makkum GH311.
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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.

Mijn naam is haas
‘In stille aanbidding tuurt hij naar de lucht. De 
oude haas, met grijs verschoten vacht. Iedere 
avond als de maan helder en rond aan de hemel 
staat verlaat hij zijn leger om op te gaan in 
extase bij de aanblik van haar zachte schijnsel’
©  Yvonne Koenderman - klein slaapbol verhaaltje

Zolang de mens de aardbol bewandeld, heeft men 
omhoog gekeken en nagedacht over de maan en 
zijn vele gestalten. Er is niets dat mensen zo tot 
de verbeelding spreekt dan de maan. Over de hele 
wereld, in alle landen was de maan het middel-
punt van verhalen, mythes en legendes en voor 
velen was hij een bron van inspiratie. Neem nu 
het verhaal van het haasje op de maan. Schuw 
als het dier is, komt hij zeven dagen na nieuwe 
maan tevoorschijn uit de schaduw van de aarde 
om vervolgens een week lang bij ons te blijven. 
Het was met name in de Aziatische folklore dat 
het verhaal van het maanhaasje of ‘jade rabbit’ 
zoals het vaak genoemd word, veel voorkwam. 
Tijdens de Tang-Dynasty waren het de Chinezen 
die dachten dat het dier gevangen genomen werd 
door de maangodin Chang’e om voor haar een 
levenselixer te brouwen. Ook de Japanners en 
Koreanen kennen hun eigen versie van het ver-
haal terwijl het maanhaasje voor de boeddhisten, 
indianen en ook de Meso-Amerikanen een com-
pleet andere betekenis had. Hoewel deze mythes 
en sagen vermakend en interessant zijn, berusten 
ze uiteraard niet op ware feiten. 

Ontstaan uit de restanten van een vroeg geboren 
planeet aarde, is de maan met een diameter van 
ongeveer drie en een half duizend kilometer de 
op vier na grootste natuurlijke satelliet uit het 
zonnestelsel. Tijdens een periode die bekend-
staat als de ‘late heavy bombardment’ werd de 

maan zoals wij die nu kennen, verder gevormd. 
Een lange tijd werd de maan vanuit alle richtingen 
bestookt door meteoren en ander ruimtepuin welke 
het maanoppervlakte zwaar gehavend achterliet. 
De littekens in de vorm van kraters en mare’s 
(zeeën) zijn tot op heden zichtbaar en vormen 
hiermee misschien wel het meest spraakmakend 
dier aan het firmament. Bestaand uit de zes 
zeeën mare Vaporum, Serenitatis, Tranquillitatis, 
Nectaris, Foecunditatis en mare Crisum lijkt het 
of kan het haasje elk moment van de maanbol 
afspringen. De donkergrijze vacht van het dier 
heeft al vele malen geschiedenis geschreven. Zo 
is het haas zijn achterpoot genoemd naar de 16e 
eeuwse Italiaan Giovanni Battista Riccioli welke 
naast theologie ook sterrenkunde studeerde, een 
riskante onderneming in die tijd! en werd de rug 
van het haas bekend als de landingsplaats voor 
Apollo 17 en de Russische Loenik 21. 

Van alle kraters op de maan is het lichaam van 
het maanhaasje, mare Tranquillitatis (zee der rust) 
misschien wel de meest bekende. Hier zette in de 
vroege ochtend van 21 juli 1969, Neil Armstrong 
als eerste mens voet op de maan en sprak de 
legendarische woorden ‘That's one small step for 
a man, one giant leap for mankind.’ Met deze 
woorden werd de wedloop naar de maan bepaald 
door Amerikanen en werd het haasje op de maan 
vereeuwigd door een plaquette met de woorden 
‘Here man from the planet Earth first set foot 
upon the moon. July 1969 A.D. – we came in 
peace for all mankind.’ Het haasje op de maan… 
zinnebeeld van vele culturen, rijk der fabelen en 
wetenschap… ziet u hem?

Feddrik van Dellen
Volkssterrenwacht Burgum.

Spelletjesochtend van de Pingjumer Merke

De spelletjesochtend van de Pingjumer Merke viel 
dit jaar nog net in de schoolvakantie. De Spelletjes 
Kommissie Pingjum (SKP) had daarom al in juli 
de uitnodigingen de deur uitgedaan. Alle kinderen 
die zin hadden in een feestje konden zich aan-
melden en de opkomst was groot! Bijna 60 kin-
deren verzamelden zich op het feestterrein, waar 
een stralende zon het cowboy- en indianendorp 
extra opfleurde. Velen kwamen verkleed als cowboy 
of indiaan, helemaal aangepast aan het thema. 

Eerst was er koffie, limonade en een heerlijke 
cupcake (van ‘Taart a la Marita’, Pingjum.) De 
SKP vierde namelijk haar 25e verjaardag. Alle 
verjaardagsgasten zongen de SKP luidkeels toe!
Daarna gingen alle cowboys en indianen in 

groepjes langs de activiteiten: rodeo paard rijden, 
kanotocht, speerwerpen, boeven parcours, vuurtje 
doven, katapult schieten, wigwam gooien en de 
Mystery Guest (dit bleek juf Wilma te zijn, die als 
opperhoofd toch was herkend door veel kinderen.) 
Tussendoor was er nog tijd voor het springkussen 
en lekkere popcorn. Na al deze inspanning werden 
ter ere van de SKP verjaardag nog roze SKP bal-
lonnen opgelaten. Dus vindt u een naamkaartje 
van deze wedstrijd, stuur het dan terug! De naam-
houder van het teruggestuurde kaartje kan dan 
namelijk in de prijzen vallen!

Aan het eind van deze ochtend bleken Shanna, 
Max, Anne Maryn, Daniël, Joyce en Karlijn 
(o.l.v. Corinne) de winnaars van de peuters en 
kleuters. Bij de kinderen uit groep 3 t/m 8 vielen 
2 groepjes in de prijzen: Marianne, Eigbert, Marion, 
Jelmar, Senah en Esther (o.l.v. Zoë) wonnen de 
1e prijs en Arjan, Femke, Lotje, Simon, Minke, 
Keimpe (o.l.v. Wil) verdienden de 2e prijs. Alle 
deelnemers kregen een waterpistool mee naar 
huis en door ‘Van Kammen’ werd de kinderen 
patat, ijs en frisdrank aangeboden.

Terugkijkend op deze ochtend, hebben we met z’n 
allen een super feest gehad met erg enthousiaste 
deelnemers en een groot publiek. Cowboys en 
indianen en natuurlijk alle vrijwilligers: Bedankt!

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

60 Makkumers flagje foar harren taal

Fedde Schurer (1998–1968)

It is 60 jier lyn dat Kneppelfreed (16 novimber 
1951) plakfûn hat, yn- en om it Paleis fan Justysje 
yn Ljouwert. Bistedokter Sjirk Frânses van der Burg 
fan de Lemmer wie oanholden omdat er op in dyk 
riden hie dy’t ôfsletten wie troch it wetterskip. 
Hy liet it op in rochtsaak oankomme en úteinlik 
krige er in boete fan 7 gûne. Mar dêrmei wie de 
saak noch net klear. Want Van der Burg hie wegere 
om Nederlânsk te sprekken en rjochter Wolthers 
hie wegere him te ferstean as er Frysk spruts. Twa 
dagen letter, op 19 oktober, skreau Fedde Schurer, 
in tige skerp haadartikel yn 'e Hearrenfeanske 
Koerier, dêr't er Wolthers syn "lytsbernich, mis-
ledigjend en narjend gedrach" yn feroardiele. 
Mei noch in kollega sjoernalist krige Schurer in 
rochtsaak oan ‘e broek "wegens belediging van 
een rechterlijke ambtenaar in de uitoefening van 
zijn functie", en dy fûn plak op freed 16 novimber 
1951 yn Ljouwert foar de plysjerjochter, mr.
Tj.Taconis.

It wie dy deis feemerke yn Ljouwert en op it 
Saeilân wie in grutte kliber folk gearkommen. 
Doe ûntstie der opskuor. De polysje reagearre 
hjir ûnbehearske op en sloech sûnder ûnderskie 
te meitsjen op de minsken yn. In grut tal minsken 
waarden slim yninoarslein. Dit barren is de skied-

nis yngongen as "Kneppelfreed" - in beneaming 
dy't Schurer sels betocht hat - en is efterôf sjoen 
ien fan 'e wichtichste foarfallen yn 'e skiednis 
fan 'e emansipaasje fan 'e Fryske taal. Sûnt doe 
is der, in protte feroare foar it brûken fan it 
Frysk. Benammen yn de rjochtseal. 

De Ried foar Fryske Beweging grypt dit barren 
oan om dit jier sechtich dagen lang feest te fieren. 
It feest hat de namme fan Kneppeljen nei 
Keppeljen. De Ried wol boppedat de betinking 
yn in breder mondiaal ramt sette: hoe komt it 
mei de rykdom oan talen op ’e wrâld. Moatte wy, 
wrâldboargers, it útstjerren fan de rykdom oan 
talen gewurde litte, of komme wy yn aksje. Oer 
it talefeest dat de Ried for eagen hat is fanalles 
te lêzen op de hiemside www.keppelje.nl en 
www.kneppelfreed.nl. Jim sille hjir ek sjen dat it 
getal 60 in wichtich plak ynnimt.

Flagje foar de taal, ek yn Makkum
By ien fan de projekten fan de Ried foar Fryske 
Beweging giet it om it belûken fan in sa grut 
mooglik publyk by it idee dat wy wiis wêze meie 
mei ús taal. De flagge kin der foar út. Der binne 
60 doarpen oansocht of útkeazen, dy’t elk 60 
flaggen krije om op te hingjen. Doarp ien kriget 
dy op de earste dei by de start. Yn dit gefal is dat 
de stêd Ljouwert dêr’t de iepening plak fynt. Op 
dei twa stekt it folgjende doarp of stêd ek 60 
flaggen út. Makkum is op 24 oktober oan bar. 
Dat giet yn totaal 60 kear sa troch, en op 16 
novimber 2011 – de dei fan Kneppelfreed – 
hingje der dan 3600 flaggen yn Fryslân. Net 
Kneppelje mar Keppelje! Wy wolle mei hiel 
Fryslân op in feestlike wize oanjaan dat wy fan 
ús (streek)taal hâlde en it in waarm hert tadrage, 
sûnder twadracht te siedzjen. It giet der net om 
hoe fier kom ik mei it Frysk, mar hoe heech en 
djip kom ik der mei. Dat it djip sitte kin, kinne jo 
sjen oan de dichtrigel op ’e flagge, dy’t út 
emoasjes fuortkomt.

Wy sykje no 60 minsken yn Makkum dy meid-
waan wolle oan dit projekt en de flagge foar de 
taal útstekke wolle. De dichtrigel foar de Makkumer 
flagge is “Tusken dyk en peallen” fan de Makkumer 
dichter Wybren Altena. De flagge sil yntiids by 
jim besoarge wurde.
Jim kinne jim opjaan by: 
Sjirk Wijbenga, De Voorn 1, Makkum 
(till. 06-10969223 of 0515-232623) 
of fia email: sjirkwijbenga@solcon.nl

eigen fotoeigen foto

Op 6 oktober as. vanaf 19.30 uur organiseert 
Thuishotel in Sneek een informatieavond over 
stoppen met roken. De avond is bedoeld voor 
mensen die overwegen om te gaan stoppen met 
roken. De avond wordt verzorgd door Stoppen-
met-roken-adviesbureau Diana Beek. Tijdens deze 
avond wordt verteld over de diverse manieren 
die er zijn om van deze verslavende gewoonte af 
te komen. Ook gaat het over bekende valkuilen 
en alternatieven hiervoor.

Eén van de manieren die tijdens de informatie-
avond aan de orde komt, is de cursus die 

Thuishotel organiseert. Als u graag wilt stoppen 
met roken en het lijkt u prettig om dit in een 
groep te doen, is deze cursus, “Pakje Kans”, een 
aanrader. Het werken in een groep mensen die 
hetzelfde doel hebben, levert veel voordelen op: 
Je leert van elkaar en steunt elkaar in het bereiken 
van het gestelde doel.

De avond is gratis, maar aanmelding is wel 
nodig. Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen 
naar info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel 
van Thuiszorg Zuidwest Friesland

Gratis informatieavond over stoppen met roken
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NIEUW – NIEUW – NIEUW - NIEUW – NIEUW – NIEUW

WINTERBERGING BIJ GEBR. VAN ENKHUIZEN

Al jaren een vertrouwd gezicht in Makkum eo met onze 
scheepstechnische dienst dienst, jachtbouw en installatiewerk. 
Vanaf  1 oktober 2011 kunt u bij Gebr. van Enkhuizen nu ook
terecht voor winterberging en ligplaatsen. 

Vraag nu geheel vrijblijvend onze prijslijst met informatie aan.

Jachtbouw en STD Gebr. van Enkhuizen
Strânwei 11
8754 HA  Makkum
Tel. 0515-232665
E-Mail:  info@gebrvanenkhuizen.nl

Tryater spilet troch!! 
Ek yn Makkum.
It wie in spannende tiid foar de simmer, mar de 
kwaliteit fan de foarstellings fan Tryater en it beste-
anrjocht fan in Frysktalich teaterselskip wurdt op ‘e 
nij troch it Ryk erkend en stipe. Tryater giet troch 
mei it meitsjen fan teater. Se komme yn de skou-
boargen en yn de doarpshuzen, mar ek op de skoallen. 
Dit seizoen komt Tryater twa kear yn Makkum mei 
in reisfoarstelling. Yn it de sportseal Maggenheim 
wurdt op 26 novimber 2011 “De Presidintes” spile 
(20.00 oere). En op 14 april 2012 wurdt de famylje-
foarstelling “It geheim fan de Kânselier” spile 
(19.30 oere). Trije wike foar de foarstellings begjint 
de kaartferkeap. By slagter Brattinga of 06-12229896.

Opnieuw roze lintje voor 
borstkankerzorg Antonius 
De borstkankervereniging Nederland heeft het 
Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord 
opnieuw onderscheiden met een roze lintje. Dat 
betekent dat zowel in Sneek als in Emmeloord 
borstkankerzorg wordt geboden op het hoogste 
niveau. De borstkankervereniging Nederland heeft 
de criteria om een lintje te krijgen dit jaar aange-
scherpt. In de Monitor Borstkankerzorg wordt 
aangegeven welke ziekenhuizen vanuit het per-
spectief van de patiënt voldoen aan de eisen van 
goede zorg van de vereniging. Het Antonius 
Ziekenhuis is er trots op dat ze ook dit jaar, met de 
aangescherpte criteria, voldoet aan deze eisen.
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Gereformeerde Kerk Arum 150 jaar

Zondag 11 september a.s. zal een herdenkings-
dienst worden gehouden, in de gereformeerde 
Kerk van Arum. Op die zondag is het precies 
150 jaar geleden dat de institutie plaats vond van 
de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Arum, 
in een kamer van een woning aan de Oude 
Kerkstraat. Met de aanwezigheid van 31 leden, 
de bevestiging van 2 ouderlingen en 2 diakenen, 
was de gemeente op 11 september 1861 een feit. 
Een half jaar later werd in diezelfde straat de 
eerste kerk gebouwd, de latere naam werd in 
1892 de Gereformeerde Kerk. 

De huidige GereformeerdeKerk aan de Camminga-
weg is in 1911 in gebruik genomen, dus nu precies 
100 jaar geleden. Om dit te vieren wordt de her-

denkingsdienst gehouden. Aanvang 9.30 uur. 
Voorganger Pastor Herke Giliam uit Pingjum. 
Organist de oud Arumer Jan Mulder. Mede-
werking van het voormalig Gospelkoor ”Shiloach”. 
Voor de kinderen is er een Gezinsfietspuzzeltocht. 
Na de dienst is er in het ”Iepen Hus”, een foto 
tentoonstelling, met materiaal uit de rijke 
geschiedenis van activiteiten en bloeiend verenig-
ingsleven van de Geref. Kerk van Arum, over de 
afgelopen eeuw. Dit alles onder genot van koffie, 
sop en broadsjes. 

Ieder is van harte uitgenodigd, oud predikanten, 
kosters, organisten, leden, oudleden maar ook de 
Arumers en oud Arumers, zijn van harte welkom 
op zondag 11 september.

Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk Arum ± 1940. Staand v.l.n.r. Klaske Feenstra, Hinke 
Bergsma, Tsjebbe Tolsma, Geertsje van Althuis, Tine Brik, Saapke Veenstra. Zittend v.l.n.r. Siebe 
Rekker, ds v.d. Woude, Freerk Dijkstra.

eigen fotoeigen foto

Info Oktoberfest Spielen
WOK & Dorpsbelang zijn door de stichting Oars 
as Oars gevraagd om wat leuks te organiseren op 
de zaterdagmiddag van het OKTOBERFEST op 
8 oktober voor jong en oud. We staan als WOK 
& Dorsbelang allemaal zeer positief tegenover de 
organisatie van dit feest en vinden het ontzettend 
leuk dat dit georganiseerd wordt. Daarom waren 
we ook direct bereid om dit te verzorgen.

We zullen op de zaterdagmiddag de OKTOBER-
FEST SPIELEN organiseren. Dit is een gigantisch 
verassend spektakel, Spelen, echt oars as oars. 
Dit is voor iedereen uit Witmarsum en omringende 
dorpen en is geschikt voor alle leeftijden. Hier-
voor zoeken wij teams die zich alvast willen 
opgeven. Maar je kunt je ook als individu opgeven 
(Dan word  je in een team ingedeeld). Een team 
bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 7 
personen, waarvan 1 coach. Bij opgave graag de 
namen van alle teamleden met leeftijd opgeven. 
Je kunt je opgeven door te mailen met wokwit-
marsum@hotmail.com of te bellen met 0517-531945.

Voor de kleinste kinderen zal er een springkussen 
aanwezig zijn. Er zijn Super Preise te winnen 
voor degene voor het team dat het leukst is uit-
gedost in Beierse stijl. Bereid je voor op o.a. 
bierpulschuiven, Braatwurst essen, mit Deutsche 
Slager singen, und natuurlich lederhozen hängen, 
und su weiter und su weiter. Stel je team zo gemixt 
mogelijk samen in alle leeftijden. Geef je op als 
vriendengroep, vereniging, familie, etc Omdat 
de zomer zo kort is, omdat de herfst lang en de 
kerst nog zover.

We zien graag jullie reacties tegemoet.
Dorpsbelang & Wok

Kunstrijk Tjerkwerd 2011
 
Zaterdag 10 en zondag 11 september, 11.00 – 
17.00 uur, expositie van Tjerkwerder kunstenaars 
in eigen atelier, in het Waltahûs en in de 
Babuurster molen. Galerie Artisjok (Kerkstraat 19) 
en Galerie Kunstgreep (Baburen 7) zijn geopend. 
Dat geldt ook voor de Brocante theetuin 
(Waltaweg 43) en de Hekserij (Waltaweg 41).

Op zondagmiddag 11 september worden er in het 
kader van Kunstrijk Tjerkwerd drie  concerten 
gegeven in de plaatselijke St. Petruskerk:
14.00 uur, Feike Mulder op gitaar;
15.00 uur, Frans van der Hauw op orgel;
16.00 uur, Gregoriaans koor ‘Schola Cantorum 
Mistúra’  o.l.v. Piet Vessies. De toegang is gratis.

Het weekend van 10 en 11 september is tevens 
Open Monumentenweekend. Programma en 
route te verkrijgen in het Waltahûs en bij de 
exposanten.

U bent van harte welkom!

Het is bijna zover de 13e Friese molendag staat 
alweer voor de deur. De 13e Friese molendag 
wordt in geheel Friesland gehouden op zaterdag 
10 september as. van 10:00 tot 16:00 en de toe-
gang is in de meeste molens geheel gratis.

De Lonjé poldermolen aan de rijksweg 6 te 
Bolsward (vlakbij de Karwei) en de Cornwerder-
molen te Cornwerd (staat midden in de landerijen 
maar staat goed aangegeven) doen hier ook aan 

mee. Bij voldoende wind zullen we proberen de 
molens daadwerkelijk water te laten malen en zo 
kunnen de molenaars in de praktijk laten zien 
waarvoor zij gebouwd zijn destijds. Beide molens 
zijn prima te bereiken zowel te voet/fiets of auto 
Cornwerdermolen ook per bootje (doorvaar-
hoogte bruggen 0.90cm). Beide molens staan 
ook stand-by in het geval van calamiteiten en 
zijn eigendom van Wetterskip Fryslân.

De Cornwerdermolen is ook te bereiken via een 
mooie rondvaart door Makkum richting de molen 
waar een rondleiding krijgt van de molenaar, 
“stichting “t Preamke” organiseert de rondvaart. 
Om teleurstellingen te voorkomen is opgave wel 
noodzakelijk waardoor u de boot niet mist omdat 
deze zeer in trek is en meestal al vol is geboekt. 
Kosten voor de rondvaart incl rondleiding op de 
molen: Volw: € 10,- Kind: € 8,- Opgave verplicht 
0515-232222 of 0655784959 geeft u gelijk op 
voor het te laat is. zie ook www.preamke.nl. 
Zegt het voort !!!

Tot ziens op één van onze prachtige molens,
Martin de Jong, 06-10877364
www.friesemolendagen.nl

De 13e Friese molendag

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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PSV de Halsbânruters
CH Cornwerd 7 augustus
Tanya Kooistra kwam hier uit met Bright in de 
klasse L1. In de 1e proef won zij de 4e prijs met 
192 punten en in de 2e proef ook de 4e prijs met 
192 punten samen goed voor 2 winstpunten. Met 
Amon kwam zij uit in de klasse M1. In de 1e proef 
won zij de 4e prijs met 180 punten. In de 2e proef 
won zij de 6e prijs met 187 punten samen ook 
goed voor 2 winstpunten.

Firdgum 27 augustus
Tanya Kooistra kwam hier ook uit in xe klasse 
M1 met Amon. In de 1e proef en de 2e proef won 
zij de 2e prijs met 181 en 182 punten samen 2 
winstpunten De prijzen bestonden uit leuke waarde-
bonnen. Met Blitzer reed Tanya in de klasse L1. 
In de 1e proef won zij de 3e prijs met 180 punten 
en in de 2e proef werd de 2e prijs gewonnen met 
183 punten. Samen goed voor 2 winstpunten.

Sonnega 4 september
Bobbie Ydema kwam hier uit in de klasse M2 
met haar paard Artist. In de 1e proef won zij 2e 
prijs met 190 punten.

Cornwerd 3 september paarden
Susanne Huurman kwam hier voor de eerste uit 
in de klasse L1 met Cadanz. In de 1e proef won  
zij de 4e prijs met 185 punten en in de 2e proef 
193 punten en de 3e prijs. Zij kan ook weer 2 
winstpunten  bijtellen.

Cornwerd 4 september pony's
Emmy Kroeger kwam hier uit in de klasse L2 
cat,.D met haar pony Michael. In de 1e en de 2e 
proef reed zij beide keren 185 punten bijelkaar wat 
haarin de 2e proef de 2e prijs opleverde. Zij kan 
weer 2 winstpunten bijtellen.

Wegens plaatsgebrek: Opvouwbaar logeerbed, 
als nieuw € 15,-; rond model design rieten stoel, 
prima zit € 40,-; zitverhoger met rugleuning voor 
in de auto € 7,-; vlekkeloos matrasje voor kam-
peerbedje 120 x 60 x 8 cm € 5,- tel. 06-49962492
 
Stevig en prima stapelbed voor kinderen en vol-
wassenen van (massief) gedraaid grenen waar nog 
jaren lang lekker op kan worden geslapen. Nieuw-
prijs was € 450,- nu gaat hij weg voor € 150,- 
wegens aanschaf hoogslaper. Evt. ook te ruil voor 
een (houten) hoogslaper van dezelfde goede 
kwaliteit. tel.: 06-23706917
 
Honda CBX 750 F2, BJ 1989. Ziet er knap uit, 
maar accu moet vernieuwd worden. p.n.o.t.k. Tel 
06-15682470
 
Chicco kinderstoel, nog prima voor tweede ronde. 
Prijs n.o.t.k.

Maxi Cosi rood incl. winterzak. Prijs n.o.t.k. Tel: 
06-18115038

TE KOOP

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

Zoekertje
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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

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

40.000-ste bezoeker in Mounewetter

Hoewel de weergoden ons deze zomer niet gunstig 
gezind waren, kwam toch nog op maandag 29 
augustus de 40.000-ste bezoeker naar Mounewetter. 
Het betrof Mevr. Wytske Vrieswijk uit Achlum. 
Zij kwam naar het zwembad samen met haar 
dochters Fokje en Sjirkje, met nichtje Anita 
Vrieswijk en Gerke-Jan Witteveen. Fokje en Gerke-
Jan zijn op zwemles in Witmarsum. Van penning-
meester Harry Kuipers ontving de gelukkige de 

felicitaties, een mounewetterbadhanddoek en een 
persoonlijk abonnement voor 2012. 
Op zaterdag 10 september om 14.30 uur kan 
iedereen nog meedoen aan het traditionele “Glij 
‘m er in”. Je kunt je opgeven bij de kassa. Om 
17.00 uur sluit het zwembad haar deuren en 
wordt het seizoen 2011 afgesloten. Voor nadere 
informatie bel met 0517-531704 of kijk op 
www.zwembadmounewetter.com.

eigen fotoeigen foto

Sneek - Met het vaststellen van het Reglement 
burgerlijke stand heeft Súdwest- Fryslân maar liefst 
21 trouwlocaties. Naast de vijf gemeentehuizen 
in Sneek, Bolsward, Workum, IJlst en Witmarsum 
zijn dit nog 16 bijzondere locaties:
• Allingastate (woonkamer) in Allingawier
• Broerekerk in Bolsward
• Epemastate in Ysbrechtum
• Fries Scheepvaartmuseum in Sneek
• Herberg "De Gekroonde Leeuw" in Arum
• Hidde Nijland Museum in Hindeloopen
• Kerkje in Sandfirden
• Kerkje in Westhem
• Museumboerderij Izeren Ko in Allingawier
• Stadeshuys Stavoren
• Trouwlokaal Koudum
• Voormalige NH-kerk in Allingawier
• MS Waterpoort van rondvaartbedrijf Van Dijk 
 uit Sneek, binnen de gemeentegrenzen
• Toerist V van rondvaartbedrijf M. van der Werf 
 uit Sneek, binnen de gemeentegrenzen
• Klipper Frisius van Adel, 
 uitsluitend binnen de gemeentegrenzen
• Rijtuigen van de Friese Stoomtrein Maatschappij, 
 op de spoorlijn Sneek-Stavoren, binnen de 
 gemeentegrenzen (waarschijnlijk vanaf 2012)

Daarnaast is het gehele grondgebied van de 
gemeente aangewezen als ‘huis der gemeente’. 
Dit maakt het mogelijk om ook andere locaties 
eenmalig te gebruiken voor een huwelijks-
voltrekking of geregistreerd partnerschap. Deze 
locaties moeten dan wel getoetst worden. 

De tarieven voor het trouwen 
zijn als volgt vastgesteld:
€ 180,- gemeentehuis maandag t/m vrijdag
€ 522,- gemeentehuis zaterdag
€ 310,- bijzondere locatie maandag t/m vrijdag
€ 540,- bijzondere locatie zaterdag
€ 430,- eenmalige locatie maandag t/mvrijdag
€ 600,- eenmalige locatie zaterdag
€   80,- toetsing eenmalige locatie 
 (bij afwijzing van de locatie wordt geen 
 restitutie van de kosten verleend)                 
Het blijft ook mogelijk om gratis te trouwen of 
een partnerschap te registreren. Dit kan elke 
dinsdag om 9.00 en 10.00 uur in de gemeente-
huizen van Sneek of Workum. In het eerste 
halfjaar van 2011 zijn er in de gemeente 106 
huwelijken gesloten en 33 partnerschappen gere-
gistreerd. 27 huwelijken en 20 partnerschappen 
waren gratis.

Volop mogelijkheden voor trouwen en geregistreerd partnerschap
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

PSV De Waardruiters
Dronrijp 20-08 Dressuur:
Hierbij startte de gebroeders Gorter beide het 
paard Max in de klasse L1, de eerste proef voor 
Hielke Gorter 185 punten en de tweede proef 
ook 185 punten. Voor Klaas Gorter de eerste proef 
190 punten, goed voor een 5e prijs en de tweede 
proef 184 punten. 
 
Warga 25-08 Dressuur:
In de klasse B-dressuur startte Nadia den Hollander 
met Minke Nynke vd Welle, 184 punten en een 
4e prijs. Hielke Gorter startte met Max in de 
klasse L1, de eerste proef 180 punten en de 
tweede proef 185 punten en een 6e prijs.
 
Cornwerd 3/4-09 Kringwedstrijd:
Afgelopen weekend werd er een kringwedstrijd 
verreden op de thuisbasis van de Waardruiters, 
Hippisch Centrum Boeyenkamp. Op zaterdag 3 
september was het de beurt aan de paarden.
Dressuur:
In de klasse L1 kwam Klaas Gorter aan de start 
met Max, 191 punten en een 4e prijs, de tweede 
proef 183 punten. Marieke Lombaard startte met 
Uniek Nynke B in de klasse M2, 181 punten in 
de eerste proef en de tweede proef 178 punten, 
beide goed voor een 2e prijs.

Springen:
Klaas Gorter startte met zijn 2e troef No Joke bij 
het springen in de klasse B, helaas een balk op 
de laatste hindernis, met een stijl van 44 punten 
toch 1 winspunt. Een 2e prijs voor Teus Breevaart 
met Precious Lady, een foutloos parcours met 
een stijl van 43. Het tweede parcours een 1e prijs 

voor Iris van der Kamp met Why Not, foutloos 
met een stijl van 45 punten.
 
Op, gelukkig een droge dag, zondag 4 september 
waren de pony's aan de beurt.
Dressuur:
In de klasse L1-D/E pony's startte Eline de Boer 
met Heidenshof Dion, de eerste proef 202 punten 
(goed voor 2 winstpunten!) en de tweede proef 
maar liefst 205 (ook 2 winstpunten) punten. Ook 
2 winstpunten voor Sophie Postma met Julita met 
resp. 182 en 184 punten. In de klasse L2-D/E 
pony's startte Anna Strikwerda met Tamonda, de 
eerste proef 195 punten, goed voor een 1e prijs. 
Voor het eerst in de klasse M1 D/E pony's startte 
Gerbrich Bosma met Sky Dancer, een 1e prijs 
met 177 punten.Ook voor het eerst in de M1 maar 
dan voor A/B pony's startte Yara de Vries met 
Speedy, 2x een 1e prijs met resp. 176 en 174 punten.

Springen:
Bij het BB-springen voor C-pony's kwam Yara 
de Vries met Princess aan de start, een mooie 
foutloze ronde met een stijl van 56 een 1e prijs. 
Bij het B-springen voor C-pony's startte Yara 
nogmaals, helaas op de laatste hindernis een balk, 
met 4 strafpunten en een stijl van 46 toch nog de 
1e prijs. Ook B-springen maar dan voor D-pony's 
startte Daphne de Vries met Fallingasate Dewi, 
een mooi foutloos parcours en met een stijl van 
54 punten, goed voor een 1e prijs. In de klasse 
L-springen voor E-pony's startte Anna Strikwerda 
met Tamonda, ook een mooie foutloze ronde en 
met een stijl van 51 punten een 1e prijs.

Gros Financiële Partners Partij

Het was voor de dames afgelopen zondag perfect 
kaatsweer.  De gevreesde weersvoorspellingen 
zijn gelukkig om Makkum heen gegaan, waardoor 
deze kaatsdag toch  nog zonnig en warm werd. 
Bij de Dames Hoofdklasse waren er 6 partuur en 
bij de Dames 1e klas ook.  In beide klassen werd 
er poule-gekaatst met 2 poules van 3 partuur. 

Dames Hoofdklasse
De finale ging tussen het partuur Iris v.d Veen, 
Baukje Aalbers &  Manon Scheepstra en het partuur 
Marije Hiemstra, Mariska Hoogland & Bianca 
v.d. Veen. De  finale eindigde met winst voor het 
partuur van Iris v.d. Veen cs. met 5/1-6/6. Koningin 

van deze partij is Manon Scheepstra geworden. 

Dames 1e klas
De finale ging tussen het partuur Rianne Vellinga, 
Marike Beckers & Miranda Scheffer en het par-
tuur Sanne Velsma, Anna-Lynn Wijbenga & Idske 
Zijlstra. De  finale eindigde met winst voor het 
partuur van Rianne Vellinga cs. met 5/3-6/2.

De prijzen werden aangeboden door Gros Finan-
ciële Partners Makkum. De kransen werden 
aangeboden door Alpha Yacht Charters Makkum. 
De koninginneprijs werd aangeboden door Café-
Rest. “De Prins” Makkum.

eigen fotoeigen foto
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Op 1, 2, 3 en 4 september stond Pingjum weer in 
het teken van de Penjumer Merke. Het werd een 
echte na-zomer Merke waarbij de zon de Penjumers 
gunstig gezind was. Donderdagavond 1 september 
waren er verschillende spelletjes en vanzelf-
sprekend het bloemschikken (zie uitslagen). 
Vrijdag 2 september werd voor de kinderen van 
de peuter- en basisschool een spelletjesochtend 
georganiseerd door de Spelletjes Kommissie 
Pingjum (SKP), ‘s avonds werd het ‘Ik hou van 
Holland’ spel gespeeld waarbij verschillende 
straten van Pingjum met elkaar de strijd aangingen.

Zaterdag 3 september organiseerde Kaatsvereniging 
Jan Reitsma de traditionele Merke Ledenpartij met 
dit jaar speciaal voor het 115-jarig bestaan van de 
KV: zilveren sieraden ontworpen en vervaardigd 
door Elke Klik uit Pingjum. Kransensponsors bij 
deze Merke waren Henny de Jong (dames) en 
Jos Kienstra (jeugd en heren) Op deze dag werd 
weer duidelijk dat KV Jan Reitsma een gezonde 
club is met in totaal 43 partuur in het veld! Ook 
nu waren de weergoden ons zeer gunstig gezind 
en kon er lekker ‘yn ‘e sinne’ gekaatst worden. 
Het werd een prachtige, zomerse dag, een mooier 
afscheid van het kaatsseizoen konden we ons niet 
wensen! Er kon in 7 klassen gekaatst worden: 
jongste jeugd, oudste jeugd, dames A, dames B, 
heren A, heren B en heren 50+. Oebele Wijnalda 
werd lid van verdienste voor ondersteuning aan 
met name het jeugdkaatsen in Pingjum.
 
Prijswinnaars Merke: 
jongste jeugd 
1e Marianne Reitsma en Isa Siemensma 
2e sjamke de Witte, Alie Visser 
 en Anouk van ‘t Hoff
3e Romke Sytsma, Lotje Arensman 
 en Willem Arensman

oudste jeugd: 
1e Symon Oevering en Esther Mollema. 
2e Susan Bartels en Tjalling Douwe Reitsma
3e Rinze Bauke Reitsma en Akke Visser 

dames A
1e Andrea de Jong (k), Lisa de Jong 
 en Nynke Arendz
2e Jessica Huizinga, Marieke de Jong 
 en Ytsje Reitsma

dames B
1e Tineke Eisma (k), Martsje de Jong, 
 en Yvonne Sieswerda
2e Elske Klik, Feikje Folkertsma 
 en Marrit Postma
3e Coby de Jong, Jenkelien Brander
 en Marielle Postma

heren A: 
1e Andre Dijkstra, Dylan Drenth (k) 
 en Michel Nesse
2e Johan Kwast, Reinder Huisman 
 en Gosse Reitsma

heren B: 
1e Igor Kuiper (k),Theun Folkertsma 
 en Auke Odinga
2e Mark Kwast, Tim Bartels en Watte Postma
3e Andrys Osinga, Jesper Ykema 
 en Anne Okkema

Verliezersronde
1e Sjoerd Atze de Jong, Ronald Bartels 
 en Frank vd Wetering
2e Justin van Dijk, Michel Dil 
 en Stefan de Jong

heren 50+:
1e Pollie Kwast (k), Steve Akker 
 en Martinus vd Meer
2e Henk Mulder, Johan Visser en Jos Kienstra
3e Jappie Tigchelaar, Paulus Groenendijk 
 en Walther Veenendaal

Overige Uitslagen
Bloemschikken onder leiding van Manon van 
Norren, jury: Charles en Bep van der Wijngaard 
1. Liesbeth Folkertsma 

2. Miranda Huizinga 
3. Elske Klik 
4. Yvanka Koster 
5. Corinne Huizinga

Darten
Heren Dames
1. Igor Kuiper 
2. Rein Brandsma

Dames
1.  Karin Siemensma
2.  Nynke Brandsma

Sjoelen
1. Geertje Klaver 
2. Dolly van de Wetering
3.  Jesper Ykema

Balgooien
Winnaarsronde  
1. Ria de Jong  
2. Johan Visser
3. Fokke Flapper
4. Jan Siebesma
5. Stefan Kooiker

Verliezersronde
1. Steven Nesse
2. Rein Brandsma
3 Frank van de Wetering

Winnaar levend voetbal
1.Team Tinet, Andrea, Jeanet, Femke, Jesper, Edgard 

TV-spel: “Ik hou van Holland”
1. Team Burenlaan, Kleine Buren, Kamp, 
 Nearesteech 
 met teamcaptain Jeannette Posthumus.
2. Team Lammert Scheltesstraat, 
 Geert Gratamastraat en Kerkstraat 
 met teamcaptain Reinder Huisman
3. Team Mulierlaan, Nesserlaan, Buitendijk, 
 Waltingalaan, Gooyumerlaan 
 met teamcaptain Rein Brandsma.

Op 4 september waren de Heren Hoofdklassers 
aan de beurt om de Penjumer Merke compleet te 
maken: winnaar was het partuur van Gert Anne 
van der Bos, Taeke Triemstra en Daniel Iseger, 
zij versloegen in een spannende finale met 5-5, 
6-0 het partuur van Jan Dirk de Groot, Renze 
Hiemstra en Pier Piersma. Gert Anne van der 
Bos werd unaniem tot Koning van deze partij 
gekozen en kreeg de Zilveren Tulp uitgereikt.

OPEN DAG FITNESS EN FYSIOTHERAPIE
ZATERDAG 10 SEPTEMBER

9.00 tot 13.00

Fysiotherapie Fitness
Manuele therapie Personal Training
Dry Needling Eet in stijl, beweeg in stijl
Medische Training
Sportmassage NIEUW: SPINNING!!!
Magnesiumbad

Locatie: Beach Resort Makkum
Langezand 2C, 8754 HR Makkum, 0515-231551

Penjumer Merke 2011

eigen fotoeigen foto
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KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT 

DE BELBOEI LEDENPARTIJ
Zondag 11 september a.s.

De laatste ledenparti j  van dit seizoen,
voor Heren, Dames, Schooljeugd, 

Pupil len en Welpen.
Aanvang: 11.00 uur

De jeugd begint om 12.00 uur!
Café Bar “De Belboei“ is de sponsor en de 

pri jzen bestaan uit waardebonnen en medail les. 
De kransen worden aangeboden door 

A. Kamstra Bloemencentrum “Maggenheim”.

Opgave t/m zaterdag 10 september in de kantine
of bi j  secr. Mieke Tilburgs 231377.

De lotingen zi jn als volgt:
Schooljeugd, Pupil len en Welpen: 

zat. 10 sept. om 19.00 uur.
Heren en Dames: 

zat. 10 sept. om 20.00 uur 
in Café Bar “De Belboei“

Op é Nij Fit 
De Gymvereniging

Begint weer op donderdag
15 september om 9.00 uur

in de sporthal

Nieuwe leden zijn
Van harte welkom

Voor info:
R van der Woude
Tel:0515-231374

De drie dorpen ledenpartij KV Meiinoar Ien

De partij werd bij uitzondering gehouden op een 
zondag en het was onverwachts zowaar een zon-
nige dag met ideaal kaatsweer. Het was aan het 
begin van de week een nogal schamele opgave en 
de wedstrijd dreigde afgelast te worden. Uit-
eindelijk konden er 10 parturen geloot worden 
en om 11 uur, na een openingswoordje van Sjaak 
Kooistra konden de eerste 8 parturen los op een 
veld van vier perken.  

Partuur 2 met Michel Nesse, Auke Kooistra en 
Tryntje Hoekstra bleek te sterk voor partuur 1 
met Sjaak Kooistra, Johan Tilstra en Pieter 
Politiek: 5-2, 6-6. Partuur 3 met Cor Politiek, 
Jouke Abe Tilstra en Bauke Jan Feenstra wonnen 
van partuur 4 met Justin van Dijk, Piet Hipma en 
Ottje Kooistra, 5-4, 6-0. Partuur 5, Feike Melchers, 
Hette Elgersma en Hiekie Mensonides verloren van 
partuur 6, Steven Nesse, Tiedo Algra en Sabrina 
Vanderwerf met 5-4, 6-2. Partuur 7 met Jouke 
Douwe Tilstra, Klaas van Malsen en Ytsje reitsma 
verloren na een spannende strijd in de eerste om-
oop van partuur 8, Rintsje Melchers, Johannes 
Oudendag en Wieke Galema met 5-5, 8-6. Het 
partuur 9 met de bijgelote a maat Jouke Douwe 
Tilstra, Lammert Miedema en Hillie Mensonides 

waren te sterk voor partuur 10 met Feike Melchers, 
Jouke Haytema en Jet Wijnja met 5-2, 6-2. Na 
een fijne gezellige kaatsdag met boppeslagen, tot 
ver over de aangrenzende huizen van Dr. Klumpp 
en Joop van der Werf, werden de winnaars van 
de verliezers en winnaarsronde bekend.

Winnaarsronde:
1e Michel Nesse, Auke Kooistra 
 en Tryntje Hoekstra
2e  Steven Nesse, Tiedo Algra 
 en Sabrina Vanderwerf
3e Jouke douwe Tilstra, Lammert Miedema 
 en Hillie Mensonides

Verliezersronde:
1e Feike Melchers, Jouke Haytema 
 en Jet Wijnja
2e Cor Politiek, Klaas van Malsen 
 en Ytsje Reitsma

Gezellig na gezeten in het tentje onder de goede 
zorgen van Cissy Tilstra en we konden terug 
zien op een geslaagde kaatsdag met spannende 
partijen en mooie prijzen van Bakkerij Kluft, 
Durkje Hoeksema en V.d. Feer, Bolsward.

eigen fotoeigen foto

Thuishotel organiseert op donderdagavond 29 
september as. om 19.30 uur in Sneek een infor-
matieavond over hyperventilatie. Tijdens de bij-
eenkomst wordt het een en ander uitgelegd over 
hyperventilatie en hoe u er mee om kunt gaan. 
Daarnaast is er heel veel ruimte voor het stellen 
van vragen. Ook worden suggesties gedaan voor 
cursussen waarin u leert anders te ademen. On- 
geveer een half miljoen Nederlanders heeft last 
van hyperventilatie. Hyperventilatie komt voort 

uit een te snelle en/of te diepe ademhaling. Dat 
is niet gevaarlijk, maar wel heel lastig. Het kan 
leiden tot allerlei vervelende klachten zoals 
benauwd gevoel, prikkelingen, duizeligheid, licht 
gevoel, idee flauw te vallen, angst, prop in de keel.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bel-
len met Thuishotel: 0515-461234, of mailen: 
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van 
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Informatieavond over hyperventilatie in Sneek
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Gaest/Ferwâlde - Aan elk kaatsseizoen komt 
een eind. Afgelopen zaterdag was dat voor KV 
“Trije yn Ien” Gaest/Ferwâlde ook het geval. “Trije yn Ien” Gaest/Ferwâlde ook het geval. 
Werd de eerste partij van het seizoen op 30 april Werd de eerste partij van het seizoen op 30 april 
verkaatst onder schitterende weersomstandigheden, verkaatst onder schitterende weersomstandigheden, 
de slotpartij afgelopen zaterdag was het beslist de slotpartij afgelopen zaterdag was het beslist 
niet minder… Zon en warm, heet nazomerweer niet minder… Zon en warm, heet nazomerweer 
gaf aan deze laatste partij gesponsord door gaf aan deze laatste partij gesponsord door 
“Slagerij de Schrans” Gaast/Leeuwarden, een “Slagerij de Schrans” Gaast/Leeuwarden, een 
wel heel fleurig tintje. De kaatsers/swel heel fleurig tintje. De kaatsers/sters hadden 
na afloop dan ook zoiets van, ‘waneer is de vol-
gende partij?’ Hoe kun je mooier het seizoen 
afsluiten. Met een mooie 10 parturen op de lijst 
werd klokslag elf uur het startsein gegeven voor 
een magnifiek mooie slotdag waar ook een 
jeugdleden partij en warm buffet met muziek 
van DJ Spoetnik op het programma stonden.

In de eerste omloop ging een van de favoriete 
parturen, Auke Geert Ybema met Tiny Hiemstra, 
onderuit tegen Jan Stellingwerf met Trijntje 
Hoekstra en Margriet Hoekstra; 5-3 6-6. En dan 
vooral de 6-6 in punten was typerend voor deze 
partij, want namelijk alle eersten werden op 6-6 
verkaatst. Maar Jan c.s. pakten sterk de meeste 
borden en kwamen op de lijst in de winnaars 
ronde. Evenals ook het partuur Sytze Stellingwerf 
met Jacob de Groot en Sanna Stellingwerf, die 
vrij eenvoudig Abe Rignalde met Hielke Ooster-
huis en Hidde de Boer naar de verliezers ronde 
verwezen; 5-2 6-0. De junior A-maten Cristiaan 

Drayer en Gerben Stellingwerf streden met hun 
voorinses Sabine Drayer en Akkelys Hiemstra 
en ook de foarbest opslagers Christian Koning en 
Willie Douma om een plek in de winnaarsronde. 
Een prachtige strijd van twee gelijkwaardige 
parturen die eindigde in een 5-5 4-6 overwinning 
voor het partuur Gerben Stellingwerf. Het “Pink” 
team Melle de Boer, Joukje Hoekstra en Fokelien 
v.d. Bos maakten indruk tegen Marten Hoekstra, 
Froukje Oostenveld en Annet v.d. Stap. Hoewel 
het zo nu en dan niet makkelijk ging, was de 
overwinning eenvoudig 2-5 6-6. Ook het beste 
perk Sjoerd Hiemstra en Gerard vd Wal samen 
met de in topvorm verkerende foarbest Anny 
Koning maakten spreekwoordelijk “gehakt” van 
het partuur Wiebren Stellingwerf, Jilger Hiemstra 
en Wietske Buma. Vooral het onderlinge perk 
verschil maakte dat Hiemstra c.s. met 5-3 6-4 
door gingen in de winnaarsronde.

Op papier stond de finale in de winnaarsronde 
nu al zo’n beetje vast. Melle c.s. moest echter 
nog wel winnen van Gerben Stellingwerf. c.s  en 
dat bleek een lastige klus. Gerben, Willie en 
Akkelys zorgden voor menig zweetdruppel bij 
het “pink team”. Melle c.s. beschikte binnen het 
partuur over meer ervaring in jaren en dat 
betaalde zich uit. De druk werd constant hoog 
gehouden en te vaak kwamen de ballen uit het 
perk Gerben/Akkelys Rjocht Yn’e Bek, winst 
uiteindelijk voor Melle c.s. 5-4 6-6. Jan Stelling-

werf c.s. nam het op tegen Sytze Stellingwerf 
c.s. In een wat ongelijke strijd waar Jan, Trijntje 
en Margriet rondom beter waren was met 5-2 
6-4 de winst hun deel. De halve finale tussen Jan 
c.s. en Sjoerd c.s. gaat de boeken in als een een-
voudige prooi voor Sjoerd c.s. die met 5-2 6-0 
het lot van hun staand nummer in de vorige 
omloop vertaalden in een verdiende overwinning 
en een finaleplaats tegen Melle c.s. Dat twee keer 
vlot achter elkaar door kaatsen niet makkelijk 
was in de inmiddels bloedhete kaatsarena, bleek 
in de winnaars finale. Melle, Joukje en Fokelien 
hadden een pauze genoten en stonden fris op het 
veld tegen Sjoerd c.s. waar de warmte hun tol 
ging eisen. Een echte vuist maken tegen de sterk 
kaatsende Melle c.s. op, uit en ook het tussenspel 
zat er niet meer in. En met een schamele 2 eersten 
aan de telegraaf was het verlies niet meer tegen 
te houden. Sterk optreden van Melle, Fokelien 
en de afscheid nemende voorzitster Joukje, die 
op deze manier in stijl het seizoen afsloten.

In de verliezersronde waren Auke Geert en Tiny 
vast van plan hun gram te halen na hun verloren 
partij in de eerste omloop waar het te vaak net 
mis ging. Sterk kaatsend winst op Abe c.s, die 
een zeer wisselvallig seizoen doormaakte, 5-3 
6-4. En de derde omloop goed het strakke niveau 
vastgehouden tegen het “lichtere” partuur Wiebren 
Stellingwerf c.s. Winst ook daar 5-4 6-4 en een 
plek in de verliezers finale. Daarin was het par-
tuur Cristiaan Drayer, Sabine Drayer en Christian 
Koning de opponent die in de tweede omloop 
winst behaalden op het partuur Marten Hoekstra, 
Answerd Jorna en Annet v.d. Stap. Tot 4-4 ging 
de strijd gelijk op maar in de laatste twee eersten 
waren te veel buitenopslagen de bottelnek voor 
Marten c.s. 5-4 6-0 winst Christiaan c.s.en daar-
mee ook een plek in de finale verliezersronde. 
Ook deze finale kende een wat eenzijdig ver-
loop. Auke Geert en Tiny hadden echt hun draai 
gevonden. Formidabele op, en boppeslagen van 
Auke Geert, en Tiny die haar opslagen goed safe 
kon houden zorgden grootdeels voor de verdiende 
winst. Met 5-2 6-0 werd het partuur van Christaan, 
Sabine en Christan verslagen. Een waardige af-
sluiter van een geweldig verlopen kaatsseizoen 
voor KV “Trije yn Ien” 

Winaarsronde: 
1  Melle de Boer, Joukje Hoekstra 
 en Fokelien van der Bos
2  Sjoerd Hiemstra, Gerard van der Wal 
 en Anny Koning

Verliezersronde: 
1  Auke Geert Ybema en Tiny Hiemstra
2  Christiaan Drayer, Sabine Drayer 
 en Christian Koning

NUT DEPARTEMENT MAKKUM

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering,  
op woensdag 21 september in de Prins, om 20.30 uur

AGENDA 
1. opening
2. ingekomen stukken en mededelingen
3. notulen van de ledenvergadering van 7 oktober 2010
4. jaarverslag (voorstellingen en cursussen)
5. financiën
a)  financieel verslag 2010/2011 en begroting 2011/20121
b) verslag kascommissie;  kascontrole en Fondsbeheer
6. bestuurswisseling:
a) aftredend en niet herkiesbaar:  Fokje Lutgendorff 
 er is een vacante functie voor een nieuwe penningmeester
b) aftredend en herkiesbaar: Aty Roodenburg 
 Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur 
 voor aanvang van de vergadering aanmelden. 
7. jubileumjaar 2011/2012; officiële bekendmaking programma jubileum
8. rondvraag
9. sluiting 

 Met vriendelijke groet,  Het bestuur van ‘t Nut Makkum

Stijlvol yn’e krâns en de hammer yn’e wilgen

eigen fotoeigen foto
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Hollandse pot en tropisch weer tijdens slotpartij
Flitsende gele en groene bekers, verzorgd door 
Doekele Terpstra, stonden in de kantine te blinken! 
Een goede stimulans voor de jeugd om extra hun 
best te doen. Na een warming up op het spring-
kussen betrad de jeugd van Trije yn ien het veld 
voor de laatste partij van het seizoen. Voor een 
aantal toch wel een spannende partij, wie zou de 
felbegeerde laatste krans van dit seizoen in de 
wacht slepen?? 

Bij de jongste jeugd werd in twee poules 
gekaatst. Helina Koning en Tom Stellingwerf 
mochten de spits afbijten tegen Dooitze de boer 
en Theunis Kok. Het partuur van Dooitze won 
met 5-3 6-2. In de andere poule waren wat 
opstart problemen, want Tom Oostenveld was 
gevallen tijdens de warming up op het spring-
kussen en had erg veel pijn. Hij moest helaas een 
bezoekje brengen aan het ziekenhuis en kwam 
eind van de middag terug met z’n arm in het 
blauwe gips. Ruth Stellingwerf kreeg hierdoor 
een andere maat toegewezen, dit werd Pjort 
Nota. Pjotr was zo sportief om voor Tom in te 
vallen en Ruth te assisteren. De eerste omloop 
werd gekaatst door Sil Nota en Fenna Terpstra 
tegen Rick de Vries en Pjotr Nota, de winst ging 
naar Sil en Fenna. Daarna moesten zij het opnemen 
tegen Ruth en de ingevallen Pjotr, deze partij 
wonnen Ruth en Pjotr, Sil en Fenna hadden hun 
kruit verschoten tijdens de eerste partij. Wat was 
het warm, dat waren we niet meer gewend! Waar 
we vorige week tussen regen en onweer het veld 
konden betreden, werd nu verkoeling gezocht 
onder een tuinsproeier. De finale bij de jongste 
jeugd werd in de felle zon gekaatst door Rick de 
Vries en Pjotr Nota en Dooitze de Boer en 
Theunis Kok. Rick was ook nog jarig en de eerste 
prijs zou toch wel het mooiste cadeau zijn! 
Samen met Pjotr ging hij het gevecht aan. 
Dooitze was deze dag echter in top vorm, hij was 
elke bal te snel af en gaf daarnaast zijn maat 
Theunis de juiste instructies. Theunis volgde 
deze nauwkeurig op en samen waren ze een 
pracht duo! Rick en Pjotr maakten het Dooitze 
en Theunis niet gemakkelijk, toch konden ze het 
niet winnen. Dooitze en Theunis wonnen deze 
finale met 3-5 6-4! Rick en Pjotr werden tweede 
en Heline Koning en Thom Stellingwerf eindig-
den op de derde plaats.

De oudere jeugd kaatste deze laatste partij volgens 
een speciale formule. Zij kaatsten ieder drie 
omlopen, elke omloop kregen ze een andere 
partner. De behaalde punten werden individueel 
voor elke kaatser bij gehouden. De eerste omloop 
was snel gedaan, Germ de Boer en Klaas Marten 
de Groot waren een goed team en wonnen met 
5-0 6-2 van Jildert Stellingwerf en Anske 
Oosterhuis. Hierna volgde een spannende partij. 
Het damesteam Gyanne Hiemstra en Jeltje de 
Boer speelden op het scherpst van de snede 

tegen Germ de Boer en Anske Oosterhuis, de 
winst ging uit eindelijk naar het partuur van 
Germ de Boer. Ook de derde omloop werd span-
nend, Gyanne en Anske namen het dit keer op 
tegen Jildert Stellingwerf en Jeltje de Boer. Het 
werd een nek aan nek race en de dames wisten 
de druk zo op te voeren dat Jildert en Jeltje de 
moed bijna opgaven. Maar na heel wat slokjes 
powerdrank pakten Jildert en Jeltje de draad 
weer op wonnen de partij met 5-4 6-6. Germ en 
Klaas Marten stonden op een gedeelde eerste 
plaats en dus werd de laatste partij een finale 
tussen deze twee heren. In de finale kaatsten alle 
zes de kaatsers uit deze categorie. Terwijl DJ 
Spoednick z’n stem al op warmde en muziek liet 
klinken over het veld, liep de spanning in de 
finale op tot het kookpunt, even als de lichaams-
temperatuur van de finalisten. Het partuur van 
kanshebber Klaas Marten samen met Jildert en 
Anske tegen de andere titelkandidaat Germ met 
Jeltje en Gyanne. Zo nu en dan werd er even 
verkoeling gezocht en stoom afgeblazen met wat 
koud water. De finale ging tot 3 eersten gelijk 
op. Daarna werd een gat geslagen door het par-
tuur Klaas Marten. Met name Jildert wist na de 
derde omloop de struiken achter de bovenlijn 
vele malen te vinden, ondanks het goede opslaan 
van Gyanne. Hierdoor en uiteraard door sterk 
optreden van zich zelf, werd partuurgenoot 
Klaas Marten winnaar van de oudere jeugd. 
Germ de Boer eindigde op de tweede plaats en 
Jeltje de Boer sloot de rij met een derde prijs. 

Het Hollandse feest kon losbarsten, poffertjes, 
muziek van Spoednick en natuurlijk het aller 
belangrijkste.....de prijsuitreiking! Sponsor Doekele 
Terpstra had niet gezorgd voor een tuin- park-
machine of Quads, maar voor prachtige bekers. 
Voor de pechvogel van de dag Tom Oostenveld 
was er een mooie troostprijs, gelukkig kon hij 
het seizoen toch goed afsluiten met een stralende 
lach en een krans om z’n nek. Ook werden de 
prijzen voor de competitie uitgedeeld en als of 
dat nog niet genoeg was, kreeg iedereen een 
kaatsballetje cadeau, als aanmoediging voor het 
volgend seizoen. Tot slot klonk het “lang zal hij 
leven” voor de jarige Rick de Vries en werd er 
nog lang, lang nagepraat.

Uitslagen competitie 
Jongste jeugd:
1e  Heline Koning
2e  Fenna Terptra
3e  Thom Stellingwerf
4e  Sil Nota

Oudere jeugd:
1e  Jildert Stellingwerf
2e  Dooitze de Boer
3e  Germ de Boer
4e  Klaas Marten de Groot

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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VV Makkum
Zaterdag 10 september
14:30 Oudehaske 1 - Makkum 1
12:00 Veenwouden SC 2 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - Franeker SC 2
14:30 ONS Sneek 6 - Makkum 4

15:00 Makkum A1 - Jubbega A1
12:30 Makkum B1 - Heeg B1
12:30 Makkum B2 - Franeker SC B3
  8:45 Blauw W. '34 C2 - Makkum C1
10:45 Makkum D1 - Heerenveen D3
  9:00 Makkum D2 - Stormv.'64 D1G
15:00 Foarut DA1 - Makkum DA1

Voetbalprogramma

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.

Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer 
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl. 
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen 
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden 
te voorkomen.

Colofon

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

TE KOOP
zie voor ons 
complete 
woningaanbod 
op onze website 
www.makelaardijgros.nl

Bleekstraat 22a, MAKKUM

Keurig driekamerappartement 
op de verdieping met fraai dakterras.

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

Oproep badmintonvereniging 
Makkum
De badmintonvereniging van makkum doet een 
oproep naar nieuwe enthousiaste jeugdleden! 
Zowel jongens en meisjes tussen de leeftijd van 
8 tot +/- 16 jaar zijn van harte welkom. Er wordt 
gespeeld op dinsdagavond in 2 groepen, van 
18:00-20:00 uur in de sporthal. Lijkt je leuk om 
deze sport te gaan beoefenen? kom dan langs 
voor een gratis proefles! Iedereen is van harte 
welkom, we starten weer op 6 sept a.s.
 
Als je vragen hebt, kun je terecht bij:
Dhr I. Werkhoven. Tel: 0515-233604
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TE KOOP

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Het bijna 100 meter casco wat achteruit, door het Makkumer diep, naar scheepswerf de Vries wordt 
gesleept. Het skûtsje op de foto is het Makkumer skûtsje "de Zes Gebroeders"

Handgrasmaaier Gardena € 10,-; 2 Nieuwe op-
vouwbare camping stoelen,met bekerhouder € 10,- 
per stuk; Ingekorte lantaarnpaal, ideaal voor stal 
of schuur € 15,-; Blauwe burostoel als nieuw! 
€ 7.50,-; 2 robuuste grenen eetkamerstoelen, 
moeten nog 1 keer gelakt of geverfd worden 
€ 10,- per stuk. Tel 0515 579346.

2 vogelkooien € 35,-; hondenbench klein € 15,-; 
aquarium + filter € 55,-; elektrische grasmaaier 
€ 60,-; antieke naaimachine € 75,-; home cinema 
set, tv en dvdspeler t.e.a.b. Alles gaat weg wegens 
verhuizing! Tel. 06-38743074
 
Melody rollator Large opvouwbaar met veilig-
heidsparkeer/dosseer-rem. Opklapbare zitbank incl. 
draadmanden dienblad zithoogte 61cm. nieuw-
prijs € 399,- nu voor € 199,99 gratis thuisbe-
zorgd. Tel. 06-30715064 

Goed ontwikkelde swifter stb. dekrammen. De 
rammen zijn zwoegervrij,ARR/ARR en rotkreu-
pelvrij. Gekeurde en ongekeurde. De rammen 
zijn allemaal drager van enkelvoudige miomax, 
enkele rammen zijn dubbel miomax. H. Drayer, 
Ferwoude Tel. 06-53540964

AANGEBODEN
Wij zijn twee meisjes die graag willen oppassen. 
Dus heeft u oppas nodig voor een of meerdere 
kinderen dan komen wij u graag helpen. Op 
schooldagen kunnen wij tot 10 uur en in het 
weekend tot 12 uur. Heeft u belangstelling bel 
dan: 0515-232085 / 0515-750823. Of mail naar: 
Nynke-kuipers@hotmail.com

vermist
Mijn zonnebril verloren de kleur is bruin-beige 
met aangepaste glazen zit in een bruine koker. 
Vinder wordt beloond. Tel. 0515-232888

Gevonden
Op Ds.Touwenlaan Tijdschrift. Dond. 01-09 op 
te halen tussen zat. en zondag 13.00 en 16.00 
uur. Slotmakerstraat 2

Sleutel tussen Bolsward en Exmorra zat.morg. 
27- 08 voor cilinderslot. Tel. 0515-230338

Gevraagd: 
Iemand die tuinwerk wil doen, zoals hagen knippen 
en snoeiwerk. Centrum Makkum. tel. 0515-232203
 
Gratis af te halen:
Zonnehemel, nog prima te gebruiken, denk dat 
alleen lampen (binnenkort) aan vervanging toe 
zijn. Tel. 06-18115038

In makkum: jonge kittens. Tel. 06-46177764

5e prijswinnaar Adriaan de Boer (HSV de Voorn).

Parrega - Op zaterdagmorgen 3 september is de 
besturenwedstrijd gehouden. Deze wedstrijd wordt 
ieder jaar gehouden voor de bestuurs- en commis-
sieleden van HSV de Voorn (Harlingen), HSV de 
Deinende Dobber (St. Annaparochie), HSV Op 
Lok Ut (Metslawier) en HSV Ons Genoegen 
(Makkum). De wedstrijd wordt bij toerbeurt geor-
ganiseerd door één van de hierboven genoemde 
hengelsportverenigingen; dit jaar werd hij geor-
ganiseerd door HSV Ons Genoegen uit Makkum.

De inschrijving was om 07.00 uur in dorpshuis 
De Gearhing te Parrega, waar de 20 deelnemers 
onthaald werden op een bakje koffie of thee en 
een gevulde koek. Na de loting en het openings-
woord van Piet Roedema vertrok iedereen naar 
het parcours aan de Workumer Trekvaart, waar 
om 09.00 uur het startsignaal werd gegeven. 
Onder een vriendelijk zonnetje en zomerse 
omstandigheden werd de wedstrijd gevist. Veel 
zin had de vis er niet in, vanwege de veranderde 
weersomstandigheden waren ze volledig van 
slag af en speelde de geluksfactor een grote rol. 
Om 13.00 uur werd het eindsignaal gegeven en 

werden de vangsten gewogen. Daarna vertrok 
iedereen weer naar het dorpshuis voor de prijs-
uitreiking en een heerlijke broodmaaltijd. Ondanks 
de matige vangst kon men terug kijken op een 
zeer geslaagde wedstrijd. 

De uitslag was als volgt, alleen de beste tien 
vissers staan hier onder vermeld:
1. Herman Iedema 
 HSV Op Lok Ut 3586 gram
2.  Tiny Hooisma-Hut 
 HSV de Voorn 2373 gram
3.  Frans Temme 
 HSV de Deinende Dobber 2156 gram
4.  Teake Wielinga 
 HSV Ons Genoegen 1758 gram
5.  Adriaan de Boer 
 HSV de Voorn 1649 gram
6.  Jaap Wijbenga 
 HSV de Deinende Dobber 1384 gram
7.  Piet de Boer 
 HSV Op Lok Ut 1365 gram
8.  Piet Roedema 
 HSV Ons Genoegen 1100 gram
9.  Adrie de Boer 
 HSV de Voorn 979 gram
10.  Douwe Yntema 
 HSV Op Lok Ut 590 gram

De zes vissers met de hoogste score ontvingen 
een cadeaubon. De grootste vis werd gevangen 
door Herman Iedema (HSV Op Lok Ut), hij ving 
een brasem van 49,0 cm.

Het verenigingsklassement is als volgt 
(in gemiddelden per vereniging):
1. HSV Op Lok Ut 1207 gram
2. HSV de Voorn 1066 gram
3. HSV de Deinende Dobber 896 gram
4. HSV Ons Genoegen 664 gram

Aan de vereniging met de hoogste gemiddelde 
score en de visser met de grootste vis werd een 
wisselbeker uitgereikt. 

Besturenwedstrijd hengelsportverenigingen

eigen fotoeigen foto


