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0515-231008        06-43441878
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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Meedoen? 
Laat ’t ons weten!

Om 16.30 stap ik de werkplaats in van Dirk Jacob 
Hamoen. De werkplaats is gevestigd in een deel van 
het oud- laboratorium van Tichelaar aardewerk. Ik 
zie een zestal mensen  druk aan het werk, 4 mannen 
en 2 vrouwen. Ik word door een aantal mensen niet 
eens opgemerkt, zo geconcentreerd zijn ze bezig.  
Ik zie; verschillende soorten violen, van klein naar 
groot, werkbanken, aan de zijkant kasten met ver-
schillende soorten gereedschap en een aantal machines. 
Hoog tijd om in gesprek te gaan met Dirk Jan 
Hamoen, om meer te weten te komen wat hier in 
deze werkplaats gerealiseerd wordt.

Dirk Jan Hamoen studeerde Muziekwetenschappen 
in Utrecht. In Brussel werkte hij in het Muziek-
instrumentenmuseum. Ook heeft hij gewerkt bij de 
Vereniging voor Huis-muziek. Het viool-bouwen 
heeft hij zichzelf geleerd. De studie Muziek-
wetenschappen kwam hem daarbij goed van pas. 
Op mijn vraag waarom kies je voor viool-bouwen 
en bijvoorbeeld niet voor piano antwoordde Dirk 
Jacob: ‘Viool-bouwen is het meest ambachtelijk een 
piano is veel technischer’. Zelf bespeelt Dirk Jacob 
de contrabas, die hij uiteraard ook zelf gebouwd heeft.
In het verleden heeft hij in verschillende samen-
stellingen gespeeld, ondermeer in een zigeunerorkest. 
Acht jaar geleden is Dirk Jacob met zijn vrouw 

Margo Konings naar Makkum verhuisd en gestart 
met de viool-bouw-school. Dirk Jacob kende Makkum 
al vanuit zijn vroege jeugdjaren via de watersport. 
In het zomerseizoen worden er cursusweken geor-
ganiseerd. Na een zomercursus van 6 dagen, zijn er 
wekelijkse terugkomdagen op dinsdag en woensdag 
om dan verder door te werken aan het instrument. 
Dirk Jacob heeft op dit moment 44 leerling viool-
bouwers onder zijn hoede. Regelmatig komen er 
ook buitenlandse cursisten. Een uniek gebeuren dus 
in het oude lab van Tichelaar aardewerk. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de site van Dirk Jacob 
Hamoen: www.hamoen-violins.nl 

Een feit is dat Dirk Jacob Hamoen binnen niet 
afzienbare tijd niet meer gebruik kan maken van de 
locatie, waar nu de werkplaats in is gevestigd. Van 
de voormalige gemeente Wûnseradiel had hij toe-
zegging gekregen om een werkplaats te bouwen in 
de grote tuin bij zijn woning. Formeel was het echter 
nog niet een raadsbesluit. De huidige gemeente 
Súd-West Fryslân heeft de aanvraag voor de bouw 
vooralsnog afgewezen. Een bittere pil voor Dirk 
Jacob. Hopelijk komt er een oplossing voor dit 
probleem. Het zou jammer zijn dat dit unieke 
gebeuren verloren gaat en dat de viool-bouw-
school uit Makkum verdwijnt. 

‘Makke yn Makkum’                                             Door Doutzen Ouderkerken
Viool-bouw-school in Makkum, uniek in Nederland!
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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 Joubert
Praktijk 0515-572049
- 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

De Heer is mijn herder.
                           Psalm 23:1

Verdrie  g, maar dankbaar voor alles wat ze 
voor ons hee   betekend, geven wij kennis 
van het overlijden van onze lieve, zorgzame 
mem, beppe en oerbeppe

Hieke Stellingwerff - Hornstra
* Hemelum  Makkum
   15 mei 1918    19 augustus 2012

Sinds 20 april 1984 
weduwe van Luitzen Stellingwerff .

 Oranjestad, Aruba: Nel en Tom in dierbare herinnering

    Nathasja en Niels
    Angelique en Jeroen

 Makkum: Siebe en Aagje
    Erik en Johanna
    Rianne en Leendert

 Makkum: Bert en Ti  a
    Jackelien
    Karin en Kees
    Linda en Rein

 Hindeloopen: Hilly en Doede
    Anne
    Saskia en Siebe
    Sander en Esther
          
    en oerbeppesizzers.

De dankdienst voor haar leven zal worden 
gehouden op vrijdag 24 augustus om 11.00 uur 
in KC “het Anker”, Buren 17 te Makkum.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaats-
vinden.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur
in “het Anker”.

Corresponden  eadres: Krommesloot 21
 8754 GD Makkum

Onze bijzondere dank gaat uit naar het 
personeel van Zorgcentrum Avondrust voor 
hun liefdevolle verzorging.

Na een moedig gedragen lijden is moegestreden 
van ons heengegaan onze lieve zwager en oom

Doeke de Boer
Zijn vriendschap zal altijd in onze herinnering 
blijven. Mogen Pietie en de kinderen troost en 
kracht vinden om zonder hem verder te gaan.

 Workum: A. van Zwol-van der Laan
  M. van Zwol (in liefdevolle herinnering)
 Makkum: L. van der Laan
  M. van der Laan-Steiner

  en oomzeggers

Makkum, aug. 2012

Toch nog plotseling is overleden onze 
vriendelijke en belangstellende buurman,

Doeke de Boer
Wij wensen Pietie, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Hans en Baukje
Gerrit
Fokje 
Durkje
Dirk en Sietske 
Leo en Riet

“Wat een mooie dag……..“

FAAS
is geboren

Datum: 13 augustus 2012
Tijdstip: 05.15 uur

Gewicht: 4280 gram
Lengte: 52 cm

Zoon en broertje van:
Rimar en Ilja

Britt en Mees Goudberg
Nienke van Hichtumweg 50

8448 SG Heerenveen
Tel: 0513-627182/Mob.06-13522710
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenlandvla, 1 liter..........................................1.29

Slagers Achterham......................per pakje 25 cent korting

Page Toiletpapier, pak à 8 rol.....................................3.39 2.39

Ariel Waspoeder, 1.215 kg..........................................7.99 4.99

Aanbiedingen geldig van do. 23/8 t.e.m. wo. 29/8

Agenda
Donderdag 23 augustus:
Makkum – Omrop Fryslân radio op 5 verschillende 
locaties in de ochtend beginnend om 06.45 uur
 
Vrijdag 24 augustus:
Makkum – Nachtkaatsen op het veld aanvang: 
19.00 uur met tevens een vrijwilligersavond
 
Ferwoude – Ringrijderij aanvang: 19.30 uur
entree gratis!!
 
Zaterdag 25 augustus:
Makkum – Voorlezen uit Aan de andere kant van 
de zee. Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur in de 
Strandbibliotheek

Makkum – Bingo in piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur

Zondag 26 augustus:
Makkum – Kaatsen 40 ste Tichelaar 1e Klas partij 
aanvang: 10.00 uur

Dinsdag 28 augustus:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant
  
Woensdag 29 augustus:
Makkum - Voorlezen en schilderen Het begin 
van de zee. Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur in 
de Strandbibliotheek.

Profiteer van 23 t/m 25 augustus
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

Wist u dat...
op vrijdag 24 augustus ringrijden wordt georga-
niseerd in Ferwoude? Dat dit begint om 19.30. 
Entree gratis! Er wordt gereden Onder het zadel 
en met Aangespannen combinaties.
 
stim jim radio tongersdeitemoarn ôf op Omrop 
Fryslân Omrop Fryslân radio komt nei Makkum!
Wannear: Tongersdei 23 augustus Tiidstip: 6.45 oere
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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

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

K.V. MAKKUM ORGANISEERT
NACHTKAATSEN 

OP HET KAATSVELD

Vrijdag 24 aug. a.s. 
wordt deze partij gehouden.

Jeugd, Dames en Heren
apart, bij voldoende deelname,

er wordt gekaatst met een luchtbal.
De prijzen bestaan uit waardebonnen.

Aangeboden door
Klussenbedrijf U. Tuinier en

Buwalda Las- en Constructiebedrijf
Aanvang: 19.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan t/m 
morgen,donderdag 23 augustus

20.00 uur in de kantine,
of bij secr. Mieke Tilburgs, 

Tel: 0515-231377 tot 18.00 uur.

K.V. MAKKUM ORGANISEERT

DE TRADITIONELE
40E KONINKLIJKE 
TICHELAARPARTIJ

Off. K.N.K.B. Heren 
1E Klas vrije formatie partij.

Zondag 26 augustus a.s.
Aanvang: 10.00 uur

Prijzen: Prachtig sieraardewerk 
aangeboden door

Koninklijke Tichelaar te Makkum.

Keurmeesters graag 15 min vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !

Koart berjocht!!
Omrop Fryslân radio komt nei Makkum! Wannear: 
Tongersdei 23 augustus Tiidstip: 6.45 oere Wat 
komme se dwaan:  Op 5 ferskillende lokaasjes 
dogge se in reportaazje. Dus minksen stim jim 
radio tongersdeitemoarn ôf op Omrop Fryslân. 
Dit mei jim net misse!!

Wandelen 
op een onbewoond eiland 
Het is een prachtig eiland: de Makkumer 
Noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. 
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal-
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op 
zaterdag 25 augustus houdt It Fryske Gea een 
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toe-
gankelijke gebied. De wandeling begint om 9.30 
uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een 
verrekijker worden aangeraden. Opgave voor de 
excursie kan tot vrijdag 24 augustus 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!
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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

Vanwege de vakantie is er geen spreekuur van de
 buurtagent tot 5 september 2012. Heeft u de politie 

nodig bel 0900 -8844. U kunt ook mailen naar 
Jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl 

Met vriendelijke groet, Jeroen van de Wouw

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Sunshine4Kids te gast bij WV Makkum

Het was een drukte van belang op de haven van 
de WVM. Boten lagen rijen dik afgemeerd aan 
de buitenstijger. De havenmeester genoot ervan. 
De Duitse hulporganisatie Sunshine4Kids.de 
was op 14 en 15 augustus te gast. Met een vloot 
van 15 zeilboten genoten 70 Duitse kinderen die 
getekend zijn door ziekte of trauma, een week 
van een onbezorgde vakantie. 

Ziekte of verlies van ouders, broers of zussen 
tekenen kinderen voor het leven. 10 jaar geleden 
verloor directeur Gaby Schäfer haar man. Niet 
alleen voor haar, maar ook voor haar kinderen een 
traumatische ervaring. Gaby nam haar kinderen 
mee op vakantie om even uit het dagelijks ver-
driet te zijn. Dit werkte zo goed dat zij besloot 

om hier meer mee te doen. 6 jaar geleden richtte 
ze sunshine4kids op waarmee ze getraumati-
seerde kinderen begeleid op vakantie neemt.

Ze runt nu deze particuliere organisatie die in 
heel Duitsland samenwerkt met vele jeugdhulp-
organisaties. Op 70 kinderen gaan deze week 40 
begeleiders mee. Artsen, therapeuten, verzorgers 
en psychologen. Minimaal 2 per boot. De eerste 
reizen gingen naar Kroatië, maar nu maken ze 
reizen in meerdere landen waar de kinderen 
gratis mee kunnen om te zeilen, kanovaren of 
bergbeklimmen. Na Makkum zeilen de kinderen 
nog door naar Stavoren vanwaar ze weer opge-
laden terugrijden naar huis. De WVM hoopt de 
kinderen volgend jaar weer te mogen ontvangen.

TE KOOP
Caravan Chateau Le Car 400

Incl. voortent goed onderhouden
Gewicht leeg 660 kg
Vraagprijs € 1400,-

Info 06- 22660736

Op 24 september is de jaarlijkse Wereld Alz-
heimer Dag. Sinds een aantal jaren organiseren 
verschillende provincies op of nabij die dag fes-
tiviteiten om aan de ziekte Alzheimer en de 
gevolgen daarvan meer bekendheid te geven.  
Want het betekent nogal wat voor patiënten,  
familie en naasten. Natuurlijk laten we ook graag 
weten dat wij als Alzheimer Nederland er voor 
deze mensen zijn als ze ondersteuning nodig 
hebben. Dit jaar organiseert regio Friesland 
Alzheimer Nederland op 22 september 2012 zijn 
jaarlijkse Memorywalk in Appelscha, nu aange-
vuld met een fietstocht van 25 kilometer en vele 
activiteiten rond het thema “gezond ouder wor-
den”. Op deze wijze willen we er graag een 
familiedag van maken want, dementie heb je 
niet alleen, dat is heel vaak in familieverband, je 
kinderen, je partner, je kleinkinderen enz. Samen 

activiteiten doen is leuker dan alleen. We hopen 
dan ook op vele gezinnen die mee willen lopen, 
fietsen of met andere activiteiten mee willen 
doen, natuurlijk kan iedereen mee doen. Er zijn 
verschillende activiteiten voor de kinderen, maar 
ook voor u als ouder zijn er leuke en informa-
tieve kramen te bezoeken. Dus we hopen dat u 
massaal naar Appelscha komt om mee te lopen en 
te genieten van de mooie natuur en even stil te 
staan bij de ziekte dementie. De wandeltochten 
zijn er in verschillende afstanden, te weten; 2,5, 
6, 15 en 25 kilometer. Dus komt allen.........

Kijk voor meer informatie op de website:
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-
advies/regionale-afdelingen/afdeling-friesland/
wereld-alzheimer-dag.aspx

Wereld Alzheimer dag 2012 
een familiedag voor jong en oud



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 22 augustus 2012

  openingstijden
 dinsdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 woensdag van  8.00 tot 18.00 uur 
 donderdag van  8.00 tot 18.00 uur
 vrijdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 zaterdag van  9.00 tot 13.00 uur

woensdagmiddag 
kinder knippen voor  10.-!

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Maak nu ook online je afspraak via 
www.kapsalonnynke-beauty.nl

  openingstijden

vanaf nu vrijdagavond 

knippen zonder afspraak 

van 19.00 tot 21.00 uur

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

Het wordt heter 
laat je wespen bestrijden door de

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

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Bij de Binderij:

Zomerse zijde 
aanbiedingen voor zeer 

zonnige prijzen !!!

Zijde bundel inclusief 
bijbehorende vaas 

nu 34,95

Ringrijden Cornwerd
Afgelopen vrijdag 17 augustus werd in Cornwerd 
weer het jaarlijkse ringrijden voor paarden met 
aangespannen rijtuigen georganiseerd. Precies 
twintig deelnemers konden vanaf half acht 's avonds 
onder prachtige weersomstandigheden weer strijden 
om de hoogste eer. Na het rijden van een proef-
ronde werd er gestart met het ringsteken. In vier 
ronden was het de bedoeling om zoveel mogelijk 
ringen uit de opgestelde houten handen te steken. 
In elke ronde werden de ringen steeds meer punten 
waard, zo konden er in totaal maximaal 40 punten 
worden verdiend. Door middel van tijdswaarneming 
door juryleden van "De Friese Aanspanning" werd 
gekeken of er niet te langzaam werd gereden. Bij 
een gelijk aantal punten kan dan de snelste combinatie 
als winnaar worden aangewezen. 

Het deelnemersveld was zeer gevarieerd. Een aantal 
Friese paarden met marathonwagen, 3 combinatie's 
met een span paarden ervoor. Maar ook een heel 
aantal pony's met o.a. een ouderwetse boerenwagen 
en zelfs een twee-wielige sulky met hierop 3 perso-
nen. Een jury bestaande uit mevr. Bergsma en mevr. 
Lettinga hebben alle creatie's beoordeeld en de 
prijzen voor het schoonste geheel toegekend. Met 
een goede deelname en een redelijk aantal toe-
schouwers kan er worden teruggekeken op een 
geslaagde avond.

Uitslag ringrijden:
1. Jaap van Gunst en Lutske Brouwer- Oldemarkt 
 - 40 punten
2.  Louw vd Zwaag en Tineke Bloemsma - Oudega 
 - 37 punten
3. Auke de Boer en Esther van Zandbergen - 
 Franeker - 37 punten
4. Theunis Koster en Marianna de Jong - Engelum 
 - 35 punten
5. Thomas Dijkstra en A.M. Dijkstra - Itens 
 - 34 punten
6. W. Bootsma en J. Hoekstra-Bootsma - Franeker  
- 33 punten

Uitslag schoonste geheel:
1. Olav en Stein Bourgonje- Twijzel
2. Sjerp de Jong en mevr. Gaastra - Witmarsum
3. Louw vd Zwaag en Tineke Bloemsma - Oudega
4. Pier en Maaike Kuipers - Parrega
5. Johannes en Antje Landheer - Warten
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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.

Anna Siemensma 
Fries Kampioen

Vrijdag 10 augustus is Anna Siemensma uit 
Pingjum met haar pony Irma Fries kampioen 
geworden in de L2. Met een score van maar 
liefst 62,5%. Met dit succes mag Anna met haar 
pony Irma ook meedoen aan de Nederlandse 
kampioenschappen op 1 september a.s te Ermelo. 

PSV de Halsbânruters
Dronrijp 18 augustus
Ineke de bruin kwam uit in de klasse L1 met 
Ciana United, in de 1e proef won zij de 3e prijs 
met 196 punten en in de 2e proef reed zij een 
winstpunt met 184 punten.beide proeven goed 
voor 3 winstpunten.
Hilde Boersma kwam met Nynou fan a 
Beyemastate ook uit in de klasse L1. Nynou 
moest even op gang komen in de 1e proef wat 
186 punten opleverde goed voor 1 winstpunt.
In de 2e proef reed zij een prima proef met de 
megascore van 200 punten goed voor 2 winst-
punten en de 2e prijs.
Anna Goinga kwam met Whisper uit in de klasse 
Z1. Zij reed een super proef wat haar 2 winst-
punten opleverde met 221 punten.
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een mooi donker houten kast met twee deurtjes 
aan de voorkant i.z.m.st. € 20,- een salon tafel 
met laden aan de voor - en achterkant ook 
i.z.m.st € 15,- tel. 06-10196216
 
 
trouwring[en] 35 euro p/s b.v na scheiding 
tel.06-45305706

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

Zoekertje

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. D Nijenhuis
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Gezamenlijke viering te Workum
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Gezamenlijke viering te Workum
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
 
Makkum  - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Dhr. H Fransen 
M. m.v.: Dhr. S Bijma e.a/ zang en muziek
Organist: Mevr. Kl. Reitsma – Zijlstra

Gezien in Makkum

Opname van Augustus 2002.

Voetbalprogramma
Woensdag 22 augustus
Makkum A1 - Workum A1 18:45
Zeerobben B1 - Makkum B1 18:45

Zaterdag 25 augustus
DWP 1 - Makkum 1 14:30
NOK 2 - Makkum 2 13:30
Makkum 3 - TOP'63 2 14:30
Balk A1 - Makkum A1 12:00
Makkum A2 - QVC A1 12:30
SJO JVB B1 - Makkum B1 12:15
RES C1 - Makkum C1 12:30
Makkum C2 - Heeg C2 9:00
Makkum D1 - SWZ D1 10:45

Dinsdag 28 augustus
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 3 18.45
YVC a1 - Makkum a2 18.45
Makkum c1 - Workum c1 18.45

Woensdag 29 augustus
Makkum b1 - Franeker b1 19.00
SWZ c3 - Makkum c2 18.45

Vrijdag 24 aug. a.s. organiseert de KV Makkum 
een grote Nachtkaatspartij, gesponsord door 
Klussenbedrijf U. Tuinier en Buwalda Las-en 
Constructiebedrijf, op “Keatslân De Seize” aan de 
Klipperstraat. (Zie aankondiging elders in deze 
Belboei). Naast het kaatsen worden er nog aller-
lei extra’s georganiseerd. Er is muziek vanuit de 

grote Partytent en aan de inwendige mens wordt 
ook gedacht. De kantine is open voor de koude 
drankjes en buiten is er een feestelijke barbecue 
met salades en meer. De KV Makkum heet ieder-
een van harte welkom op deze speciale avond/ 
nacht, zodat we er met z’n allen een gezellig 
feest van kunnen maken in en om het veld ! 

Nachtkaatsen op het kaatsveld & sponsor- en vrijwilligersavond

Zondag 12 augustus werd in Zurich de 3 dorpen 
partij gekaatst. Eindelijk was het een keer mooi 
kaatsweer en het was ouderwets gezellig. Er werd 
spannend gekaatst en om half zeven werden de 
prijzen uitgereikt door de voorzitter van KV 
Zurich, Sies v/d Berg. Zondag 9 september is er 
pearke keatsen in Zurich.
Dames
1e Ytsje Reitsma, Gretha Waterlander, 
 Mariëlle Postma

2e Erica Kramer, Jet Wijnia, Geke Reitsma

Heren
1e  Albert Reinsma, Bauke Folkertsma, 
 Tim Bartels
2e  Johan Kwast, Jelle de Hoop, 
 Theun Folkertsma
3e Mark Kwast, Gerard van Malsen, 
 Hidde Folkertsma

3 Dorpen Partij te Zurich


