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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Sfeervol, karakteristieke, goed onderhouden 
vrijstaande eengezinswoning met zonnige tuin (O) 
v.v. achterom via eigen steeg, 147 m² eigen grond.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Makkum, Kerkstraat 28

Makkum - Donderdagmiddag 12 juli werd de nieuwe 
bibliotheek van Makkum officieel geopend. Ellen 
van Albada, directeur van de bibliotheken Súdwest-
Fryslan, heette de aanwezigen om 14.00 uur welkom. 
Dankzij een bijdrage van gemeente en provincie 
heeft de bibliotheek een ware metamorfose onder-
gaan. Het interieur is helemaal vernieuwd, er is meer 
oppervlak en de openingstijden zijn verruimd. De 
bibliotheek wacht nog op een vergunning van de 
gemeente om ook de buitenkant van het gebouw op 
te knappen. Behalve de inrichting is ook de inhoud 
van de bibliotheek veranderd. Die inhoud is actueler 
en de bewaarfunctie is flink kleiner geworden. Ook 
aan de service is gewerkt. De medewerksters hebben 
trainingen bij bureau “Ter Sprake” gehad om goed 
op de wensen van de klanten in te kunnen spelen. 
De baliefunctie is beperkt, de medewerksters bena-
deren bezoekers actief. Men wil een bibliotheek 
zijn die informatie en inspiratie biedt. Men hoopt 
daardoor nog meer bezoekers te trekken en nog 
meer uit te lenen.

Mevrouw van Albada bedankte naast de bouw- en 
installatiebedrijven ook haar eigen medewerkers 
voor het vele werk dat tijdens de verbouwing is 
verzet. Trots sloot ze af met de mededeling dat de 
Makkumer bibliotheek is genomineerd voor de titel 
”Beste Bibliotheek van Nederland 2012”. Daarna 
gaf ze het woord aan wethouder Wigle Sinnema. 
Hij feliciteerde de mensen van de bibliotheek met 

de metamorfose . “Niets blijft zoals het was”. In het 
geval van de verbouwing heel positief. Helaas geldt 
het credo ook voor de beschikbare gelden. Ook de 
bibliotheken zullen in het kader van de gemeente-
lijke herindeling behoorlijk moeten bezuinigen en 
herstructureren. Maar de instelling van de biblio-
theken zal zeker helpen om die veranderingen het 
hoofd te bieden. “De bibliotheken in het “âlde 
Wûnseradiel” stonden als actief en innovatief 
bekend. Zo kwam hier het initiatief voor de Lytse 
Bieb en de Strânbieb vandaan. En dan nu de nomi-
natie voor Beste Bieb. Echt in boppeslach”, aldus 
Sinnema. 

Daarop verrichtten Sinnema en de bibliotheek-
medewerkers de officiële openingshandeling. 
Samen scheurden zij het papieren gordijn weg dat 
voor de balie hing . Daarachter bleken de dames 
van “Ter Sprake” plaatsgenomen te hebben. Door 
middel van een aantal sketches werd aan de geno-
digden duidelijk gemaakt hoe de nieuwe benadering 
van klanten door het personeel er uit kan zien. Er 
kwamen veel mogelijkheden die de bibliotheek 
biedt aan de orde. De genodigden kregen zo op een 
luchtige manier informatie over het zomerlezen, de 
boeken voor moeilijke lezers, luisterboeken en de 
nieuwe presentatie van de boeken, namelijk met de 
voorkant naar voren. Daarna was het “tijd voor 
bubbels”. Ellen van Albada bracht met een glas 
champagne een toast uit op de nieuwe bibliotheek. 

Bibliotheek Makkum officieel geopend   Door Judith van Lavieren
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 0515-572353 - Privé 0515-576067
- 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                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk 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, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

Info Familieberichten Agenda
Donderdag 19 juli:
Makkum, centrum Jaarmarkt 
van 10.00 uur tot 18.00 uur
 
Vrijdag 20 juli:
Zwempark Mounewetter in Witmarsum
Discozwemmen van 21.00 – 22.30 uur.
 
Zaterdag 21 juli:
Strandbibliotheek Makkum,
schrijfster Nanda Roep 11.00 uur
Knutselen met Geronimo Vanaf 9 jaar.
Aanvang 13.30 uur
 
Zondag 22 juli:
Bingo in Piramide, Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur
 
Dinsdag 24 juli:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant
 
Woensdag 25 juli:
Strandbibliotheek, Makkum 
Vertelkastje: Ophelia
Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur.

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. J de Vries
 
Makkum  - Recreatiedienst
in de piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
voorganger: Ds. Zwerver 
muzikale begeleiding: Koperblazers

In zijn vertrouwde omgeving is overleden onze 
beste zwager

Henk Smalbil
Echtgenoot van Neeltje de Hoop. 
Eerder gehuwd geweest met Marten Dina de Witte.

Jetze † en Sjoerdtje 
Siets en Joop† 
Rein † 
Marten† 
Gerie † en Sjouke † 
Maggie en Toon 
Siep en Klaasje † 
Gerrie en Yde 
Simon † 
Tjits † 
Lenie† en René, Tineke 
Neven en Nichten 

Valthe, 7 juli 2012 
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter...........................................1.39

Mini Baby Bel Kaasjes, net 7 stuks...................................2.59

Cervelaatworst........................................nu 25 cent korting

Cup à Soup, doosje à 3 stuks..............................nu 2 voor 1.49

Knaks, 400 gram....................................................1+1 gratis

van de Warme Bakker

pak Witte Bollen...........................5+1 gratis

Aanbiedingen geldig van do. 19/7 t.e.m. wo. 25/7

Wist u dat...
* Makkum weer een expositieruimte rijker is?

* Bij woonwinkel Watson & Co exposeert beeldend 
 kunstenaar Frâns Faber drogenaald etsen met 
 Makkum en omgeving in de hoofdrol.

* er momenteel nog meer en ander werk van Frâns 
 is te zien bij galerie Lauswolt in Olterterp?

* de Van Doniakerk in Makkum en de kerk in 
 Piaam doen mee met het Tsjerkepaad en zijn 
 geopend op zaterdag 21 juli van 13.30 uur tot 
 17.00 uur.

Profiteer van 19 t/m 21 juli
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Het barbecue
seizoen is weer

begonnen!

Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s

Kortom, compleet
verzorgd voor een 
gezellige avond!

2,50

2,75

2,50

2,75

Zwemexamens in 
Waterpark “Mounewetter”

Op zaterdag 14 juli zijn alle kinderen geslaagd voor 
hun zwemdiploma’s. Voor het A-diploma slaagden 
15 kinderen: Marten Algra, Machteld Anema, 
Deborah Bisschop, Marleen Fokkema, Nynke 
Haakma, Siemon Ulbe Haringa, Rimmer Hoornveld, 
Marc Huisman, Maarten de Jong, Jonah Koole, 
Doutsen Oostenveld, Eskander Paans, Emily Rinia, 
Bailey Schuite en Errit Sjoerd Yntema.

Voor het B-diploma slaagden 10  kinderen: Ylja 
Beenen, Simon Bergsma, Pieter den Breejen, 
Esther Dijkstra, Lennaert van der Kuur, Dylan 
Rooijakkers, Yoranda Spruit, Anna Tolsma, Brent 
de Vries, Fokje Vrieswijk.
Allemaal van harte gefeliciteerd! Op onze website 
www.zwembadmounewetter.com staan de foto’s.

eigen fotoeigen foto
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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                  

Uniek landelijk lounge-terras 
met speeltuin! 

Geniet van een heerlijk kopje koffie 
met huisgemaakte appeltaart, 

een stevige lunch 
of kom uitgebreid dineren, 

het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie 
www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Schoolpein It Iepen Stee schoon en veilig?
Veel mensen in Makkum en omstreken weten 
het al lang, het schoolplein van OBS It Iepen 
Stee heeft een grondige opknapbeurt ondergaan. 
Hoewel voor een groot deel onzichtbaar is er 
ruim twee jaar lang hard gewerkt aan deze 
opknapbeurt. De leerlingen, het team en de 
ouders zijn dan ook trots op het resultaat en er 
wordt niet alleen onder schooltijd door de leer-
lingen van de school gespeeld maar ook na 
school, in het weekend en in vakanties zijn er 
meestal wel kinderen te vinden op het plein.

Met de kinderen van de school hebben we 
afspraken gemaakt hoe wij met elkaar omgaan 
op de school en hoe we met onze omgeving 
omgaan. Wij spelen op de nieuwe toestellen, 
waarvoor ze bedoeld zijn. Wij gooien ons vuil in 
de vuilnisbakken en dragen gezamenlijk zorg 
voor een schone en veilige omgeving. Fietsen 
doen we niet op het plein, die staan in het fiet-
senhok. Om de nieuwe struiken kans te geven te 

groeien, gaan wij daar zuinig mee om. Ook buiten 
schooltijd zien wij graag dat er op het school-
plein met respect met elkaar wordt en met de 
omgeving van het schoolplein. In de afgelopen 
periode is gebleken dat dit niet altijd het geval is. 
Wij komen vuil tegen en sporen van vernieling. 
Dat is heel jammer, om te zorgen dat het leuk 
blijft op het schoolplein van It Iepen Stee, is er 
in samenspraak met de wijkagent een plan 
gemaakt, waarin wij willen samenwerken met 
kinderen, ouders en de buurt. Wij gaan de personen 
aanspreken op hun gedrag, als dat niet aansluit 
bij onze afspraken. 

Mocht u iets zien op ons schoolplein, kunt u dat 
ook mailen naar ons: obsiepenstee@gmail.com. 
Verder hebben wij afgesproken dat er altijd aan-
gifte wordt gedaan in het geval van vernielingen. 

Het team van It Iepen Stee

Wandelen op een onbewoond eiland

Het is een prachtig eiland: de Makkumer Noard-
waard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte 
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en 
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op zaterdag 21 
juli houdt It Fryske Gea een wandelexcursie 
door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. 
De wandeling begint om 9.30 uur en duurt onge-
veer twee uren. Laarzen en een verrekijker worden 
aangeraden. Opgave voor de excursie kan tot 
vrijdag 20 juli 12.30 uur via het kantoor van 
It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is 
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon 
van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en 
kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon. 

Vogelrijkdom 
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde 

de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute 
water werd zoet, het getijdenverschil verviel en 
de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de 
kust zandbanken permanent droog kwamen te 
liggen. Geleidelijk begonnen er verschillende 
soorten platen op de Makkumernoardwaard te 
groeien en tegenwoordig zijn hier zeldzame 
soorten te vinden. Ook vogels hebben deze 
prachtige broed- en rustgelegenheid ontdekt. De 
laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende 
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moeras-
vogels als roerdomp, snor, baardmannetje en 
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als 
grote bonte specht en havik. Boven het riet 
zweeft in de zomer bijna altijd wel een bruine 
kiekendief. Een wandeling op dit unieke eiland 
is zeker de moeite waard!

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Musical Het Spoor van Bijster 
van de Sint Martinusschool                                 Door Judith van Lavieren

Makkum – De Sint Martinusschool had dit jaar 
voor een andere opzet van de jaarlijkse musical van 
groep 7 en 8 gekozen. Al jaren wordt er op deze 
manier afscheid genomen van groep 8, maar dit 
jaar had men het groots aangepakt. Allereerst met 
een grote zaal. In “Het Anker“ was een podium 
gebouwd en een fraai decor met licht en geluid 
geïnstalleerd. Door de grote ruimte kon er veel 
publiek uitgenodigd worden. De genodigden lieten 
het niet afweten: op donderdag 12 juli om half acht 
zat de zaal vol familie, vrienden, meesters en juf-
fen, leerlingen en oud-leerlingen. 

De musical Het Spoor van Bijster gaat over een 
klas die op schoolreis gaat naar het Rijsterbos. Men 
vertrekt natuurlijk in een touringcar van Van der 
Bles, bestuurd door Leo van der Bles! Dit zeer fraai 
uitgevoerde decorstuk zorgde voor veel hilariteit. 
Bij het tweede lied van de musical, een medley van 
bekende schoolreisliedjes als “potje met vet” en 
“het hondje van de slager” hadden de spelers alle 
handen al op elkaar gekregen en de lachspieren 
goed losgemaakt. Tijdens de Bonte Avond in het 
stuk moest het publiek samen met de spelers de 
kabouterdans uitvoeren en konden we genieten van 
gymnastiek en voetbal. Na dit vrolijke begin krij-
gen de kinderen de schrik van hun leven. De juf 
blijkt ontvoerd te zijn! Tijdens hun zoektocht wor-
den de kinderen geholpen door een boswachteres 
en 3 Cheap Detectives. De ontvoerder laat briefjes 
met opdrachten achter in het bos. Deze opdrachten 
moeten de kinderen uitvoeren als ze hun juf ooit 

nog terug willen zien. Wanneer alle opdrachten 
achter de rug zijn, blijkt dat de juf de ontvoering 
zelf in scene heeft gezet. Ze zit bij de boswachteres, 
die haar zus blijkt te zijn. En de Cheap Detectives? 
Dat zijn 2 neven en een nicht. De juf heeft wraak 
genomen voor alle punaises op haar stoel en de 
kauwgom in haar koffie .Daarnaast heeft ze ervoor 
gezorgd dat de kinderen een heel actieve en span-
nende schoolreis hebben gehad. Dan is het alweer 
tijd voor het slotlied “Wij stappen uit, wij stappen 
over” waarin de leerlingen hun juffen en meesters 
bedanken en aangeven dat zij nu verdergaan” in de 
bus van het middelbaar”. 

Alle spelers krijgen als dank een mooie zonne-
bloem van juf Anja. Maar zij zijn niet de enigen die 
in de bloemetjes worden gezet. De werkgroep die 
vanaf april wekelijks op school was, een gigantische 
loterij mogelijk maakte en voor de catering onder 
andere 200 muffins bakte. Rob en Cathy die licht 
en geluid verzorgden en Sietse en Marijke als locatie-
managers. Ze worden allemaal op het podium 
geroepen door juf Anja. Meester Jan heeft gezorgd 
voor een groot boeket voor juf Anja. Leuk om te 
zien dat, naast de kinderen van groep 7 en 8, zoveel 
mensen zich ingezet hebben om deze avond tot een 
succes te maken Voor de loterij zijn verbluffend 
veel prijzen opgehaald. Er volgt een lange prijsuit-
reiking. Eindelijk wordt de laatste prijs verloot en 
die gaat naar……mij. Na een gezellige avond ga ik 
naar huis met achterop de fiets een groot levens-
middelenpakket.

Zeiljack meegenomen
Makkum - Op 6 Juli j.l. is mijn zeiljack mee-
genomen door een, volgens de jongeren op de 
boot aan de overkant, wat oudere vrouw met 
kort haar. Ik had mijn jack gelegd op het bankje 
achter Hotel Prins in Makkum. Tijdens het foto-
graferen van de omgeving heb ik niet goed 
opgelet. Ik heb briefjes gehangen bij de toiletten 
en doucheruimtes in de haven en bij de haven-
meester met mijn telefoonnummer. Wij lagen 
met de boot in de haven. Ik was erg gedupeerd 
en had het jack hard nodig. Gelukkig konden 

vrienden mij iets lenen. Omdat ik vertrouwen 
heb in mensen hoop ik dat deze mevrouw met 
kort haar dit bericht leest en dat mijn zeiljack 
weer boven water komt. Mijn zeiljack is van het 
merk GAASTRA met een afneembare capuchon 
en de kleur is wit en de maat is M.        

Marie Anna Teurlings 
Rissebeek 23, 5032 WC TILBURG 
tel. 013 4686594 / 0653730477 / 0617953881
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‘De bliidens fan’e minsken as sy de Merke wûn ha’ Troch Doutzen Ouderkerken
Foar Warren van der Veen it hichtepunt fan’e Makkumer Merke!

Makkum- Moandei 9 july

As ik om 5 oere op’e neimiddei by famylje van 
der Veen yn de wenkeamer stap sit Warren 
efter de kompjuter. Hy hat de site fan KV 
Makkum derfoar. ´Bist alwer mei it keatsen 
dwaande sjoch ik’, is myn reaksje nei him. 
´Ja dat giet wol troch’, is syn antwurdt. We 
nimme plak yn de sit hoek en Tine, Warren 
syn frou soarget foar thee, kofje en in flaubyt. 
Foar wa dit net wit; in flaubyt is in hertlik 
hapke sa as in stikje tsiis. Mar hawar no myn 
petear mei Warren. ‘Is de merke 2012 ek oars 
as oars’, is myn earste fraach. ‘De freedtejûn 
hat in oare opset. Yn Gaast ha sy it iepen 
kampioenskip baltsje fedriuwen en wy ha dit 
allinich foar de Makkummers. Hielendal nij is 
it keatsdarten en dêr mei elkenien oan mei-
dwaan. It wie tiid foar wat oars. 

Takom jier komt ek de sneons partij der oars út 
te sjen. De dameshaadklasse en de herenhaad-
klasse binne dan beide te sjen op de sneon fan 
de Makkumer Merke 2013. Dit dogge we om 
it frouljukeatsen wat mear nei foaren te heljen 
en fansels ek dat der mear publyk komt te sjen 
en in oare sfear del te setten. Mar fierder bliuwt 
alles itselde. Fjouwer dagen keatsen en de 
tradysje rûnom dy dagen binne de krêft fan’e 
Makkumer Merke. Dy tradysje moast net mear 
oan sleutelje” fynt Warren. ‘De gesellichheid 
en dat alles goed ferûn is jout in goed gefoel. 
Mar elkenien belibbet it wer oars. It keatsen 
bringt in soad drokten mei en sûnder myn frou 
Tine hie ik dit alles net kint’. Mei dizze lêste 
oanmerking fan Warren van der Veen beslút ik 
myn earste oanrin nei de Makkumer merke 2012. 

Freed 13 july 
Om 20.00 oere maris op it keatslân sjen hie ik 
sels betocht. Hear, as ik it leantsje op fyts, it 
fertroude gelûd fan’e draaimûne. Ferwachtstje 
allerhanne drokte op it fjild, mar it fijld is 
leech. Dan maris yn’e tinte sjen, dêr komt al 
wat lûd wei. As ik yn’e tinte kom sjoch ik dat 
it keatsdarten al útein set is. Fan Cerry van der 
Logt hear ik dat it baltsje ferdriuwen al foarby 
is. Spitich. bin ik krekt te let. Jan Werkhoven 
wie net te let, hy is drok dwaande mei it nim-
men fan foto’s. Moat maris om mei hinne 
freegje hoe as it baltjse ferdriuwen wie. Bêst 
genoch, mar it soe moai wêze dat der takom 
jier wat mear dielnimmers binne. Fan Jeltsje 
Folkertsma krij ik de útslagen. De prizen 
binne foar: Romine Tuinier, Sietse Lentes, 
Lars Onrust en Ype van der Logt. In kranse, 
medaille en in sluf mei jild is wat har takomt. 
It keatsdarten in nij fenomeen! In oanpast 

dartboerd en in keatsplumke hast der by 
nedich. Dit faltl noch net ta mar, de diel-
nimmers ha in soad nocht. In earste priis foar 
Lars Onrust, Hermina de Witte en Ulke Tuinier. 
In moaie twadde foar Lobke Vlasbloem, 
Andrea van der Velde en Martin Onrust.
En ja, dan fierder..., ien man mei in gitaar, 
namme Jelle B en in tinte dy’t stadich oan fol 
rint en dan wurdt it feest. En wat foar feest! 
De freedtejûn fan de Makkumer Merke is wer 
in jûn fan en foar de Makkumers en dat fielt 
goed. 

Sneon 14 july

De earste gedachte as ik wekker wurd is, 
gelokkich it reint net! Op’e buienradar sjoch 
ik dat de buien ûnder Makkum troch lûke. 
Maar hoopje dat ik byld sa bliuwt. Hjoed 10 
partoer op’e list. Sa’n earste keatsdei hat 
dochs wol wat. As ik op keatslân ‘ De Seize’ 
kom binne de measte ‘heren’ al oan it baltsje 
ferdriuwen (ja dy hâlde we deryn) en guon 
binne oan it yndraven. Tsjin 11.00 oere nimt 
foarsitter Warren it wurd. Hy freget oandacht 
foar de mannen fan ‘De Bocht’, it karmasters-
korps. In bysûndere opkomst! De skiedsrjochter 
foarop en dêr efter oan de mannen fan ‘De 
Bocht’. Mei syn allen dogge se earst in slach 
om it fjild foardat se te plak sitten gean. It giet 
oan en de earste 4 partoeren sette útein. Folgje 
sa in pear partijen yn de earste omloop. Alle 
rille gau komt der kunde fan in skofke lyn 
neist my sitten op ‘e bank. Eefkes byprate, oer 
eartiids doe’t wy noch alle wykeinen yn it 
simmerskoft mei ús jongens op de keatsfjilden 
te finen wienen. En dit stikje heard ek by it 
keatsen. It elkoar moetsjen. As it partoer fan 
Daniël Iseger mei 3 earsten efter stiet gean ik 
fuort. Jou it partoer fan Dirk Yde Sjaarda, 
Teake Triemstra en Gert Jan Meekma wol 
kans hjoed. Mar ik hie it net by it rjochte ein. 
Letter op’e jûn sjoch ik op’e KNKB site it 
wedstriid ferslach fan KV Makkum. It partoer 
fan Daniel Iseger hat de earste priis wûn yn 
Makkum.

Snein 15 july
Alwer in moaie keatsdei, net te waarm en 
droech waar. Hie fan de foarsitter Warren van 
der Veen al heard, dat der 40 partoer op’e list 
stean. De lêste jieren is dit noch nea sa west. 
It seit dat it keatsen ûnder de jongerein noch 
hieltiid libbet. Ik kom op it keatslân as de 
tredde omloop oan’e gong is. Sjoch dat it ear-
ste partoer fan Makkum ek yn it fjild stiet. 
Jelle Attema wol op ‘e boven noch in bal pakke 
mar komt dernei raar op syn voet del. Letter 

docht bliken dat syn ankel stikken is. Dan is it 
keatsseizoen fan Jelle foarby, dat hie der fast 
net sa betinke kint! De finale partij giet tusken 
Frentsjer en Seisbierum. Hear fan de coach 
fan it partoer fan Dronryp dat it partoer fan 
Frentsjer dit jier alle ôfdielingspartijen wûn 
hat. Hy fertelt my ek dat alle trije jongens op 
en út kinne. In allround partoer dus. Ek binne 
se fysiek sterk omt se alle triije lêste jiers 
jongens binne. Mei grut oermacht giet de 
winst nei Frentsjer. Dizze ôfdielingpartij yn 
Makkum ek wer wûn. Maris sjen wat dit par-
toer op’e Freue yn Wommels dwaan giet! It waar 
lit him fan syn beste kant sjen. De muzyk spi-
let hast foar in lege tinte omt elkenien bûten 
stiet. Mar alle wille! De jûns noch eefkes ite 
yn’e Prins. Dat is ek it plak dêr’t de opjefte 
alfast foar de grutte ledenpartij besjoen wurdt. 
Wa is opslager en wa kin better útslaan. De 
earste yndieling wurdt dan makke. Dit is ek 
ien fan de tradysjes fan’e Makkumer Merke.

Moandei 16 july 
Ek ien fan dy tradysjes is de reünie. Dit jier 
alwer foar de 24ste kear en oar jier dus foar de 
25ste kear. Dat wurdt wol in spesjale en Otto 
Gielstra hat der al ideeën oer. Otto Gielstra sit 
mei Albert Sieswerda, âld foarsitter fan KV 
Makkum, en Wiebren van der Weerdt yn de 
reüniekommisje. Ek wurdt der elk jier in 
spesjaal krantsje, TrikTrak, troch de kommisje 
makke. In grut part fan dizze edysje giet oer 
dat der 2 karmastersknoppen wer werom 
binne yn Makkum. Dizze knoppen binne rûn 
it jier 1896 makke en dus fan grutte wearde. 
Op dizze 24ste reünie is Frâns Faber, alwer 
foar de 10de kear de seremoanjemaster. De 
gasten krije earst kofje mei oranjekoeke. 
Dernei de iepening troch Frâns Faber en krijt 
foarsitter Warren van der Veen it wurd. Der is 
dan in koart momint fan omtinken fan de 
minsken dy’t ferstoarn binne dit ôfrûne jier. 
Dernei begjint it programma mei ôfwiksjelend 
muzyk en stikjes. Sa stie dit kear Jan Houwer 
en trio Wibe van Dijk garant foar de muzyk. 
Der binne dit kear 5 mansperoanen dy’t wat 
op’e planken dwaan wolle. Sa fertelt Albert 
Kamstra in Makkumer ferhaal. Hidzer Sijtsema 
fertelt oer in dûmny ut Kimswert. Feite Bakker 
hie briefes fan de klanten fan’e molkboer by 
him. Ien fan de briefkes wol ik jim meijaan: 
Eén extra fles. Kloppen a.u.b. als dit briefje is 
weggewaaid. Bale Steenhuizen hie in bysûnder 
ferhaal oer in seare tomme. En as lêste Wiebe 
Visser dy’t in gedicht fan Douwe Visser foar-
lêst. It is wer bêst genoch reüniekommisje! 
Moarn alwer de lêste Merkedei!
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TE HUURTE HUUR
6 pers. caravan6 pers. caravan

aan het Comomeer(Italië).aan het Comomeer(Italië).
van 29-07 tot 12-08 2012.van 29-07 tot 12-08 2012.

Voor info : 06-21545216Voor info : 06-21545216

Nicol Bosma wint voor de tweede keer 
ontwerpwedstrijd                                                     Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto

Makkum - Nicol Bosma uit Makkum heeft vrij-
dag 6 juli een bijzondere prestatie geleverd. Ze 
won namelijk voor de tweede keer een ontwerp-
wedstrijd van Keramiekmuseum het Princessehof 
in Leeuwarden. Vorig jaar won de 18-jarige Nicol 
met een ontwerp voor een vaas. Het thema was 
toen: 10.000 x happiness. Het is traditie dat haar 
school, De Friese Poort, meedoet met deze wed-
strijd. Voor dit ontwerp ging Nicol op zoek naar 
symbolen van geluk. Omdat ze gek is op dieren 
zocht ze met name naar dieren die bekend staan 
als geluksbrengers. Ze hebben allemaal een 
plaats gekregen in het met aquarelpotlood uitge-
voerde ontwerp. Het Princessehof heeft gezorgd 
dat het ontwerp op de vaas werd overgebracht. 
Door problemen met haar gezondheid kon Nicol 
haar toeleidingstraject Cibab vorig jaar niet 
afronden. Daardoor deed ze het traject tijdens 
het afgelopen cursusjaar opnieuw. Toen de jaar-
lijkse ontwerpwedstrijd weer gehouden werd 
wou Nicol eerst niet meedoen. Haar leraren haal-
den haar over om toch iets in te leveren.

De tentoonstelling die dit jaar in het Princessehof 
gehouden wordt heet Groen Geluk. De opdracht 
voor de wedstrijd was om op een tegeltableau 

van vier tegels je droomtuin te laten zien. Als 
uitgangspunt nam dierenliefhebber Nicol een 
tuin waarin mensen en dieren zich prettig voelen. 
Ze wou veel details laten zien en op elke tegel 
een dier afbeelden. Het moest ook een tuin zijn 
met veel bloemen. Ze besteedde er ruim een 
week aan en was nog net op tijd om het ontwerp 
in te leveren. Vorige week vrijdag bleek dat ze 
wederom de wedstrijd gewonnen had! Tot eind 
oktober is de tentoonstelling, en dus ook het 
winnende tableau, nog te zien in het Princessehof.
Bij Nicol thuis staan verschillende werkstukken 
in felle en vrolijke kleuren. Ze heeft ze gemaakt 
van papier-maché , geschilderd en afgelakt met 
boekbinderslijm. Ze maakte onder andere een 
kastje om zonnebrillen in te bewaren, een catdog 
en een vogel. Maar ook schilderwerk, een stoel 
in Egyptische stijl en foto’s. Ze heeft op De Friese 
Poort met veel verschillende technieken kennis-
gemaakt en leren werken met het grafische pro-
gramma illustrator. In haar werk is duidelijk te 
zien dat ze een grote vooruitgang heeft geboekt. 
Thuis is het soms wel eens moeilijk om een 
plaats te vinden voor nieuwe werkstukken, het 
wordt al aardig vol. Misschien wordt het tijd 
voor een kleine tentoonstelling in Makkum?

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Uitslagen PSV de Halsbânruters

Uitslagen van de Waardruiters

St Anna parochie 14 juli
Vandaag werd hier de 2e selectiewedstrijd 
gehouden voor de regiokampioenschappen 
begin augustus in Harich.
Sanna v/d Heide kwam met Teade fan Tritsum 
uit in de klasse M2. In de 1e proef won zij de 2e 
prijs met 182 punten goed voor 1 winstpunt.
Ineke de Bruin kwam met Ciana United uit in de 
klasse B en won in de 2e proef de 3e prijs met 
200 punten goed voor 2 winstpunten.
Bobbie IJdema kwam met Caramba uit in de 
klasse M1. In de 1e proef won zij de 4e prijs met 
189 punten en in de 2e proef de 1e prijs met 197 
punten. Samen goed voor 3 winstpunten. Met 
Artist kwam zij uit in de klasse Z1. In de 1e 
proef won zij de 2e prijs met 218 punten en in de 
2e proef de 1e prijs met 215 punten. Bobbie kan 
met Artist weer 2 winstpunten bijtellen.Bobbie 
Is geselecteerd in de M1 met Caramba en Up to 
Date’s Ulkje en in de Z1 met Artist voor de 
Friese regio kampioenschappen.
Anna Goinga kwam uit met Whisper uit in de 
klasse Z1.Zij reed een winstpunt met 210 punten.

St.Anna Parochie 15 juli pony’s
Sierella van Slageren reed hier met haar pony 
Gold Fire in de Z springen cat.D. Na een mooie 
foutloze ronde en een foutloze barrage mocht zij 
de 1e prijs mee naar huis nemen. Sierelle is met 
GoldFire nu Z springen en Z dressuur cat.D. Een 
knappe prestatie!

Oldeholtpade 15 juli
Ook hier kwam Bobbie IJdema uit met Up to 
date’s Celina in de klasse L1.In de 2e proef reed 
zij een winstpunt met 182 punten. Met Up to 
DUlkje kwam zij uit in de klasse M1. In de 1e 
proef was de score 201 punten goed voor de 3e 
prijs en in de 2e proef won zij de 2e prijs met 
197 punten. Beide proeven goed voor 4 winst-
punten. 
Louise Nieuwenhuis kwam met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum aan de start in de klasse Z1. In de 
1e proef reed zij een winstpunt met 214 punten.
Deze wedstrijd was een selectiewedstrijd voor 
de Friezencompetitie.

Zaterdag 14 juli St Annaparochie Paarden 
Dressuur:
Op zaterdag werd de 2e selectiewedstrijd verre-
den voor de Friese Kampioenschappen, hierbij 
kwamen de paarden aan de start. 
L2-dressuur: Ellen Reekers met Varna, 182 pun-
ten, Pauline Wielsma startte met Ytzen P, 185 
punten in de eerste proef en 192 punten en een 
5e prijs in de tweede proef. Ook Iris Hoekstra 
startte in deze rubriek, met Zetta's Roos, voor 
beide proeven scoorde de combinatie 188 pun-
ten. Goed op dreef is Jacob van de Heide met 
Auke van de Iepen Hikke, 197 punten en een 1e 
prijs èn plaats voor de FK voor de eerste proef 
en de tweede proef 194 punten en een 3e prijs.

Zondag 15 juli St Annaparochie Pony's:
Dressuur:
In de klasse B D/E-pony's startte Thirza Leinings 
met Ostara's Lady, 188 punten voor de eerste 
proef en 181 punten voor de tweede proef. Ook 
Garina Algra startte met Ytsia in de B-dressuur, 
maar liefst 197 punten èn een gedeelde 1e plaats 
voor de eerste proef en 191 punten en een 3e 
prijs voor de tweede proef. Yara de Vries startte 
met Fallingasate Dewi in de klasse L1 D/E-
pony's, met 183 punten voor de eerste proef 
hebben ook zij een startplaats binnengehaald.

Afvaardiging aan de Friese Kampieonschappen 
10/11 augustus te Harich:
Pony's vrijdag 10 augustus:
Dressuur: 
B Cat. A/B: Iris Ypma - Smoky
B Cat. D/E: Thirza Leinings - Ostara's Lady
Garina ALgra - Ytsia 
L1 Cat. D/E: Yara de Vries - Fallingasate Dewi
L2 Cat. D/E: Simone Dijkstra - Lizzy
Z1 Cat. D/E: Gerbrig Bosma - Sky Dancer
Springen:
B Cat. A/B: Iris Ypma - Smoky
L Cat. D/E: Hannah Kuiper - Mademoiselle
Paarden zaterdag 11 augustus:
Dressuur:
B : Ineke van der Meulen - BeaT
Pieternel Heeres - Bambi
L1: Jacob van der Heide - Deejay Sandro
L2: Jacob van der Heide - Auke fan de Iepen 
Hikke
Z1: Sabien Mollema - Zharr Royal

Zondag 15 juli Oldeholtpade Selectie Friese 
Paarden:
Een druk weekend voor Pauline Wielsma met 
Ytzen P, op deze zondag reden zij een andere 
selectie en wel een selectiewedstrijd voor de NK 
voor het Friese Paard, de KFPS Post Kogeko 
kampioenschappen. De combinatie kwam aan de 
start in de klasse L2 dressuur, de eerste proef 
reden zij 185 punten en de tweede proef werd 
beloond met 181 punten.

Stoeterij Beijemastate 
Arum
St Annaparochie 14 Juli
B Dressuur
Sorcha v/d Haak met Winston 181 punten 4de 
prijs
L2 Dressuur 
Iris Holman met Samos 195 punten 3de prijs en 
191 punten 7de  prijs, Pauline Wielsma met 
Ytzen 185 punten en 192 punten 5de prijs
Feikje Algra met Frotie fan,t reidfjild 181 punten 
M1 Dressuur
Marsja Dijkman met Congfu MD 204 punten 
1ste prijs en 210 punten 1ste prijs 
Z1 Dressuur
Bobbie IJdema met Artist 218 punten 2de prijs 
en 215 punten 1ste prijs, Anna Goinga met 
Whisper 210 punten 
Z2 Dressuur
Hanneke Hiemstra met Vivant 206 punten 
B Springen
Hanneke Hiemstra met Blinker Foutloos 

Oranjewoud 15 Juli 
L1 Dressuur
Bobbie IJdema met Up To Date,s Celina 182 
punten 
M1 Dressuur
Bobbie Ijdema met Up To Date,s Ulkje 201 punten 
3de prijs en 197 punten 2de prijs 

Oldeholtpade 15 Juli
L2 Dressuur
Pauline Wielsma met Ytzen 186 punten en 181 
punten 
Z1 Dressuur
Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke 
Peinjum 214 punten

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Woensdagavond 25 juli om 19.30 uur.

Breiworkshop! 
Hier kan gemaakt worden; Sjaal, Col, Knuffel, Sloffen en nog meer. 

Dit gebeurt onder deskundige begeleiding. 
De kosten zijn vanaf € 10.00

U kunt zich opgeven en het gebeurt bij: 

Gerrie’s Hobby Húske
Markt 25       8754CM Makkum         Tel. 0515-442929 

E-mail: info@g-h-h.nl Website: www.g-h-h.nl 

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

Ook dit jaar 
weer aanwezig 

op de Hoale Poarte 
de bekende

autoscootersautoscooters
(botsauto’s)

Bij inlevering 
van deze advertentie

14 ritten voor  10.=



Leden TV Makkum 
succesvol met Tobbedans 
Tennis Toernooi 

In de week van 30 juni t/m 8 juli vond weer het 
jaarlijkse Tobbedans Tennis Toernooi in Harlingen 
plaats. Een erg leuk toernooi met elke avond een 
ander ‘hapjesthema’ en op vrijdagavond live 
muziek en een loterij. Voor diegenen die dus 
vrijdagavond moesten tennissen, waren het soms 
swingende partijen! En wie niet hoefde te spelen 
kwam vaak langs om naar andere wedstrijden te 
kijken of de eigen leden te supporteren. De hele 
week hadden we mooi weer, in de avond nazit-
ten bij een biertje of een glaasje rosé hoorde er 
dus geregeld bij! De laatste dag, de finaledag, 
viel de regen als bakken uit de lucht. De wed-
strijden moesten voor een gedeelte in de hallen 
in Sneek en Leeuwarden en voor het grootste 
gedeelte op de kunstgrasbanen in Franeker 
gespeeld worden. De werd afgesloten met een 
gezellige prijsuitreiking in Harlingen.

Voor Makkum kwamen in totaal 14 leden in 12 
verschillende categorieën uit. En dit zijn de winners:
2e HE4: Hendrik de Zee
1e GD6: Ayla Göbel en Rik Slootweg
1e HD6: Rik en Remko Slootweg
2e DD7: Sandra de Zee en Brenda Koornstra
2e HD7: Eddie Oppedijk en Johannes Lenters
1e HE7: Remko Slootweg

Namens TV Makkum iedereen nogmaals gefeli-
citeerd met hun prijs! 

eigen fotoeigen foto

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Oostend 34, Witmarsum

Gemoderniseerde vrijstaande woning 
met achtertuin op het zuiden.

Vraagprijs: € 83.500,- k.k.

TE KOOP

Colofon
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 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
*  airco service; onderhoud en reparatie, 
*  Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.
*  testapparatuur voor motordiagnose.
*  Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.
*  Remmentestbank voor controle van de remmen.
*  Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie
  cruisecontrol, alarm etc..
*  raam reparatie en vervanging 
*  schade taxatie en reparatie 
 met vervangend vervoer.

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden, ook complete sets 
 incl velgen.
* Dealer F1 powerbox, voor meer vermogen 
 en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions, met nationale autopas 
 en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een 
 zoekopdracht plaatsen en  wij zoeken de gewenste 
 auto voor U op.

Ford C max 1.8-16V
Futura, zwartmett., Airco-ecc,
audio, Lm velgen, trekh, 
Cruisecontrol, Cpv+afst bed
Bj 2005

 8150,-

kijk op www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions

Nachtkaatsen Zurich 2012

Vrijdag 13 juli was er nachtkaatsen in Zurich. 
Het had de hele dag geregend, maar gelukkig 
was het ’s avonds droog. Alleen tijdens de laatste 
omloop begon het weer te regenen. Door de nat-
tigheid kon maar in drie perken gekaatst worden. 
Er werd spannend gekaatst en de partij verliep 
erg gezellig. 

Zondag 12 augustus wordt in Zurich de Drie 
Dorpen Partij gekaatst, hiervoor kun je je opge-
ven bij Hans Waterlander (0517–579645) of Sies 
v/d Berg (0517-579245). We gaan er van uit dat 
het net zo gezellig wordt als de nachtpartij.

Uitslagen
Heren
1e prijs: Bert v/d Veen
2e prijs: Mark Kwast
3e prijs: Durk Arjen Wind
4e prijs: Justin Haarsma
5e prijs: Steven Nesse

Dames
1e prijs: Debby Haarsma
2e prijs: Ytsje Reitsma
3e prijs: Albertha Munniksma

eigen fotoeigen foto
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TV Kast € 15,- Motorkap voor Peugeot 306 in 
nieuw staat € 25,- tel. 06-43023470
 
Dressoir met spiegel en Salontafel met matglazen 
plaat: Kleur beuken samen € 250,- Tel 0651266936.
 
Anti-fouling rood 2,5 liter en 2,5 liter hechtlaag 
zwart. Samen 40 euro. Tel is 0615416043
 
Voor de snelle beslisser, racefiets Peugeot echt 
een koopje € 39,- Tel. 0515-576216
 
Stoere houten loopfiets, i.z.g.s. Stoere uitvoering 
"Nr.1", met rode accenten, vraagprijs 20 euro. 
Telnr. 0515-431239

Wie heeft voor mij een Playstation 3, met 2 con-
trollers, te koop Tel. 0515- 231069

Zwarte ronde bril op zondag 1 juli verloren op 
de boulevard van Makkum. tel: 0515580502

Lichtblauw knuffeldoekje met wit muizenkopje. 
af te halen op botterstraat 32.
 
op het fietspad langs de Haitsmaleane: sandaaltje 
wit/donkerblauw met rood, maat 19. Af te halen 
op Enwierderlaan 13, 0515-231159 of 06-20433684

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

GEVRAAGD

VERLOREN

GEVONDEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Velen hebben bij de Vigilante genoten van het optreden van het Shantykoor “Het Veerse Scheepstuig”.

Tsjerkepaad Tsjerkwert - thema meervleermuizen
Op 21 juli is in Tjerkwerd de start van Tsjerkepaad 
2012. Het thema is deze keer: meervleermuizen. 
In de kerk is een tentoonstelling ingericht over 
de vleermuizen die op een zestal zaterdagen te 
bezichtigen is. 
- Er zijn spectaculaire filmbeelden te zien van 
het rondvliegen van de beestjes op de grote 
onverlichte zolder. In juni zijn meer dan 400 
moeders en jongen op de kerkzolder geteld!
- Ook kan men waarnemen hoe de meervleer-
muisjes over de balken kruipen en zich hangend 
schoonmaken.
- De recent geïnstalleerde infrarood camera’s op 
de zolder en de monitor in de voorhal van de 
kerk geven een interessant beeld van de situatie 
boven in de kerk.
- Op omgevingsfoto’s van de kerk is aangegeven 
hoe de vleermuizen ’s avonds en 
’s nachts hun routes kiezen naar het water.
- Opgezette vleermuizen, een skelet en in 
Tjerkwerd gevonden dode vleermuizen geven 
een goed beeld van soorten, bouw, grootte en 

kleur van de diertjes.
- Er is een gebruikte vleermuiskast te bezichti-
gen die als verblijfplaats van  mannetjesvleer-
muizen heeft gediend. 
- Verder ligt schriftelijke informatie over de 
vleermuis ter inzage en kunnen foto’s bekeken 
worden.

Naast de thematentoonstelling over de vleermui-
zen is het interieur van de St. Petruskerk zeer de 
moeite van het bekijken waard.
Interessante voorbeelden:
- een schitterend Van Dam orgel uit 1851
- een preekstoel met prachtig houtsnijwerk.
- de authentieke herenbank 
- het 17e-eeuwse doopbekken
- de liggende grafstenen
- het beroemde monument van de Van Camminga’s.

De kerk is op de volgende zaterdagen geopend: 
21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 08/09. 
Openingstijden: 13:00 – 17:00 uur.

Verslag 10e Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij Heren
Zondag 8 juli jl. werd deze laatste ledenpartij 
vóór de Merke voor alle categorieën gehouden 
op “Keatslân De Seize” te Makkum. Op deze 
regenachtige dag waren er bij de Heren toch nog 
vijf parturen te formeren. Om iedereen toch wat 
meer dan één omloop te laten kaatsen voordat de 
Merkeledenpartij eraan komt, besloot het bestuur 
om er ook een verliezersronde bij te doen. 

Er ontstond een langdurige bijloterij. Zo was dat 
ook het geval bij de Dames. Zodoende kwam 
partuur nr. 3 met Bauke-Jetze Smink, Egbert v.d. 
Veen en Harry v.d. Weerdt, na winst in de 1e 
omloop en een staand nummer in de 2e omloop, 
terecht in de finale terecht. Hierin troffen zij par-
tuur nr. 5, met Daniël Kleiterp, Hidde Koornstra 
(bijgeloot) en Tjitte Folkertsma (bijgeloot). Het 
curieuze feit wil, dat B.., Egbert en Harry in de 
1e omloop ook al Hidde en Tjitte tegenover zich 
zagen en maar nipt wonnen met 5/5 -6/6! 
Opnieuw wonnen Bauke-Jetze, Egbert en Harry, 
nu met 5/1 – 6/6. 

In de verliezersronde won het partuur van Aloys 
Freitag, Piter Genee (bijgeloot) en Rintje Melchers 
(bijgeloot) met 5/2 – 6/4 van het partuur 
van Peter Bootsma, Uilke Tuinier (ingevallen 
voor de geblesseerde Germ v.d. Meer) en Jeroen 
Adema.

Nota.s Schildersbedrijf uit Piaam had vandaag 
voor de 10e keer de prijzen gesponsord, de kran-
sen werden aangeboden door Leo Nauta van 
Gerritsma Interieurbetimmering.

Uitslag:  
Heren Winnaarsronde:
1e Bauke-Jetze Smink, Egbert v.d. Veen, 
 Harry v.d. Weerdt
2e Daniël Kleiterp, Hidde Koornstra, 
 Tjitte Folkertsma

Heren Verliezersronde:
1e Aloys Freitag, Piter Genee, 
 Rintje Melchers

Discozwemmen 
in Mounewetter
Op vrijdagavond 20 juli van 21.00 – 22.30 uur is 
er discozwemmen met DJ JelmerHuisman in 
waterpark Mounewetter te Witmarsum. Iedereen 
is welkom tegen betaling van € 2,-- per persoon. 
Dit geldt ook voor abonnementhouders. M.i.v. 
23 juli t/m 31 augustus is het zwembad op maan-
dag open van 9.30 tot 17.00 uur en van dinsdag 
t/m vrijdag is het bad doorlopend geopend van 
9.30 – 20.30 uur, in het weekend zijn de open-
ingstijden van 10.30 – 17.00 uur. In de vakantie-
periode worden er iedere woensdagmiddag 
leuke activiteiten in en rondom het zwembad 
georganiseerd.Er kan nog steeds op ons zwem-
bad gestemd worden via www.zwembadmoune-
wetter.com, doe mee, help Kika en Mounewetter 
en maak kans op leuke vakanties en ding mee 
naar de extra prijs die Mounewetter weggeeft nl. 
een ballonvaart in 2013. 

Nadere informatie is te krijgen bij het zwembad, 
tel.nr. 0517-531704, we zijn ook op twitter te 
volgen via @zwembadmounewet.


