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BOLSWARD 
Laag Bolwerk 45E

Vraagprijs 
€ 75.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878
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Zaterdag 28 juni Autocross Makkum   door Jetze Genee

De autocross is terug in Makkum! Sinds de jaren ’90 
is de cross niet meer georganiseerd in Makkum. 
Het nieuws werd dan ook goed ontvangen in 
Makkum maar ook zeker in het racecircuit. In Fryslân 
en ver daarbuiten is de autocross bekend. Met 
deze rijke historie kijkt de organisatie dit jaar ook 
terug in de tijd. Vanaf de jaren ’70 tot 1990 en 
een reünie-race in 1998 trok dit evenement vele 
honderden toeschouwers. Vereniging Autocross 
Makkum heeft de organisatie rond en een prachtig 
programma opgesteld om de 28e juni een cross 
spektakel neer te zetten. De ‘Alderwetske’ klasse 
is speciaal bedoeld voor de oldtimers onder de 
crossauto’s. Met auto’s uit de jaren ’50, ’60 en ‘70 
belooft dit een interessant onderdeel te worden. 
Deze bolides hebben in het verleden in Makkum 
gereden. Het lijkt al lastig om een nette auto uit die 
tijd draaiende te houden laat staan een crossauto. 

Harm Jan Cuperus van de organisatie geeft een 
doorkijk in het programma. ‘In totaal verwachten 
we 120 auto’s in de weide aan de Weersterweg. 
Aan het Nauw net buiten Makkum wordt op dit 
moment druk gewerkt aan een baan, een renners-
kwartier en een feestpaviljoen. In de schuren en 
pleintjes in en rondom Makkum wordt druk gewerkt 
aan een auto die spik en span in orde gebracht 
wordt voor de cross. Om vervolgens vol deuken te 
rijden tijdens de manches. In 1990 werden de vele 
deelnemers in maar liefst 9 manches verwerkt 
naar de finales. Dit jaar komt het aantal deelne-
mers niet aan de enorme opkomst uit die tijd. 
‘Regels, hoge kosten en eisen aan veiligheid 
maken racen tegenwoordig professioneler, veili-
ger en eerlijker. Keerzijde is wel dat het aantal 
auto’s minder groot is. Daar staat tegenover dat 
de deelnemers elkaar tegenwoordig prima com-
petitie bieden. 

De cross in Makkum bestaat uit zes klassen. De 
meeste deelnemers rijden in de standaard 1600 cc 
en de standaard 2000 cc. De Rodeo-klasse is de 
‘vrije klasse’. Hierin is meer toegestaan dan in de 
standaard klasse. Spektakel gegarandeerd! De vrije 
standaard klasse is de snelste klasse met maximaal 
opgevoerde motoren. Snelheden tot 140 km/uur 
worden hierbij gehaald. De Stockcar F1 klasse is de 

koningsklasse met oa. Jelle Hiemstra uit Skuzum 
in de gelederen. De zijn de opgevoerde V8 
Amerikaanse racemotoren. 

Speciaal voor deze cross heeft de organisatie een 
Makkumer klasse in het leven geroepen. Uniek is 
dat deze klasse voor het eerst georganiseerd 
wordt. De winnaar mag zich na afloop met recht 
de snelste Makkumer noemen. Naar verwachting 
kunt u maar liefst 15 lokale helden naar de over-
winning schreeuwen. Dat is bij de cross altijd 
nodig omdat het volume van de bolides in de 
wijde omtrek te horen is. Gepaard met stofwolken 
geeft dit van afstand al een spectaculair beeld. De 
organisatie rekent dit jaar op wederom honderden 
toeschouwers en nodigt u als lezer dan ook van 
harte uit om een kijkje te nemen.

Routeboekje
De bezoekers kunnen zaterdag via de aangegeven 
borden parkeren op het weiland gelegen voor de 
baan. Speciaal voor de Makkumers is er een aparte 
ingang. De verwachting is dat veel toeschouwers 
lopend of met de fiets het terrein bezoeken. Op de 
afbeelding is het totaal overzicht met de ingangen 
te zien. De bezoekers die met de auto komen 
worden via verkeersregelaars naar het parkeer-
terrein geleid. Om binnen te komen gaat iedere 
bezoeker via de entree dam naar het cross terrein. 
De entree bedraagt 10 euro voor bezoekers vanaf 
12 jaar. Kinderen tot zes jaar mogen gratis naar 
binnen en kinderen van 6 tot 12 jaar voor 5 euro. 
Net als vroeger staat ook aan het Nauw een mooie 
tribune, uniek in de crosswereld. Vanaf 8:30 uur 
kunnen de eersten het terrein op. De races starten 
om 11:00 uur. De organisatie benadrukt dat zit-
plaatsen op de tribune beperkt zijn en dat bij 
latere aankomst hier waarschijnlijk geen plaats 
meer is. Kom dus vroeg! Rondom het terrein én 
in het feestpaviljoen kunt u drinken en eten krijgen 
en daarnaast is er een springkussen voor de jeugd 
aanwezig. Na afloop draait een DJ de muziek bij 
het rennersbal in de tent. 

Autocross Makkum, oude tijden herleven. 
Tussen 11:00 uur en 18:30 uur aan het circuit-
park het Nauw, Weersterweg Makkum. 
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We zoeken met spoed bezorgers voor de Belboei. Aanmelden/info 
op nummer 06-53784057 of bezorging@makkumerbelboei.nl

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Live voetbal tijdens WK
Tijdens wedstrijden 

Nederlands elftal
biertje € 1,-
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Familieberichten Agenda
Donderdag 26 juni:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen aanvang: 10.15 uur 
in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Kegelen 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 27 juni:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Sjoelen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 28 juni:
Makkum -  Autocross Makkum 
circuit Het Nauw aanvang: 11.00 uur

Makkum – Holle Poarte, Bingo in de Piramide 
aanvang: 20.00 uur

Zondag 29 juni:
Makkum – Kaatsveld de Seize, 
MIEDEMA van der VELDE 
Bouw-en Timmerbedrijf PARTIJ
 aanvang: 11.00 uur

Arum – Simmerfair Horse & Outdoor 
van 10.00 tot 17.00 uur

Maandag 30 juni:
Makkum – Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 1 juli:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en       
spelmiddag aanvang: 14.00 uur   
in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Sterenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J Foppen

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Drs. A Althuis

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. C.A. Nijkamp

Makkum – Piramide Holle Poarte, 9.30 uur  
Voorganger: mevr. G. Brouwer-Bakker
M.m.v. Begeleiding: Koperensemble

dat er op woensdag 2 juli een oud papier 
container bij de OBS It Iepen Stee in de 
Klipperstraat staat?

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 Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.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: 
Dentwork Tandartsen praktijk 0515-541345
- 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

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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:
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: redactie@makkumerbelboei.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.

Het gemis zal al  jd blijven, maar de blijken 
van medeleven na het overlijden van onze 
lieve zus, schoonzus en tante

Elisabeth Bootsma
Be   e

hebben ons goed gedaan.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Namens de familie,
Y  e van der Wal-Bootsma

Makkum, juni 2014

ALEX,
IK HOU ONGELOVELOOS VEEL VAN JOU!

Ik wil je, tot aan de snert.
                                  -X-

Veel sympathie 
voor supermarktactie 
Voedselbank Bolsward

Bolsward - Voor de tweede maal dit jaar orga-
niseerde de Voedselbank Bolsward een super-
marktactie bij de Jumbo aan de Snekerstraat. 
Vrijwilliger Tsjeard Cuperus sprak halverwege 
de dag al van een geslaagde actie. Op dat 
moment had hij al 25 kratten met verschillende 
levensmiddelen kunnen vullen. Daarnaast had 
hij ook al het nodige contant geld in ontvangst 
genomen. ''Je merkt dat mensen positiever 
tegenover de Voedselbank komen te staan'', 
merkte hij op. Lolke Dijkstra, die samen met 
andere vrijwilligers het vervoer van de kratten 
naar het depot aan het Suvellaantsje verzorgde, 
sprak van ''een groot succes.'' ''Misschien dank-
zij de positie van de stand, de banners en de 
inzet van de vrijwilligers konden wij ruim 54 
zeer goed gevulde kratten met producten naar 
ons depot brengen.'' De Voedselbank Bolsward 
is werkzaam in de gemeente Littenseradiel 
en de voormalige gemeenten Bolsward en 
Wûnseradiel. 

eigen fotoeigen foto
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Makkum - Zaterdagavond 21 juni waren aan 
het begin van de avond vrolijke klanken in 
Makkum te horen. De drumband haalde het 
partuur meisjes dat die middag Nederlands 
Kampioen Kaatsen was geworden feestelijk 
binnen. Dit partuur bestaat uit Kim Dijkstra, 
Lobke Vlasbloem en Boukje Bosma en hun 
coach is Peter van der Logt. De dames zaten 
op de huifkar van manege Boeyenkamp en 
konden zo mooi alle gelukswensen en applaus 
dat langs de route in het centrum klonk in 
ontvangst nemen. De tocht eindigde natuurlijk 
bij Café De Zwaan. Iedereen die het kaatsen 
een warm hart toedraagt had zich hier na het 
horen van de drumband verzameld en zong 
uit volle borst het ‘lang zullen ze leven’ en 
‘daar moet op gedronken worden’ mee.

Alle drie de meiden kaatsen dit hele seizoen al 
goed. Ze sleepten daardoor al heel wat kransen 
in de wacht. Toen bij de familie Bosma 7 kransen 
aan de muur hingen, ontlokte dat op Facebook 
bij de familie van Boukje de reactie: Sla de muur 
alvast maar vol met spijkers! En inderdaad: er 
hangen nu al 9 kransen. Vol goede moed en 
zelfvertrouwen, maar niet overmoedig vertrokken 
de meiden dus naar Dronrijp. “Je weet dat je kan 
winnen, want dat hadden we twee jaar geleden 
ook gedaan. Maar je moet toch altijd eerst 
maar zien of het echt gebeurt”, zegt Boukje. 
Als vast onderdeel van de voorbereiding 
gingen ze net als voorgaande jaren aan de 
vooravond van het NK uit eten in Sneek.

Er stonden in Dronrijp 16 parturen op de lijst 
en in de eerste omloop moesten ze tegen 
Wommels. “Wommels voelde niet echt als een 

bedreiging”, zeggen de meiden. De tweede 
partij was tegen Achlum, ook een tegenstander 
die ze niet echt vreesden. De derde partij tegen 
Easterein hadden ze moeilijker ingeschat dan 
hij uiteindelijk zou worden. Easterein was er 
namelijk in hun eerste twee partijen zoals 
Kim het zegt “zo over heen gewalst”. Maar de 
meiden uit Makkum wonnen gemakkelijk van 
Easterein met 5/1. De finale speelden ze tegen 
Witmarsum en ook hier stonden ze weer zo-
maar voor.” Toch hebben we ook wel even een 
moment gehad van pas op, het moet ook niet 
omdraaien”, zegt Lobke. Maar de Makkumer 
meiden hebben goed op hun tellen gepast 
want ze wonnen de finale met 5/3. Voor Boukje 
en Kim was het de tweede keer dat ze het NK 
wonnen en voor Lobke zelfs de derde keer. 
Nadat ze de kransen omgehangen hadden 
gekregen gingen de meiden door naar 
Menaldum. Ook de Makkumer jongens hadden 
een beste kaatsdag achter de rug en stonden 
daar in de finale. Helaas verloren Ype Bert van 
der Logt, Niels Miedema en Lars Onrust die 
finale. Hoewel het dus geen 6 kransen werden, 
leverden zij natuurlijk ook een prachtige prestatie.

Boukje, Kim en Lobke zijn unaniem over hun 
coach:” Een goede coach, we kenden hem al 
van het volleyballen”. En wat zegt Peter over 
hen? “Coachen is een proces waarbij je van 
individuele kaatsers met individuele kwaliteiten 
een partuur probeert te maken. En dat proces 
verliep met deze drie meisjes vanaf dag één 
prima. Voor elke wedstrijd werden er afspraken 
gemaakt over hoe er gekaatst zou worden en 
iedereen hield zich daaraan. Een echt team, 
een partuur zoals een partuur moet zijn.”

Makkumer meisjes winnen NK Schoolmeisjes 2014 
 Door Judith van Lavieren

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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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 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
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 
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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Makkumers die geslaagd zijn

Mijn naam is: Rixt van der Bles
Ik ben 16 jaar en geslaagd voor Vmbo-GT aan 
het Marne college.  

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Voor mij was het een normale dag, ik had 
’s morgens nog gewerkt en was niet zenuw-
achtig, omdat ik alle examens had nagekeken 
en ik eigenlijk al wist dat ik geslaagd was. 
Toen het telefoontje kwam was ik buiten en 
nam mijn moeder op. Mijn mentor zei toen: 
Gefeliciteerd Rixt, maar dat wist je zeker al. Ik 
kreeg mijn cijfers via de telefoon te horen en 
ging meteen uitrekenen of mijn gemiddelde 
hoog genoeg was om naar havo te gaan! 

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Om 17:00 ging ik naar school om iedereen 
te feliciteren. Daar waren alle leerlingen die 
geslaagd waren en de leraren. Ik kreeg mijn 
cijferlijst alvast mee. Ik wist niet dat als je 
geslaagd was een feest met familie erbij 
hoorde, maar mijn moeder had van alles 
geregeld. Dus die avond om 20:00 stonden 
alle familie, vriendinnen en kennissen op de 
stoep. Het was achteraf heel gezellig.

Wat ga je hierna doen?
Ik heb hoog genoeg gescoord om naar havo 
te gaan, dus dat ga ik ook doen!

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
Nee, ik blijf hier lekker wonen.

Mijn naam is: Kees de Vries
Ik ben 39 jaar en geslaagd voor logistiek super-
visor (management) aan Friesland college 
Heerenveen.  

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Rustig ik wist eigenlijk al dat ik geslaagd was. 
Allemaal voldoendes!!!!

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Dat komt nog, uit eten met mijn vrouw en 
kinderen, en onze dochter was jarig dus het 
was dubbel feest!!

Wat ga je hierna doen?
Door hard te blijven werken en me 100% inzet-
ten voor mijn werk en dan groeien binnen het 

bedrijf (Poiesz D.C. in Sneek) tenminste dat is 
de bedoeling. Poiesz heeft mij naar deze 
opleiding gestuurd dus dan zien ze wel iets in 
je anders geven ze je niet een kans om een 
opleiding te doen.

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
NEE, NOOIT!!!!! Wij wonen hier veel te mooi!!!

Zo ja, wat ga je missen van Makkum?
Hahahaha, helemaal niks dus…

Kees ging niet op de foto voor de Makkumer 
Belboei: Ik denk dat het merendeel van de 
Makkumers mij wel kent van vroeger bij Swier 
op de markt of van Skippers waar ik wel achter 
de bar stond, dus naamsbekendheid genoeg!

Rixt van der Bles en Kees de Vries reageerden op de oproep in de Makkumer Belboei om wat 
meer te vertellen over het behalen van hun diploma. Hieronder hun verhaal:

De Makkumers, die voor zover wij weten slaagden zijn:
Bogerman, Sneek: 
havo: Robine van Olffen, Daphne de Vries 
atheneum: Jordy de Jong

Marne College Bolsward: 
vmbo Bbl: Alie Miedema, Erik Pijpker, 
Kbl: Adriaan Bakker, Eeltje Hans Poepjes, 
Ronald Schippers, 
Gl: Niek Koornstra, Lisanne Rinia, 
Tl: Rixt van der Bles, Jelle Clerc, 
Steffen Clerc, Kristian Roosma, Evelien Schakel, 
Remko Slootweg, Sjacko Stegenga, 

havo: Jesper Dijkstra, Matthijs Klein, Ricardo 
Schilstra, Jeltje Schilstra, Michon Streefland, 
Germ v/d Veen, Anne de Vries, Hidde de Zee, 
atheneum:
Rik Blanksma, Miriam Katsburg, Daniel 
Sanchez Cuperus, Philippe Schilling.

Noordwin College, Sneek:  
vmbo Bbl: Klaas Bosma
Kbl: Jessica Beerda 
Gl: Marrit Koornstra
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Bestuurswisseling 
Koninginnevereniging 
met een lach en een traan

Staand v.l.n.r.: Gerrit Bleeker, Jacob van der 
Velde, Keimpe Jaspers, Gerhard van der Meer, 
Steven Göebel. Voor: Jetske Terpstra-van der 
Velde, Martine Koordes, Boudina de Hoop, 
Frank Gietema.

Afgelopen donderdagavond hield de Koninginne-
vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. 
Dit jaar was speciaal omdat Jacob van der 
Velde na 28 jaar penningmeesterschap en 43 
jaar vrijwilliger het bestuur vaarwel zei. Namens 
de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen was 
de heer Teun de Man naar Makkum gekomen 
om Jacob de bronzen erepenning, de bijbe-
horende draagspeld en oorkonde te over-
handigen. In zijn toespraak zei Teun de Man 
dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend is en dat men 
zich dat wel moet realiseren. Onze vereniging is 
de enige Koninginnevereniging in het land, toch 
wel uniek! Ook Steven Göebel, de technische 
duizendpoot, nam afscheid na 10 jaar bestuurs-
lid te zijn geweest en al veel langer vrijwilliger. 
Beiden ontvingen een ingelijste tekening, 
gemaakt door Watse Roorda, met daarop 
de onderdelen van het programma door de 
jaren heen.
Gelukkig kon het bestuur met een lach 4 nieuwe 
leden verwelkomen: Gerrit Bleeker en Jetske 
Terpstra-van der Velde als algemeen bestuurs-
lid. Frank Gietema als voorzitter en Gerhard van 
der Meer als penningmeester. Jacob merkte nog 
op dat Gerhard de derde generatie van der 
Meer is die zitting neemt in het bestuur van de 
Koninginnevereniging, zijn opa en oom gingen 
hem voor. Het bestuur gaat zich inspannen om 
in 2015 een spetterend feest te organiseren. 

Mochten bij u ideeën leven over de invulling 
van dit feest dan horen wij dat graag via: 
info@koninginnevereniging.nl. Als u het leuk 
vindt om ons te helpen als vrijwilliger op die 
dagen dan kunt u zich ook via bovenstaand 
emailadres aanmelden. Wij willen van alles orga-
niseren maar dat valt op staat met inzet van 
vrijwilligers! Alleen kunnen wij het niet maar 
samen met de Makkumers kunnen we alles!!!!

KV MAKKUM ORGANISEERT 
de MIEDEMA van der VELDE

Bouw - en Timmerbedrijf PARTIJ

Zondag 29 juni a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. Partij
Heren 30+ en 50+

del. met verl. ronde gehouden.

De prijzen bestaan uit 
levensmiddelenpakketten

en medailles aangeboden door
Miedema van der Velde.

Aanvang: 11.00 uur.

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

Kantinedienst: 
v.a. 10.30 uur Stien Bosch – Annelies Groen

v.a. 15.00 uur Voetbalvereniging

Ten Cate  3 + 1
Sloggi     2 + 1 
voor dames en heren
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Henny Huisman:

“Andullatietherapie 

helpt bij mijn 

herstelproces”

U hoeft niet meer te leven met pijn!
Heeft u klachten als stress, 
vermoeidheid, artrose, een 
hernia, fibromyalgie, rugpijn 
of osteoporose? Dan biedt 
Andullatietherapie misschien 
wel de oplossing voor u!

Wat is Andullatietherapie?
Andullatietherapie is een natuurlijk hulp-
middel dat (pijn)klachten bij aandoeningen 

Andumedic, een matras uitgerust met in-

Test de Andumedic vrijblijvend tijdens 
de pijnverlichtingsdagen.
Om na te gaan of andullatie ook een oplos-

Chronische pijn bestrijden van thuis uit.

aandoeningen zoals reuma, artrose of an-

de beste resultaten behalen als u de Andu-

Meer informatie en getuigenissen van ge-
bruikers van de Andumedic uit uw buurt 
vindt u op 

P I J N V E R L I C H T I N G S D A G E N

Dinsdag 01 juli
van 12.00 tot 18.00 uur
Woensdag 02 t/m zondag 06 juli
Van 10.00 tot 18.00 uur

Multifunctioneel Centrum Maggenheim
Klipperstraat 21 a
8754 AT Makkum

WANNEER? WAAR?

M A K K U M  0 1  T/ M  0 6  J U L I

GELIEVE DEZE BON INGEVULD MEE TE NEMEN 

NAAR DE PIJNVERLICHTINGSDAGEN. 

Met deze bon ontvangt u een Andullatiesessie* 
afgestemd op uw klachtenbeeld.

Naam 1: ........................................................... 

Naam 2: ...........................................................

Beschrijf uw klacht of aandoening:  

............................................................................

............................................................................

*Goed voor u en uw partner.

B O N

*Bel voor een afspraak om wachttijden te voorkomen. Tel .076-5329050

TIJDENS DE 

PIJNVERLICHTINGSDAGEN 

VRIJBLIJVEND 

UITPROBEREN!!

AANBIEDING

 Systeem met 21 High-Tech Motoren

 2 armsteunen met massage

 LED-Control afstandsbediening

 Nieuwste Andullation Software

 Medisch voetkussen met infraroodwarmte

 Nekkussen met infraroodwarmte

 Balanskussen voor onder de benen

 Geïntegreerde medische programma‘s   

D

ANNEKE VAN DER LAAN

*Vraag naar de voorwaarden.
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Botterstraat 9, Makkum
Gezinswoning met royale achtertuin op het 
westen. Nauwelijks nog betalen voor elektra 
door de 14 nieuw te plaatsen zonnepanelen. 

Vraagprijs: € 134.000,- k.k.

TE KOOP

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, 
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie 
(ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en 
animatie mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

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

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend 
voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Praktijk voor Traditionele 
Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Bezorgbakker 
M Hoekstra Kaatspartij

Op vrijdagavond 6 juni werd als opening van 
de kaatsmanifestatie er een avond voor de 
Jeugdleden georganiseerd. Voor de oudste 
leden was er een ledenpartij. Hier waren 4 
parturen die in 1 poule om de prijzen kaatsten. 
Rick de Vries en Heline Koning kaatsten tegen 
Jordy de Vries en FennaTerpstra. Na een 
spannende wedstrijd wonnen Rick en Heline 
met 5-4 6-6. De andere wedstrijd ging tussen 
Thom Oostenveld met  Sil Nota   en Thom en 
Ruth Stellingwerf. Na een vliegende start van 
Thom en Ruth trokken Thom en Sil toch aan 
het langste eind met 5-5 6-6. Hierna mochten 
Rick en Heline tegen Thom en Ruth dit werd 
5-2 6-6 waarna Rick en Heline in de finale 
stonden. De partij tussen Jordy en Fenna tegen 
Thom en Sil werd gewonnen door Thom en Sil 
met 5-5 4-6. Na een spannende partij tussen 
Rick en Heline tegen Thom en Sil waren het 
Rick en Heline die met 5-5 6-0  de kransen in 
ontvangst mochten nemen.

Voor de jongste Jeugd was er een speciaal 
programma samengesteld. Na eerst een echte 
wedstrijd kaatsen werden er onder leiding van 
Gerben Stellingwerf nog 2 spellen gespeeld. 
Bij het eerste moesten er ballen door gaten in 
een bord worden gegooid en waar elk gat 
verschillende punten opleverde. Het laatste 
spel was het overgooien van waterballonnen. 
Succes verzekert! Als afsluiting was er voor 
iedereen patat en een frikandel waarna de 
prijzen werden uitgereikt door onze sponsor 
Marten Hoekstra. Al met al een zeer geslaagde 
avond een goed begin voor het kaatsweekend.

eigen fotoeigen foto

PSV de Halsbânruters
St. Annaparochie 22 juni
Bobbie IJdema kwam hier uit met Wytse 462 
voor de selectie voor de Friese kampioen-
schappen in de klasse M2. Zij ging met de 3e 
prijs naar huis met een gemiddelde score van 
183,5. Caramba behaalde een gemiddelde van 
217,5 met een 2e prijs in de klasse Z1. Beide 
paarden zijn geselecteerd voor de Friese kam-
pioenschappen begin augustus in Harich.

Juliën Beersma reed in de klasse Z1 met Wald-
fride fan Rijp-Ein. In de 1e proef de 4e prijs 
met 212,5 punten en in de 2e proef de 3e prijs 
met 216 punten. Juliën kan weer 2 winstpunten 
bijtellen

Kia Céed 1.6i X-ecutive,luxe uitv,49dkm 2012  €  13450,-

Opel Corsa 1,2-16v Edition,5drs 11dkm   2013  €  11940,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  11240,-

Peugeot308 SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima   2010  €  10945,-

Kia Picanto Comf.Pack,5drs,zwart,20dkm  2013  €   9445,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   8980,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm  2008  €   8690,-

Citroen C4, LPG/G3, clima,cruise,trekh  2008  €   6840,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6640,-

Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh 2006  €   5995,-

Ford Fusion 1.6i Futura, airco,trekh    2006  €   5940,-

Renault Megane Station 1.4-16V,airco    2006  €   5640,-

Peugeot 206 1.1i, 5drs,zwart, 120dkm    2004  €   3690,-

Peugeot Partner 1.9D, groen,airco,apk   2006  €   3440,-

VW Golf 1.6i,5drs,Cruisecontr,trekh,apk 1998  €   2245,-

Occasions vanaf € 4500,- 6 maanden Bovaggarantie!
NU ook aanhanger verhuur!

Renault Modus 1.6-16V
Hoge zit, zilvermett.
Airco, cruisecontr.
Radio-cd, trekh
110 dkm  bj 2006
€ 5995,-

wwww.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
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GRATIS AF TE HALEN

GEVRAAGD

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Accordeon in goede staat. 80 bas en 2 registers 
pianoklavier. Fraai instrument voor leerling. 
Inclusief riemen en koffer. Euro: 95,00. 
Tel. 0517-531520.

Goed uitziende kinderbox, met lade incl. twee 
box kleden. 40 euro. Ouderwets kinderledikantje, 
met neerklapbare zijkant. Incl. matras. 40 euro. 
Tel 0515-579346.

Samsung combimagnetron inh. 28 liter, slechts 
enkele malen gebruikt van 125 euro voor 5 
tientjes. Tel. 0517579105

Grote Spectrum encyclopedie 24 delen  50,- 
tel. 0515-230209

Fototoestel Canon plus lens en een Film-
camera Sharp met apparatuur  75,- 
Tel. 06-83613162

ik zoek een werkplaatsje rondom Makkum te 
huur waar ik goedkoop kan werken liefst all-in  
ik repareer wasautomaten koelkasten etc. deze 
worden verkocht aan mensen met een minimaal 
inkomen, huur word vooruit betaald liefst bij 
boer 06-8125 4007

 
Degelijke, stoffen, grijze 3-zits bank met vaste 
kussens. Na 6 uur: 0515-232147.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Het is spannend bij de voetbalwedstrijd tussen Oranje en Australië. Nederland komt steeds 
terug uit een achterstand en wint met 3-2 

Dorpsfeest Zurich 
met de band Ongepast 

Zaterdag 28 juni hebben we weer een mooi 
feestje en speelt de band Ongepast in het 
Hotel De Steenen Man. De band begint rond 
22:00 uur en zal tot laat in de avond te horen 
zijn. Dus kom gezellig naar Zurich en ga lekker 
swingen in het Hotel De Steenenman. 

eigen fotoeigen foto

Makkum - Zondag 15 juni werd door de meisjes 
spannend gekaatst. De prijzen werden als volgt 
verdeeld. 1e prijs A-klasse: Anna Rob, Winsum 
en Roelie Kroondijk, Easterein. Zij wonnen de 
finale met alles aan de hang 5/5 6/6 van Anouk 
Smink, Makkum en Jildou Ekema uit Poppen-
wier, die hiermee de 2e prijs behaalden.

In de B-klasse waren er prijzen voor. 1e prijs 
winnaarsronde: Machtelt Veldman, Easterein 
en Marlies Bonnema uit Winsum Zij wonnen 
de finale ook met alles aan de hang 5/5 6/6 
van, Rixt Fokkema uit Harlingen en Ester de 
Vries uit Berltsum die hiermee de 2e prijs won-

nen. 3e prijzen waren er voor: Marije Bodde, 
Grou en Kristia Dotinga, Sybrandeburen, Naomi 
Wiersma Workum en Famke Zijlstra.

In de verliezerronde was de 1e prijs voor het 
partuur van: Femke Terpstra, Wommels en Antsje 
de Vries uit Anjum. Zij wonnen het in de finale 
van het partuur van Eefje Groen, Workum en 
Anna Boukje Altenburg uit Hidaard met een 
stand van 5/4 6/0.
Het was een geslaagde kaatsdag mede 
mogelijk gemaakt door de sponsor van deze 
partij, SLAGERIJ ATTEMA UIT MAKKUM hier-
voor onze hartelijke dank.

Slagerij Attema partij K.N.K.B. Pupillen meisjes

De dorpstuin wordt steeds mooier. School-
kinderen van de alledrie scholen werken 
enthousiast aan hun tuintjes en ontdekken 
van alles. Er werken ook steeds meer mensen 
mee. De bewoners van Avondrust doen een 
rondje en plukken een bosje bloemen voor op 
hun kamer. Kinderen spelen in het wilgenhutje, 
speelhuisje of gewoon in de tuin. Jammer 
genoeg heeft of hebben afgelopen woensdag 
4 juni een aantal mensen of kinderen in allerlei 
tuintjes dingen vernield en uitgerukt. We vinden 
het leuk als je ook mee wil doen om de tuin op 
te bouwen, iedereen kan wat aan de tuin toe-
voegen, maar graag niet afbreken dat levert voor 
niemand wat op. Iedereen is van harte welkom!  

Gemaakt door Jens Aukema 11jaar 
(School It Iepen Stee) 
Dinsdag 3 juni 17.00 uur: Ik heb de tuin weer 
goed verzorgd. Ik loop nog even een rondje 
door de tuin en denk trots wat ziet het er toch 
prachtig uit!  

Donderdag 5 juni 13.00 uur: Ik kom met de 
klas aan op de tuin, wij gaan om de week met 
school naar de tuin.We eten een broodje en ik 

ga naar mijn eigen stukje grond en ik zie de 
ramp, ik denk dit kan niet waar zijn, zeg me 
dat dit een droom is maar helaas dat is het 
niet.Ik kon wel huilen!! Maar dat lost niets op. 
En het was niet alleen mijn stukje grond, nee 
helaas het was overal en het is niet gebleven 
bij de planten, ook het insectenhotel, de naam-
bordjes enzovoort zijn vernield.

Het is nu al de zoveelste keer dat er iets is 
vernield in onze tuin! Het moet nu toch echt 
eens stoppen! Echt waar, alles wordt er uitge-
trokken en overal is er troep neergegooid! Wij 
worden daar enorm boos en verdrietig van en 
hopen dat de dader goed beseft wat hij ons 
heeft aan gedaan. Mijn vader werkt voor de 
reclassering en begeleid werkgestraften, hij sprak 
met deze “boeven”over deze daad, zelfs die 
boeven vonden het een zeer laffe daad. Mijn 
vader was erg boos toen ik het vertelde en 
was blij dat hij de dader(s) niet had betrapt 
anders. Aan de dader(s) het verzoek: meld je 
gewoon en kom helpen de schade te herstellen. 
Er wordt deze week nog een webcam geplaatst, 
Dus dader pas op, want we houden je in de 
gaten. 

Vernieling in de Doarpstun en de Schoolmoestuintjes


