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Woensdag 14 augustus geen Makkumer Belboei
Makkum - De Makkumer Belboei van woensdag 14 augustus komt te vervallen wegens vakantie.
U kunt de week daarna uw advertenties en kopij voor de aangegeven dagen weer mailen. Voor info
raadpleeg de Colofon. Drukkerij Printwurk-Iris is gesloten van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 augustus.

Kazemattenmuseum zoekt informatie over Koude Oorlog

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

eigen foto

Het Kazemattenmuseum Kornwerderzand staat
een ingrijpende herindeling en herinrichting te
wachten, toen in het midden van de tachtiger
jaren in het museum de voorbereidingen werden
getroffen voor de openstelling voor het publiek,
had men geen idee van de toekomstige groei van
het museum en de belangstelling er voor. Er waren
destijds enkele kazematten geschikt gemaakt voor
openstelling en de toen beschikbare collectie werd
daarin ondergebracht. Nu het museum bijna 30
jaar bestaat, is er een totaal andere situatie ontstaan. Steeds meer groepen van scholen bezoeken
het museum en er ontstaat een duidelijke behoefte,
om in de gebeurtenissen waarover het museum
verhaalt, voor de bezoekers een duidelijke en
logische datumlijn aan te brengen. De werkzaamheden hiervoor zullen in de komende winterperiode een aanvang nemen en hierbij is tevens
opgenomen, de ingebruikname van een museumwinkel met een ruim assortiment aan passende
artikelen. De museumcollectie en de kennis hiervan is ruimschoots aanwezig, doch over een
bepaalde periode ontbreekt vrijwel elke informatie.

van de Vesting Kornwerderzand in bezit werd
genomen door een onderdeel van het Amerikaanse
leger en de gehele omgeving werd tot verboden
gebied verklaard. Er werd een aantal Sherman
tanks geplaatst, die ooit dienstdeden in de
gevechten in de Tweede Wereldoorlog in NoordAfrika tussen de legers van Montgomery en
Rommel. Het aantal van deze tanks en de gegevens
over het legeronderdeel en verdere informatie,
ontbreken volledig. Als een tastbare herinnering
aan deze periode werd indertijd door het Wapen
der Genie van de Koninklijke Landmacht, de
geschutskoepel van een van de Sherman tanks
op een betonnen plaat geïnstalleerd en is nog
steeds te bezichtigen.

Daarom is het museum thans op zoek naar gegevens, voorwerpen en afbeeldingen, die betrekking
hebben op de tijd van de Koude Oorlog. Op het
hoogtepunt hiervan, in 1956, werd het terrein

Het bezoek aan het museum loopt zeer bevredigend en dat betekent, dat de 10.000-ste bezoeker
in 2013, al in augustus kan worden verwacht.
www.kazemattenmuseum.nl

Informatie over dit onderwerp, in welke vorm
dag ook, is van harte welkom bij het museum en
wordt gaarne ingewacht bij Henk Cieraad,
h.cieraad@upcmail.nl of tel.0512-544140. Tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden, zal het
museum voor het publiek op de gebruikelijke
tijden normaal geopend blijven.

MAKKUM
Javaruggen 15
Vraagprijs
v.a. € 260.000,- k.k.

Vrijdagavond Zomerbraderie 9 en 16 augustus in Makkum
Makkum - Vrijdag 9 en 16 augustus organiseren de ondernemers van Makkum weer een braderie.
Dit jaar onder leiding van de Janny Zeeman en Johan Brattinga. De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur.
Tevens kunnen de kinderen weer een vrije verkoop houden. Willen de omwonenden er rekening mee
houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein autovrij zijn vanaf 14.30 uur. Het bestuur O.V.M.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Kerkdiensten

Agenda

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 trombosedienst: 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)

Zondag 11 augustus:

Donderdag 8 augustus:

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Sterenberg

Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke
reserveringen. Tel. 0655784959

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Zaterdag 10 augustus:

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

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
10-11/8 De Witte Heren – Praktijk 0515-238980
17-18/8 Joubert Bolsward – Praktijk 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam
Makkum - Holle Poarte 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Fransen
Organist: Dhr. J. Adema
m.m.v. Mevr. M. Katsburg

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Makkum – Minniste Mienskip
Makkum en Omkriten
Voorganger: Zr. F.J. Visser – van Enkhuizen
Zomermiddagviering
Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. G Rol

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

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. F Welbedacht

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Makkum – Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. S Elzinga
Organist: Dhr. J Adema
m.m.v. Dhr. E Terluin

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

Makkum – Holle Poarte Bingo in de piramide
aanvang: 20.00 uur

Zondag 11 augustus:

Zondag 18 augustus:

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

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

Makkum en Piaam - De Van Doniakerk in
Makkum en de Kerk in Piaam doen mee met
Tsjerkepaad de kerken zijn te bezoeken tussen
13.30 uur en 17.00 uur.

Makkum – Open dag Volkstuinver. Makkum
gelegen aan de rondweg van 11.00 tot 14.00 uur

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Makkum Strand - Schatten zoeken met metaaldetectoren. Altijd al eens een schat willen zoeken?
Je krijgt nu de kans op het Makkumer strand in
de Strandbibliotheek Vanaf 6 jaar; aanvang:
13.30 uur; meedoen kost €2,--

Dinsdag 13 augustus:
Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke
reserveringen. Tel. 0655784959
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, aanvang:
14.00 uur in het restaurant

Woensdag 14 augustus:
Makkum Strand - Spelen met de wind. Met wind
kun je leuke dingen doen. Kom en ontdek het!
Vanaf 6 jaar; aanvang: 13.30 uur. In de Strandbibliotheek op het Makkumer strand
Makkum – Avondrust, dia's en liedjes door
Dhr. O. Jongbloed, aanvang: 15.00 uur in het
restaurant

Donderdag 15 augustus:
Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke
reserveringen. Tel. 0655784959
Makkum – Avondrust, Bingo, aanvang: 15.00 uur
in het restaurant

Zaterdag 17 augustus:
Makkum – Holle Poarte Bingo in de piramide
aanvang: 20.00 uur

Zondag 18 augustus:

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

Makkum – Kaatsveld ¨De Seize¨ Slagerij Attema
partij K.N.K.B. pupillen meisjes aanvang: 10.00 uur

Wespenator

Dinsdag 20 augustus:

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

Makkum – Avondrust, Klaverjassen, aanvang:
14.00 uur in het restaurant
Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke
reserveringen. Tel. 0655784959
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Heb JIJ de LBP-FACTOR?!!!!!
Na succesvolle start vorig jaar, wordt ook dit jaar
de LBP-factor gehouden. Woon jij in Makkum en
omstreken en denk jij dat je talent hebt om te
zingen, dansen, breakdancen, jongleren of iets
anders leuks kunt laten zien aan een publiek!

Grijp jij je kans om dit op een groot podium te
doen? Ben je onder de 16 jaar, geef je dan nu op
en laat zien dat je op 30 augustus klappertandend
kunt stralen! Opgave kan voor 25 augustus naar
Karin@leugenbollepop.nl of 06-18942639

Lovende recensies voor Fries Jeugd Harmonie Orkest!
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

De voorstelling “Romeo & Julia” van Opera Spanga
in samenwerking met het Fries Jeugd Harmonie
Orkest, waarin Nico, Miriam en Monique Katsburg
uit Makkum meespelen, is door de landelijke
pers en bezoekers van de eerste voorstellingen
lovend ontvangen. Op www.theaterkrant.nl wordt
de voorstelling zelfs met het maximale aantal
van vijf sterren beoordeeld! Ook de Leeuwarder
Courant (een grote triomf) en NRC Handelsblad
(vier sterren) zijn zeer enthousiast over de voorstelling. Na het grote landelijke succes op TEMA
in Venlo in 2012, waarin het FJHO met een innovatieve dans-show het hoogste aantal punten in
de hoogste divisie wist de behalen, levert het
FJHO nu wederom een zeer bijzondere prestatie
op landelijk niveau en laat het vooral horen hoe

veelzijdig een harmonieorkest kan zijn. Orkestleden en dirigent zijn uiteraard erg blij met deze
waardering die met zeer intensief repeteren tot
stand gekomen is. Tevens zorgt dit succes voor
een geweldige promotie van de blaasmuziek in
“operaland”. Het besluit van Keunstwurk om dit
orkest met deze bijzondere verdieping en innovatie binnen en buiten de blaasmuziek niet meer
te ondersteunen heeft daarmee een extra lading
gekregen.
De voorstelling “Romeo & Julia”, een multimediaal spektakel waarin het FJHO muzikaal en
theatraal de hoofdrol speelt, is deze week nog te
zien op 7,9,10 & 11 augustus. Er zijn nog kaarten
te verkrijgen via www.operaspanga.nl.

Open dag Volkstuinvereniging "Makkum"
Wandelt U wel eens via de rondweg om Makkum?
Op zondag 11 augustus houdt de volkstuinvereniging Makkum een open tuin dag. Iedereen
die wel eens wil zien wat hier allemaal wordt
verbouwd kan langs komen op deze dag van
11.00 uur tot 14.00 uur. De aanwezige leden van

de volkstuinvereniging willen u graag van
alles vertellen over de gewassen, die op hun tuin
verbouwd worden. Dus, maak een ommetje
Makkum via de rondweg en kom langs op
zondag 11 augustus!

14e maisdoolhof Witmarsum geopend
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer
een maïsdoolhof in Witmarsum. Het maïsdoolhof is geopend en zal er tot ongeveer eind september staan. De entree van het doolhof bedraagt
net als de voorgaande dertien edities 50 eurocent
welke volledig ten goede komt aan een stichting
in Nederland die zich inzet voor kinderen. Zo is er
de afgelopen jaren geld opgehaald voor stichting
Doe een Wens, de CliniClowns en Kika. Dit jaar,
is er net als afgelopen jaar, gekozen voor de
Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag.
Deze hoeve is een vakantiepark waar kinderen
en jongeren met een handicap onbezorgd op
vakantie kunnen en is in april 2010 officieel

geopend door Yvonne Jaspers. Zonder een aantal
sponsoren is het echter niet mogelijk om een
mooie cheque te kunnen overhandigen aan deze
stichtingen. Zo zorgt loonbedrijf Westra uit
Arum en Franeker ervoor dat het maïs wordt
gezaaid en Fouragehandel Siebren de Vries (uit
Witmarsum) maakt het mogelijk dat het maïs
wordt geoogst. Daarnaast stelt aardappelhandel
S. Tolsma het stukje land beschikbaar. Het maïsdoolhof te Witmarsum is elke dag van de week
geopend van 10.00 tot 21.00. Wanneer u het
doolhof buiten de bezoekuren wilt bezoeken,
dan kunt u contact op te nemen met de familie
Tolsma (0517-532133).
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Help Mounewetter beste buitenbad van 2013 te worden!
Zwembad Mounewetter te Witmarsum is in 2012
uitgeroepen tot beste buitenbad van de provincie
Friesland. In haar jubileumjaar wil Mounewetter
graag nogmaals deze titel in de wacht slepen.
Wij vragen daarom iedereen die ons zwembad
een warm hart toedraagt op ons te stemmen via
www.zwembadvanhetjaar.nl. Er zijn 3 prijzen te
winnen: een iPod, een jaar gratis zwemmen en
een wellnesscheque voor 2 personen.
Van iedere stem gaat 5 cent naar Kika. Deze
organisatie zet zich in voor het bestrijden van

kanker bij kinderen. Jullie kunnen nog een stem
uitbrengen tot 15 augustus. Bij het stemmen
kunnen jullie cijfers geven voor hygiëne, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteit en sfeer. In iedere
provincie zijn er na 15 augustus 2 titels te vergeven:
het openluchtzwembad met de meeste stemmen
en het openluchtbad met de hoogste waarderingscijfers. Zij gaan door naar de finale waarin
wordt gestreden om de landelijke titel. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking
met Kika, Aquarunner en Recron. Doe mee en
stem op het 40-jarige buitenbad Mounewetter!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50

Zwem4daagse van 12 t/m 16 augustus in Mounewetter
In de week van 12 t/m 16 augustus wordt in
Waterpark Mounewetter de zwem4daagse gehouden. We hopen op een zonnige en gezellige
week en rekenen op vele enthousiaste deelnemers.
De kosten bedragen voor abonnementhouders
€ 4,- en voor niet-abonnementhouders € 6,-.
Voor kinderen zonder diploma is er een aqualoop
met allerlei leuke spelletjes en na afloop krijgt
iedereen een kleinigheidje. De kosten hiervan
bedragen € 2,--.
Op maandagavond 12 augustus wordt om 19.00 uur
het muzikale startsein gegeven voor de aqualoop
en de zwem4daagse door muziekkorps Nij Libben.
Op deze avond kun je lekkere poffertjes eten en
de opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.
Op dinsdag 13 augustus kan je van 14.00 tot
16.00 uur geschminkt worden. Vanaf 19.00 uur
begint dan de 2e avond van de zwemvierdaagse.
Rond 18.30 uur is er een waterpolodemonstratie
o.l.v. Waterpoloclub Bolsward. Iedereen mag
hieraan meedoen.
Op woensdag 14 augustus is er vanaf 14.00 uur
een stoepkrijtwedstrijd en hierbij zijn leuke
prijsjes te winnen. ’s Avonds kan er weer

gezwommen worden en na het zwemmen kun je
meedoen aan de familie-estafette. Hieraan doen
2 ouders en 2 kinderen als familie mee. Mocht 1
gezinslid niet kunnen, dan mag er ook een ander
familielid meedoen. Voorwaarde is dat er tenminste 2 volwassenen mee zwemmen.

2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50

Donderdag 15 augustus om 14.00 uur is de
wedstrijd: Wie maakt het hoogste bommetje?
Om 19.00 uur kan er voor de 4e keer gezwommen
worden en kunnen de medailles alvast afgehaald
worden. ‘s Avonds gaat het spijkerbroekhangen
van start en wordt een clinic reddingszwemmen
gegeven.

5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

Vrijdag 16 augustus is de inhaalavond van de
zwem4daagse met als afsluiter om 20.30 uur
zwemmen op discomuziek met DJ Huisman uit
Bolsward.
Zoals je ziet de hele week leuke aktiviteiten in
het spetterende Mounewetter. Voorkom een
lange wachtrij en geef je daarom nu alvast op
voor de zwem4daagse bij de kassa van het
zwembad! Voor nadere informatie bel met tel.nr.
0517-531704 of kijk op onze website www.
zwembadmounewetter.com.

www.geef.nl/ren-voor-je-lever
Nadat ik geslaagd ben voor een vrij zware behandeling voor mijn lever, wil ik nu mijn energie
gebruiken voor de Nederlandse Lever Patiëntenvereniging. Mijn doel is geld in te zamelen voor
dit doel zodat ze met dit geld onderzoeken kunnen doen m.b.t. leverziektes. Hiervoor heb ik

1 kg schnitzel...............................€ 7,50

een actie aangemaakt op: www.geef.nl/ren-voorje-lever. Deze actie heb ik gekoppeld aan het
evenement: Trim loop Skoatterwald 10 km op 9
september die ik ga lopen. Om dit doel te bereiken
zoek ik sponsors. Annelieke Zuidema, tel 06
46648477

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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De Kina’s floreren op jubileumkeuring van “De Werkmanskoe”

Adverteer in de
Makkumer Belboei

foto: H. Meekma

Dhr. Jan Nauta met beide algemeen dagkampioenen Kina 7 en haar dochter, Kina 17
“De Werkmanskoe” bestaat dit jaar alweer 70 jaar
en dat mag bijzonder genoemd worden. Door de
MKZ-crisis zijn talloze geitenfokverengingen
het afgelopen decennium opgedoekt, maar “De
Werkmanskoe” heeft stand weten houden en
mag gerust een levendige vereniging, met veel
leden, genoemd worden. Op zaterdag 20 juli
werd dit jubileum tijdens de kringkeuring gevierd
met koffie en gebak voor alle deelnemers en
toeschouwers. Rond 09.30 uur stroomde de
Arumerweg in Witmarsum vol met veetrailers,
waar al met al een zestigtal Toggenburgers, Bonte
en Witte geiten uitgeladen werden en het kampje
van Melle v/d Witte vulde zich met mekkerende
dames, opgetogen fokkers en enthousiast publiek.
De keurmeesters O. v/d Galiën en D. de Jong
waren weer zeer te spreken over de kwaliteit van
de geiten en lammeren. In sommige rubrieken
werd het hen zo nu en dan even moeilijk gemaakt
door de diversiteit in de dieren, maar de echte
typerende kenmerken van de stamboekgeiten
waren goed aanwezig. Er werden dan ook veel
eerste premies uitgedeeld.
Speciale aandacht was er ook voor alle aanwezige
jeugd, van deelnemer tot publiek. In deze speciale
ronde mochten ze zelf een lam of geit voorbrengen.
Dit resulteerde in een bomvolle keuringsring
waarin zo’n 30 enthousiastelingen zorgden voor
mooie plaatjes en hilarische momenten, want
vooral de kleinsten kwamen amper boven de
geiten uit! Bij de traditionele verloting was de
hoofdprijs dit keer geen geitenlam. Omdat “De
Werkmanskoe” ooit begonnen is met de Witte
Stamboekgeit, was er dit jaar een prachtig wit
exemplaar te winnen, eentje die wel keurig op
z’n plek blijft staan in je tuin.

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Daarna was het tijd voor de laatste rondes,
waarin bepaald werd wie er per rubriek met de
titel van kampioen of reservekampioen naar huis
zou gaan. Al gauw bleek de superster van vorig
jaar, Kina 7, nog flink in vorm te zijn en haar
dochter deed hier niet voor onder bij de lammeren. Beiden werden ze benoemd tot Algemeen
Dagkampioen en mocht dhr. Nauta uit Wijnaldum
opnieuw de bekers mee naar huis nemen.
Uitslagen:
Bonte lammeren: Kamp. Hannah vd Melkbron,
A. Abbing (Westzaan); Res.Kamp. Rypeinster
Sjoukje 49, J. Ludema (Koudum) Witte lammeren: Kamp. Letster Gina 297, S. van Let
(Winsum); Res.Kamp. Amanda 9, F. Gersjes
(Wijckel) Toggenburger lammeren: Kamp. Kina
17, J. Nauta (Wijnaldum); Res.Kamp. Kina 18,
J. Nauta (Wijnaldum) 1 Jarig Bont: Ruth vd
Melkbron, A. Abbing (Westzaan); Res.Kamp.
Hieke 34, J. de Boer (Itens) 1 Jarig Wit: Kamp.
Letsters Gina 291, S. van Let (Winsum); Res.
Kamp. Letster Sija, S. van Let (Winsum) 1 Jarig
Toggenburger: Kamp. Kina 15, J. Nauta
(Wijnaldum); Res.Kamp. Kina 16, J. Nauta
(Wijnaldum) 2 Jaar en ouder Bont: Kamp. Sieta
34, G. Strikwerda (Burgwerd); Res.Kamp. Sieta
21, G. Strikwerda (Burgwerd) 2 Jaar en ouder
Wit: Kamp. Letster Gina 290, S. van Let
(Winsum); Res.Kamp. Letster Gina 289, S. van
Let (Winsum)
2 Jaar en ouder Toggenburger: Kamp. Kina 7, J.
Nauta (Wijnaldum); Res.Kamp. Kina 14, J.
Nauta (Wijnaldum) Beste Uier: Moniek 52, C.
van Diepen, Akersloot Dagkampioen Geiten:
Kina 7, J. Nauta, Wijnaldum Dagkampioen
Lammeren: Kina 17, J. Nauta, Wijnaldum
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Federatie kaatsen bij KV Trije yn Ien Gaast
Zaterdag 27 juli werd in Gaast bij KV Trije yn
ien de federatie partij georganiseerd. Er werden
in 4 categorieën gekaatst. De eerste categorie
was de welpen jongens en meisjes d.e.l. +
herkansingsronde. Hier stonden 7 patuur op de
lijst. Er werd bij deze categorie fanatiek, goed en
snel gekaatst. De finale van de winnaarsronde ging
tussen Tjipke van Goslinga met Gerde Lycklama
a Nijholt tegen Thom Stellingwerf en Glenna
van Dijkshuizen. Dit was een zeer spannende
finale Thom cs. kwamen op een voorsprong van
5-2 maar het patuur van Tjipke cs. gaf niet en
kwam terug tot 5-5. Toch wonnen Thom en
Glenna de partij met 5-5 6-2. De winnaars van
de herkansingsronde zijn Jarno Feenstra en Eline
van Dijkshuizen.

5-5 6-2 in het voordeel van Ruurd Faber en
Douwe Lycklama a Nijeholt. In de finale van de
winnaarsronde finale had het patuur van Dirk
Henk Kuipers en Germ Epema de gehele partij
het overwicht door goed en degelijk te kaatsen.
Hierdoor zijn Jorrit Tolsma en Sietze Bouma 2e
geëindigd. En de kransen ging naar Dirk Henk
Kuipers en Germ Epema.

Bij de pupillen meisjes werd gekaatst in een poule
van 4 paturen. Er werd fanatiek en spannend
gekaatst. De 2e prijs is gegaan naar Femke Eisma
met Maaike de Boer. De 1e prijs is gewonnen
door Linda Gietema met Amarens de Boer. Dat
patuur had de meeste punten verzameld en met
de krans naar huis gegaan.

Bij de schooljongens / meisjes werd er gekaatst
in 2 poules van 3 paturen. De nummer 1 van elke
poules speelden de finale. Deze finale ging tussen
Thomas Jarno Miltenburg met Gerbrig Bouma
tegen Aldert Eisma met Famke van der Veen.
Deze finale stond op het punt om te beginnen
maar er kwam een regenbui langs waardoor het
even uitgesteld werd totdat de meeste regen
voorbij was. De finale werd spannend gekaatst
maar Thomas Jarno Miltenburg cs. had het
meeste overwicht en wonnen deze partij. Met de
2e prijs is naar huis gegaan Aldert Eisma met
Famke van der Veen. En de kransen ging met
Thomas Jarno Miltenburg met Gerbrig Bouma
mee naar huis.

Bij de pupillen jongens stonden 7 patuur op de
lijst. De finale van de herkansingronde was zeer
spannend en werd pas beslist op een stand van

Een zeer geslaagde kaatsdag op kaatsveld de
Boppeslach te Gaast. De prijzen van deze federatie
partij werden aangeboden door Club S te Workum.

Uitslagen van de Waardruiters
Cornwerd 3-4 augustus CH paarden & pony's:
Het eerste weekend van augustus wordt traditie
getrouw het concours hippique verreden te
Cornwerd op manege de Boeyenkamp. Volgend
jaar zelfs voor de 25e keer.
Zaterdag 3 augustus pony's:
Dressuur:
Klasse B A/B: Silke de Boer met Amarins
Synthia, 185 - 189 punten / 4e prijs.
Klasse B D/E: Amber Bosshardt met Olga, 189
- 185 punten.
Klasse L2 D/E: Garina Algra met Ytsia, 182
punten
Klasse M2 D/E: Simone Dijkstra met Lizzy,
190 punten / 1e prijs.
Klasse Z2 D/E: Gerbrig Bosma met Sky Dancer,
2x 2e prijs met 255 en 249 punten.
Springen:
Klasse BB C/D/E: Simone Dijkstra met Lizzy,
2x 1e prijs met 71 en 69 punten.
Klasse B A/B: Marre Kooi met Usher, 61,5 en
62 punten.
Silke de Boer met Amarins Synthia, 64,5 punten.

Zondag 4 augustus paarden:
Dressuur:
Klasse B: Iris Bosma met Pepe, 185, Cathy de
Vries met Ynneke, 185 en 182, Annet Bruinsma
met Vardau, 191 en 183 punten.
Klasse L2: Jacob van der Heide met Dancing R
Jewel, 194 en 200 punten / 2e prijs
Klasse M1: Jacob van der Heide met Deejay
Sandro, 197 en 183 punten, resp. 1e en 2e prijs.
Klasse Z1: Nadia den Hollander met Alwin, 2x
2e prijs met 213 en 211 punten.
Springen:
Klasse B: Mechteld Kooi-Stoopman met
Zadinia, 2x foutloos parcours met 69 en 71,5
punten en resp. 3e en 1e prijs, Annet Bruinsma
met Vardau, 66,5 en 62,5 punten, Ellen Reekers
met Varna, 2x 64,5 punten.
Klasse L: Sopie Postma met Golden Whisper,
foutloze ronde met 4 str.p. in de barrage in een
tijd van 47

K.V. MAKKUM organiseert
DE SLAGERIJ ATTEMA PARTIJ
Zondag 18 augustus wordt deze
Off. K.N.K.B. partij voor Pupillen Meisjes
del. A en del. B + verl. ronde gehouden.
Aanvang: 10.00 uur op
“Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit eretekens en medailles,
aangeboden: door Slagerij Attema
De kransen worden aangeb. door:
Jalu Administratie.
Keurmeesters graag 15 min.
vóór aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !
Kantinedienst:
vanaf 9.00 uur, Heleen Bootsma en Geertina Nota
vanaf 14.00 uur Sietse en Annet Lenters
en Stien Bosch

K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd
organiseerd vrijdag 16 augustus a.s.

NACHTKAATSEN
voor leden en niet-leden
begin: 19.00 uur
opgeven voor donderdag 15 aug. 19.00 uur
via de mail: kvmeiinoarien@hotmail.com
telefoon: Sjaak Kooistra: tel. 06 30278488,
Jet Wijnja: tel. 06 52770997
Mooie juwelier kramer bonnen te winnen!
Kransen gesponsord door Café de Belboei!
Zo als altijd is er ook weer ringrijden voor
aangespannen paardenwagens in het dorp
aanvang 19.30 uur.
Zaterdag avond 17 augustus
BBQ voor iedereen in het dorpshuis
Aanvang: 17.30 uur
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TE KOOP

Familieberichten

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Ds W.A. Brakelstraat te Exmorra
Traditioneel gebouwde bedrijfsloods
met 310m2 vloeroppervlakte.
Eigen grond: 787m2.
Woonbestemming is mogelijk!

Vraagprijs: € 109.000,- k.k.

Voetbalprogramma
Zaterdag 10 augustus:
Makkum 1 - Bant 1

aanvang 14.30 uur

Zaterdag 17 augustus:
Makkum 1 – S.D.S. 1

aanvang 17.00 uur

Competitie kv Makkum begint weer!!
De Jeugd start op maandag 19 aug. De Heren
woensdag 21/8 en de Dames donderdag 22/8.
Alle competities beginnen om 19.00 uur!!

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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje
j opgeven voor vrijdags
ij
12
12.00
00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP
Fraaie shetlander ruin, wit met donkerbruin. Bijzonder
mak en lief in de omgang, gewend aan werken met
kinderen. Heeft U stalruimte en een stukje grasland,
maar bent U vooral een dierenliefhebber, dan mag
hij naar een nieuwe baas of bazin voor Euro: 150,Tel. 0517-531520
Vuurgarnaaltjes 15 cent per stuk. Tel: 0613467131
Twee mountainbikes. Goede staat, verende voorvork
en verlicht. Hebben wat liefde nodig... beide in 1
koop € 70,00. tel. 0654 705 281
Aquarium, 60 x 30 x 30 cm. Compleet met: filter,
verlichting, thermostaat 50 euro, wasmachine in
goede staat 75 euro, Magnetron 25 euro, leuk stoeltje, met stoffen bekleding ( wit) . 25 euro. tel: 0515
725886 of 06 39293584

* Eind Juni begon een eend te broeden op het dek van de in de haven liggende Won 21. Vier weken
later kropen er zeven eendenkuikens uit de eieren. Klaas Hogeboom was de reddende engel om de
eend even te helpen om de kuikens overboord te zetten.

Toernooi met Barbecue
het toch behoorlijk warm en werd het zweten voor
de deelnemers. Gelukkig kregen de deelnemers
hier geen last van en na de drie gespeelde ronde's
konden de prijswinnaars bekend gemaakt worden:
1e prijs Geeske de Vos
2e prijs Ellen Cuperus
3e prijs Sietske Wierda (is nog maar net lid)
4e prijs Nannie Haitsma
5e prijs Antje Cuperus
6e prijs Klaas Haitsma

4-pits gasstel 25 euro, afzuigkap 30 euro, sapmachine
nieuw 30 euro, oude typemachine 25 euro, keukenklok 10 euro, koekoeksklok 10 euro, buikspierbankje
10 euro. Tel. 0610169346
GEVRAAGD
Tripp Trapp kussen set, tel.: 0515 580 581
Gratis af te halen:
Een goed tehuis gezocht voor een fraai 1 jarige
katertje. Hij is gesteriliseerd en ontwormd en heeft
een zeer vriendelijk karakter. O ja, U mag hem
gratis afhalen mits U hem goed verzorgd.
Tel. 0517-531520
VERMIST
Zurich, Âld Mar, 20 juli: Cypersrood-witte exkater; witte snoet, rode vlek naast neus, witte bef,
voor- en onderkant inclusief de poten. Beetje rood
tussen kin en keel, 2 jaar. Droeg bij vermissing
bandje met strass-steentjes en belletje. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, tel.
088-0064692.
GEVONDEN
Makkum, It Ferset: Cypersrood gemarmerde poes
met wit bij de neus, rode kin, witte bef, witte sokjes
voor, kousjes achter. Duidelijke lengtestrepen op
de rug. Zwerft al enige maanden in de buurt. Foto's
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland,
tel. 088-0064692.

Leuk, vlot sportbootje,
dubbelwandig en bijna 4 meter lang.
De boot is voorzien van een z.g.a.n.
buitenboordmotor van 5 PK.
Het geheel is voorzien van een nieuwe
kanteltrailer met lichtbalk.
Prijs incl. proefvaart en alles in staat van
nieuw voor slechts Euro: 2850,-Tel. 06-50611770

eigen foto

Op de jeu de boulesbanen van de Mouneboulers
in Witmarsum werd afgelopen voor het eerst een
toernooi met barbecue gehouden. Om 15.00 uur
waren de deelnemers aanwezig en kon onder ideale
weersomstandigheden begonnen worden met de
drie te spelen ronde's. Het was gelukkig niet te
warm, maar als de zon door wolken kwam was

Inmiddels waren ook de barbecue's heet genoeg
om met het bakken van het vlees te beginnen en
deze waren dan ook snel bedekt met verschillende soorten vlees en een ieder was zeer tevreden en genoot van het gebakte vlees. Rond 21.00
uur werd het buiten iets koeler en werd in de
kantine nog even gezellig nagezeten. Al met al
weer een zeer geslaagd toernooi.

Simmerjûnkuierke
Vanavond 7 augustus is het alweer zover, dat
het 4e simmerjûnkuierke van 2013 zal worden
gehouden. Om 19 uur kan een ieder die dat wil
met De Wandelaar opstap vanuit het dorp dat
door het project “waddenwandelen” links is
blijven liggen terwijl het de oudste kerk van
Fryslân heeft en er èèn van de bekendste Friezen
vandaan komt, nl Grutte Pier. Het standbeeld
van kunstenaar Anne Woudwijk getuigt daarvan!
Gelukkig wordt Kimswerd, want dat is het dorp
waar het hier om gaat, door De Wandelaar niet

vergeten en het zal weer een bijzondere avond
vol verrassingen worden. Gingen we de vorige
keer vanuit Zurich naar Reikjavik, nu zal de reis
even bijzonder zijn…….. Iedereen is welkom en
wanneer de oppas van de kinderen ook mee wil
dan kan dat, want ook kinderen mogen (onder
begeleiding) mee. Zoals bekend hoeft men zich
niet op te geven en deelname is gratis. De
afstand zal plm vier en een halve kilometer zijn.
Honden kunnen (helaas) niet mee! Kijk voor
meer informatie op: www.simmerjunkuierkes.nl

Woensdag 14 augustus geen Makkumer Belboei
Makkum - De Makkumer Belboei van woensdag 14 augustus komt te vervallen wegens vakantie.
U kunt de week daarna uw advertenties en kopij voor de aangegeven dagen weer mailen. Voor info
raadpleeg de Colofon. Drukkerij Printwurk-Iris is gesloten van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 augustus.

