
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

OUDEGA 
Tsjerkewei 2B-276

Vraagprijs 
€ 144.500,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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Leugenbollepop, een avondje onvervalste popmuziek  
 door Sjirk Wijbenga

Makkum - Wat 25 jaar geleden begon als een 
gezellig muzikaal feestje op het plein is uitge-
groeid tot het grootste Makkumer popfestival in 
zijn soort. Vrijdag werd voor de 25ste keer in 
het centrum van Makkum het Leugenbollepop 
festival georganiseerd. Geen toespraken, geen 
huldigingen of standaard jubileumactiviteiten, 
maar een echte onvervalste Makkumer Leugen-
bollepop, waarbij een scala aan amateurzangers 
en -zangeressen de revue passeerden. 

En daar gaat het om bij het LBP. Jeugd, volwas-
senen en ouderen krijgen de kans om zichzelf 
even de ster op het podium te voelen. Begeleidt 
door de Leugenbolleband, Gaivs of MMT je 
eigen favoriete popsong zingen, wie droomt 
daar niet van. Of meehossen met de opzwepen-
de muziek van de Makkumer Blues Brothers. 
Het gebeurt allemaal op het Makkumer Leugen-
bollepop festival. Honderden toeschouwers 
vermaakten zich vrijdagavond volop en stonden 
dansend en springend mee te doen op de 
ritmes van de muziek. Tijd voor een onderling 
kletspraatje was er amper of de volgende artiest 
stond al weer klaar. “We donderje troch”, geeft 
muzikaal leider Arie Kuipers als verklaring. 
Vanwege het grote aantal deelnemers verliep 
het programma volgens een strak tijdsschema. 
De repetities waren weken van te voren al 
begonnen. 

Om 19.00 uur startte het festival met een vrolijk 
feestje voor de kids. Zoals ieder jaar waren er 
nu ook weer een aantal leuke creatieve acts in 
het programma opgenomen. De tweeling Karin 
en Marjan de Jong zongen het nummer 
“Happy” van Pharrel Williams geflankeerd door 
2 zelfgemaakte Minios. Marjan: “We ha 4 kear 
oefenje moatten. Ik wie hieltyd te let mei myn 
ynset. Mar freed gong it goed”. Pieter Wiebe 

en Oane stalen de show met een gewaagde 
interpretatie van; I am sexy and I know it. 
Sledje, Sloerie en Sjud deden daar niet voor 
onder. Het publiek hing aan hun lippen. “Als je 
haar maar goed zit” (Durkje en Nynke) en de 
betoverende bruidjes met “Trouw niet voor je 
40 bent” brachten het publiek in vervoering. 
Leon van der Bles zorgde voor een gezellig 
country sfeertje met “Ghostriders in the sky”. 
Wim de Boer trok de aandacht als Rastafariman 
op de tuktuk en zong later op de avond een 
fantastisch duet met Karin Reijs. Er werd ook 
aandacht gevraagd voor de financieel nood-
lijdende situatie van de Makkumer Belboei en 
de redactieleden gaven een spetterend optreden. 
Waar deuren in Makkum dichtgaan, gaan nieuwe 
deuren open. De opheffing van het ene Makkumer 
koor is amper een feit of er staat al weer een 
nieuw koor in de spotlights, de mannen van het 
Leugenbollekoor. En nog veel meer artiesten 
traden vrijdagavond in de magische spotlights 
van het Leugenbollepop festival.

Informatie over het festival werd vooraf ver-
spreid via de spraakmakende Leugenbollepop 
Courant waarin met een satirische blik terug-
gekeken werd op gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Rond 1.30 uur verdwenen de 
laatste akkoorden in de Makkumer nacht en 
werd het feestje nog even verder gevierd op het 
plein en in de kroeg. Rein Feenstra is 25 jaar 
betrokken bij de organisatie van het Leugen-
bollepop. Hij roemt de sponsoren en de vele 
vrijwilligers die ieder jaar weer klaar staan om 
mee te helpen met het opbouwen en afbreken. 
Om het voortbestaan van het Makkumer pop-
evenement te garanderen doet Rein in de LPB 
Courant een oproep aan frisse, jonge bestuur-
leden die het leukste feestje van Makkum mee 
willen organiseren.

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

zaterdag 6 september

DJ Lion Beat
v.a. 23.00 uur / entree GRATIS
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OPEN HUIS 
ZA. 06-09-2014

11.00 – 13.00 UUR
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Familieberichten
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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
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

Neem Heer mijn beide handen....

Toch nog plotseling moesten wij afscheid 
nemen van onze liefdevolle oudste zus, 
schoonzus en tante

Lies Corporaal-van der Meer

Wij wensen de kinderen veel sterkte toe.

 Makkum: Gatze  en Akke v/d Meer-Keulen
 Makkum: Jelle  en Ans v/d Meer-van Dijk
 Buitenpost: Ypie v/d Meer
 W'werf: Sijbolt  
  en Sippie v/d Meer-Koopmans
 W'werf: Rommert 
  en Marijke v/d Meer-Gaalswijk
 Makkum: Jan en Jikkie v/d Meer-Speerstra

(rectificatie)Allinnich noch mar lizze
gjin krê   mear om te stean.
Sa meager, sa ûnmach  ch
spi  ch, mar sa moast it gean.
‘t Is foarby, it koe net langer
foargoed ferfaget no it lûd.
De rêst dy’t komt is grif fertsjinne,
it wie genôch, sa is it goed.

Wy moa  e ús leave, markante heit 
en pake losli  e

Bernard Rinia
* 3 april 1941  20 augustus 2014
   Makkum    Makkum

Jolanda en Ronnie
Jolmer
Timen
Melle

O  o en Miranda
Manon
Leon

De songen ú  eart en de beïerdiging hawwe 
moandei 25 augustus l.l. plakfûn te Makkum.

Skriuwadres: Bo  erstraat 4, 8754 AC Makkum

Hy hat in stien ferlein yn syn eigen strjitte.
Sa wit `r dat hy nea wurdt ferjitten.
Troch it ferlizzen fan syn stien, 
is syn stream bedarre, ienien.
It is foarby, `t koe net langer mear.
No is hy yn syn Stêd belâne, 
hat gjin lijen mear.
Foargoed ferfage is no syn lûd,
mar yn ús hert bliuwt hy bestean 
en sa is it goed.

Syn broers en susters, 
sweagers en skoansusters:
Sjoerd en Ilona 
Rudolf en Marie
Johan en Antje
Frieda en Isaak 
Hannie en Dan

Wy winskje de bern en pakesizzers 
in protte krêft ta.

Us tank en wurdearring giet út nei alle 
meiwurkers fan "Thússoarch Súdwest-Fryslan", 
foar de leafdefolle fersoarging.

Geheel onverwacht is overleden 
onze buurman 

Siemon Gielstra
Wij wensen Baudien, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe

Bewoners en ondernemers van de Markt

Na een moedige strijd is toch nog plotseling 
overleden mijn goede vriend
  

Bernard Rinia
  
We zullen je missen na een fijne vriendschap 
van meer dan 40 jaar.
  
Sijbren Weerstra  en kinderen
Cornwerd

Haar allerlaatste verhuizing

Marianne Kloosterhuis-Duinker
13-1-1921                                      1-9-2014

 Makkum: Dirk Jacob Hamoen 
  en Margo Konings

 Kraggenburg: Joosje Hamoen 
  en Rob Hacquebord

 Groningen: Maja Hamoen  
  en Philip Baumgarten

 Kopenhagen: Govert Hamoen

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Wy sille him misse, ús grutte freon

Bernard
Jaap en Roelie

Mei in soad respekt!
 

Ús maat Bernard is der net mear.
 Wy sille him misse. 

Arie, Klaas en Andries

Na een ernstige ziekte is overleden ons koorlid
 

Bernard Rinia
We wensen de familie veel sterkte toe de 
komende tijd.
 

De  Flevosanghers
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Agenda
Woensdag 3 september
Makkum - Avondrust, Rolstoeldansen
Aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen, Aanvang: 10.15 uur 
in de gymzaal

Donderdag 4 september
Makkum - Avondrust, Kegelen
Aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 5 september
Makkum - Avondrust, Shuffelen
Aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Sjoelen 
Aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 8 september
Makkum - Avondrust, Zingen 
Aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 9 september
Makkum - Avondrust, Shuffelen
Aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, Aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 10 september
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, Aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Kerkdiensten
Zondag 7 september
Makkum – K.C. Het Anker, 10.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 14.00 uur
Voorgangers: Pastoor A. Bultsma, 
Pastor N. ten Wolde, Zr. Lambertina

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. C. Helderop

Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o. 
10.00 uur
Voorganger: Oudste br. Lieuwe Durksz

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. F.H. Welbedacht

Witmarsum – Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl, m.m.v. Nij Libben

Witmarsum – Aylvastate, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèln

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Woensdag 27 augustus werd het rustieke Zurich 
omgetoverd tot Grand Départ van de tijdrit 
Zurich. Met een imposante startboog, een stand 
met goodybags en veel heel erg dure fietsen, 
renners en begeleiding een mooi gezicht. 
Hoofdsponsor Rinia Fietsen verzorgt hierbij 
de uiterlijke pracht en praal. De deelnemers 
en begeleiding voor de rest. Tijdrit Zurich is 
een jaarlijkse wielerwedstrijd waarbij de deel-
nemers één voor één de race tegen de klok 
aangaan. De route is een simpele maar pittige, 
van Zurich naar Kornwerderzand, terug naar 
Cornwerd en via het viaduct over A7 terug 
naar Zurich. 

Vandaag een prima deelnemersveld met maar 
liefst 130 deelnemers. ‘Ongeveer 10 meer dan 
op andere dagen, maar het weer zit hier 
natuurlijk ook prima mee!’ De organiserende 
WV Snits is duidelijk tevreden met de deel-
name, de omlijsting en de sfeer in de Stenen 
Man te Zurich, het kloppend hart van de orga-
nisatie. Inschrijven, wachten op de start en na 
afloop de tijd opvragen. De finish auto staat 
geplaatst aan het begin van de Gooijumerlaan, 
vlak voor het tunneltje onder de N31 door. De 
eerste deelnemers komen hier tegen half 
zeven binnen. Met een gang van tegen de 50 
km / uur is het oppassen voor de omstanders 
en overig verkeer. In de auto worden alle tij-
den gekoppeld aan de voorbij flitsende rug-
nummers. 

Langs het parcours opvallend veel Makkumers. 
‘Us beste twa leden fan de Súderseetrein ride 
mei. Ikself wie te let thús hjoed, oars hie ik ek 
meidien’. Rudy de Vries legt uit dat Durk 
Dijkstra en Bert Veltman de strijd aangaan met 
de aerodynamische carbonfietsen van de 
amateurtoppers uit Noord Nederland. Terwijl 
ikzelf op het viaduct van Kornwerderzand sta, 
komt inderdaad Durk op mij af denderen. 
De eerste kilometers van de totaal 18 km zijn 
voor hem voor de wind prima te doen. De 

verkeersregelaar tipt mij dat na dit stuk 11 km 
tegenwind volgt. En die wind is deze avond 
best pittig. De kitesurfers, ook windliefhebbers, 
hebben maar weinig oog voor de ‘eenzame 
fietsers die kromgebogen over hun stuur, 
tegen de wind..’ een weg banen naar Houw 
waar een groep supporters klaarstaat om de 
lokale favorieten aan te moedigen. De tred van 
Durk hapert iets en de strakke lijn wijk her en 
der ook af maar de snelheid zit er nog steeds in. 
Na de aanmoedigen spoeden de supporters 
zich naar Zurich om de finishlijn op te zoeken. 

Ik doe hetzelfde en verbaas me in Zurich over 
het professionele gehalte van deze wedstrijd. 
‘Se stean hjir mei fietsen van 13.000,- oan 
de start’. Tja, voor dat geld moet je ook wel 
hard fietsen! Theo Rinia, achter zijn stand bij 
de Stenen Man voor, fluistert het bijna. Rinia 
Fietsen heeft dit soort carbontijdritfietsen op 
de man afgesteld en aangepast niet in de 
winkel. ‘Wij kiezen voor het merk Cube, de 
beste prijs kwaliteit aankoop van 2014. Vanaf 
800,00 een nieuwe racefiets. Onder de deel-
nemers vader Cor en dochter Lysbeth de 
Witte uit Makkum, Bert Veltman en Durk Dijkstra 
eveneens uit Makkum. Nicole Steiginga, 
Exmorra, nog junior dames D2 komt binnen 
als tweede in haar categorie met een gemid-
delde van 40,44/uur. Een dame om in de 
gaten te houden! 

Ondertussen komt Durk binnen. Slijm om de 
wangen, leeg en bezweet. Nergens wat laten 
liggen. Of misschien toch. ‘Dat earste ein gong 
sa moai foar de wyn, rom fyftig der foar! dernei 
gong ik stikken troch de wyn.’ In Koarnwert 
moast ik inhâlde foar in lesauto. Kaam my wol 
goed út om efkes te drinken en op asem te 
kommen. De Suderseetrein grijpt net naast het 
podium maar gezien de belangstelling van de 
overige leden van deze fietsclub is de tijd gezet 
en kan dit volgend jaar verbeterd worden! 

Tijdrit Zurich bijna prooi voor Súderseetrein door Jetze Genee
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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                  

Makkumer Belboei zoekt een gedreven 
proactieve Acquisiteur:
De Makkumer Belboei is een gratis weekblad 
uitgegeven door de Ondernemersvereniging 
Makkum (OVM). Het verdienmodel van de 
krant bestaat uit adverteerders en particuliere 
bijdragen. De afgelopen jaren is het aantal 
adverteerders fors terug gelopen en zijn de 
inkomsten van de krant gedaald. 

Functieomschrijving:
Als gedreven en resultaatgerichte acquisiteur 
bezoekt u de ondernemers, onderhoudt u 
contact met hen en zorgt u voor een groeiend 
aantal nieuwe adverteerders. Daarnaast onder-
houdt u een warme relatie met de bestaande 
relaties. U vertaalt de ideeën van ondernemers 
naar een advertentie. Andersom staat u voor 
de voorwaarden van de uitgever. Regelmatig 
overleg voeren en samenwerken met de OVM 
(ook op avonduren) horen bij het takenpakket. 
De acquisiteur rapporteert tweewekelijks aan 
de OVM-werkgroep 'Belboei'. Door het gunstige 
adverteerderstarief in combinatie met het ver-
spreidingsgebied (van Arum tot Ferwoude) 
verwacht de uitgever een groeipotentie in het 
aantal advertenties per uitgegeven krant.

We vragen:
Een gedreven en extraverte acquisiteur, die 
verbaal sterk is en die kan overtuigen. De 
acquisiteur zorgt voor een groei van het aantal 
adverteerders, zowel onder de Makkumer 
ondernemers als in het gehele verzorgings-
gebied. U besteedt 4 tot 6 uur per week aan het 
benaderen en bezoeken van de bestaande en 
potentiele adverteerders. Commerciële werk-
ervaring in een soortgelijke functie is een pré. 

We bieden:
De acquisiteur heeft een verantwoordelijke rol 
en voert de taken geheel zelfstandig uit. Als 
acquisiteur staat u midden in het ondernemers-
klimaat van Makkum en omgeving en vergroot 
u daarmee uw netwerk. Wij bieden een reis-
kostenvergoeding voor werkzaamheden buiten 
Makkum. Daarnaast ontvangt de acquisiteur 
voor iedere advertentie een commissie. U 
wordt dus beloond naar eigen resultaat! 

Solliciteren:
De kandidaat reageert vóór 1 september per 
brief of per mail bij Yvon de Roode, Rinia 
Fietsen, Kerkstraat 4, 8754 CS Makkum, 
email: yvonderoode@gmail.com. 
Voor vragen en inlichtingen neemt u gerust 
contact op met Yvon de Roode, 06-2302 4590.

Vacature Acquisiteur

Op woensdag 20 augustus verwelkomde het 
Kazemattenmuseum de tienduizendste bezoe-
ker in het seizoen 2014. De 11 jarige Marjolien 
Tuitert, en haar ouders en broer, uit Eefde 
werd door een delegatie van het Kaze-
mattenmuseum verwelkomd en verrast met 
gratis entree, bloemen, boeken, wat lekkers 
en een rondleiding.

Voor het Kazemattenmuseum is het bereiken 
van deze jaarlijkse mijlpaal positief nieuws. In 
het seizoen 2013 werd de tienduizendste 
bezoeker omstreeks dezelfde datum verwel-
komd. In dat seizoen werd de seizoenstart 
echter voorafgegaan door de theaterproductie 
Oorlogstranen van J en M teaterwurk. Dit 
leverde op voorhand al 1500 bezoekers op. 
Relatief gezien heeft het Kazemattenmuseum 
daarmee een aantal weken eerder dan vorig 
jaar het aantal van 10.000 bezoekers bereikt. 

Daarmee wordt de indruk bevestigd dat de 
aandacht voor het bijzondere verhaal van 
Kornwerderzand en de meidagen van 1940 
niet verslapt. Tot op dit moment konden er 
onder de 10.000 bezoekers 2300 school-
kinderen worden geteld. Ook daaruit blijkt dat 
de aandacht onder de jonge generaties 
springlevend is.

Om deze aandacht levend te houden hoopt 
het Kazemattenmuseum in 2015 te kunnen 
beginnen met een ingrijpende herinrichting 
waarmee de presentatie en de opbouw van 
het bijzondere verhaal meer in lijn kunnen 
worden gebracht met de eisen des tijds. 
Daarvoor is een bedrag van omstreeks  
350.000 nodig. Dit bedrag zal grotendeels uit 
eenmalige subsidies en fondsenwerving  
moeten worden opgebracht. 2015 Is tevens 
het jaar waarin het museum 30 jaar bestaat.

Tienduizendste bezoeker in 2014 verwelkomd

Marjolein Tuitert en haar familie, rechts voorzitter Ruurd Gaastra van het  Kazemattenmuseum.

eigen fotoeigen foto
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Aan de Ward nummer 10 wordt op dit moment 
druk gebouwd aan de eerste vestiging in 
Friesland van Anytime Fitness. Op de locatie 
waarop dit moment HealthCenter Hartman is 
gevestigd hebben de leden straks het hele 
jaar door 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
de mogelijkheid om te komen sporten. 

Het initiatief komt van het Bolswarder onder-
nemerspaar Gerard en Judith Hartman. Gerard 
en Judith zijn geen onbekenden binnen de 
fitnessbranche. Ze runnen inmiddels al bijna 
30 jaar hun eigen sport en gezondheids-
centrum in Bolsward. Gerard en Judith zijn 
ondernemers die altijd vooruit kijken en in 
Friesland bekend staan om altijd als eerste 
met nieuwe producten en concepten op de 
markt te komen. Toen ze in contact kwamen 
met het Anytime Fitness franchiseconcept, 
was het besluit dan ook snel genomen. “Een 
erg mooi, onderscheidend en doordacht ver-
nieuwend concept voor de Nederlandse markt. 
Waarbij er genoeg ruimte overblijft om te 
ondernemen. Wij zien Anytime Fitness als het 
sportcentrum van de toekomst!” aldus Gerard 
Hartman. 

De formule is ruim tien jaar geleden in Amerika 
bedacht en na een succesvolle introductie in 
de VS verovert Anytime Fitness in steeds 
hoger tempo de rest van de wereld. Op dit 
moment zijn er al meer dan 2500 clubs 
wereldwijd. Gezien de verandering in de maat-
schappij en de steeds groter wordende vraag 

van klanten om ruimere openingstijden heeft 
ons besluit tot franchise aan te gaan met 
Anytime Fitness makkelijker gemaakt. Onze 
klanten kwamen steeds vaker met de vraag of 
we eerder of langer open konden. Ook is er 
steeds meer behoefte om juist in het weekend 
en feestdagen gebruik te maken van het 
centrum. Dit alles is nu mogelijk vanaf 20 sep-
tember bij Anytime Fitness Bolsward. Met je 
eigen persoonlijke toegangssleutel heb je niet 
alleen 24/7 toegang tot je eigen club, maar tot 
alle clubs wereldwijd. 

Op de locatie Bolsward kan er na de ver-
bouwing gebruik gemaakt worden van de 
modernste kracht en cardioapparatuur. Ook 
zal er een ruime functionele en vrije trainings-
ruimte gecreëerd worden. En natuurlijk niet te 
vergeten kan er gebruik gemaakt worden van 
alle groepslessen van Les Mills. Verder is er 
de mogelijkheid om buiten alle fietslessen 
(RPM/Les Mills) ook de ruimte te gebruiken 
voor virtuele fietslessen. Van de virtuele fiets-
ruimte kan uiteraard ook 24 uur per dag 
gebruik gemaakt worden. 

Wie zich nog voor de opening inschrijft kan 
gebruik maken van de pre-sale actie. Waarbij 
je tot aan de officiële opening van 20 sept. 
gratis sport en bovendien een Anytime Fitness 
sporttas cadeau krijgt. Voor meer informatie 
kijk op de site www.anytimefitness.nl of bel 
met 0515-573745.

Anytime Fitness Bolsward biedt 24 uur sporten

Gerard en Judith Hartman

De Voedselbank Bolsward, actief in de 
gemeente Littenseradiel en de voormalige 
gemeenten Bolsward en Wûnseradiel, houdt 
op zaterdag 6 september een inzamelings-
actie bij de supermarkt Jumbo Kooistra te 
Makkum.   

Van 9.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers van de 
Voedselbank Bolsward in de supermarkt 
aanwezig  om  het winkelend publiek te infor-

meren over de actie. In de supermarkt staat 
een presentatie van artikelen en producten, 
met een iets langere houdbaarheidsdatum, 
welke gekocht kunnen worden voor de 
Voedselbank Bolsward. Na het afrekenen 
kunnen de gekochte goederen afgegeven 
worden aan de vrijwilligers van de Voedselbank 
Bolsward. Vanzelfsprekend hoopt de Voedsel-
bank Bolsward op royale medewerking van 
het winkelend publiek.

Supermarktactie Voedselbank in Makkum

eigen fotoeigen foto
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We starten weer met
FYSIO-PILATES

 Dinsdag 9.00-10.00 uur
 Donderdag 16.00-17.00 uur

 
Start weer in week 37 bij

Beach Resort Lifestyle, Makkum!!

 Geef je op of bel voor meer info !
info@lifestyle-makkum.nl

telefoon: 0515-231551

NIEUW ONDERDEEL: Pilates-ringen!

Makkum - Op zaterdag 23 augustus jongst-
leden werd er in de tuin van Avondrust een 
zomerfair gehouden. Makkum Aantrekkelijk 
Duurzaam en Avondrust hadden deze zomer-
fair gezamenlijk georganiseerd. Hoewel de markt 
vooral ’s morgens nog een paar keer werd 
geplaagd door een forse regenbui kwamen er 
aardig wat mensen van allerlei leeftijden op af. 
Vooral in de zonnige uurtjes op de middag 
was het druk. Iedereen mocht meedoen met 
een kraam of een tafel en dat maakte het aan-
bod voor de bezoekers heel gevarieerd. Bij de 
ene tafel verkochten dames uit Avondrust hun 
handwerk, terwijl daarnaast kinderen het 
speelgoed waar-voor ze zelf te groot waren 
geworden in de aanbieding gooiden. In de 
tuinkamer waren voor hele kleine prijsjes koffie, 
thee en lekkere koeken verkrijgbaar en kon 
genoten worden van klassieke stukken op fluit 
en viool, verzorgd door Miriam Katsburg en 
Karmit Fadael. Naast ondernemers kwamen 
er ook verschillende hobbyisten naar de markt 
om hun waren aan te bieden. Zo kon men lek-
kere dingen kopen gemaakt met groente en 
fruit uit de moestuin van dorpsgenoten of de 
kinderen laten knutselen met foamklei bij de 
kraam van Lisannes Ding.

Natuurlijk was ook Makkum Aantrekkelijk Duur-
zaam met veel plezier en een stukje gepaste 
trots met een kraam aanwezig. Er werden 
zaden uitgedeeld en heerlijke jam en een bosje 
bieslook kon je er ook krijgen. De kraam werd 
mede bemand door een jonge enthousiaste 
gebruiker van de dorpstuin, Jens Aukema. 
Jens doet natuurlijk mee als hij met school 
naar de dorpstuin gaat en daarnaast heeft hij 
een eigen tuintje bij de dorpstuin. Hij is er 
gemiddeld 6 uren in de week bezig. Momenteel 
is hij vooral bezig met het oogsten van kom-
kommers, kalebassen en pompoenen en het 
verzamelen van zaden. Bij de kraam deelt 
Jens de zaden en de jam uit en hij heeft aan 
het eind van de middag weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers voor de dorpstuin kunnen 
noteren. Jens kwam zoals gezegd via school 
met de dorpstuin in aanraking en het klikte 
meteen met de mensen van MAD. “Het is nu 
het tweede seizoen van de dorpstuin en ik heb 
helemaal de smaak te pakken”, zegt Jens.

De organisatie kijkt tevreden terug op de fair. 
Tijdens de kerst wil men proberen een kerst-
markt te houden en in het voorjaar is het de 
bedoeling hier een lentefair te organiseren.

Zomerfair bij Avondrust    Door Judith van Lavieren

Na 50 jaar op de planken komt Teake van der 
Meer naar de theaters met zijn jubileumshow. 
50 jaar is een hele tijd en uit die tijd zal Teake 
een aantal komische anekdotes terughalen. 
Dit afwisselend met z’n nieuwe grappen en 
opmerkingen van vandaag de dag. Nieuwe 
typetjes, hilarische sketches, typisch Friese 
humor. En natuurlijk ontbreken Griet Wiersma 
en Minze Dijksma ook nu niet. Samen zullen 
deze drie doorwinterde Friese artiesten weder-
om zorgen voor een heerlijke avond uit.

Heerlijk ouderwets lachen om de verhalen van 
Teake. Uit het leven gegrepen verhalen en 
prachtige typetjes, zoals u die de afgelopen 
50 jaar van Teake gewend bent. Wederom 
wordt hij hier bijgestaan door zijn collega Griet. 
Samen zullen zij weer als komisch koppel de 
humor vertolken, die zo herkenbaar zal zijn voor 

iedereen. Minze Dijksma zal als goochelaar 
met de vertrouwde droge humor zijn kunsten 
ten tonele brengen. Net als Teake zal ook 
Minze tijdens zijn act worden verrast en bij-
gestaan door het acteertalent van Griet. En 
met verrassende nieuwe liedjes en vertrouwde 
meezingers zorgt Griet voor de muzikale 
omlijsting van deze jubileumshow. Kortom, 
een avond heerlijk ontspannen met dit Friese 
top-trio, Teake van der Meer, Griet Wiersma en 
Minze Dijksma 

Kaarten á  15,00 zijn te verkrijgen bij: 
MFC Maggenheim,
Klipperstraat 21-A, Makkum: 
tel. 0515 231688
Pietsje Adema: 0649215625
Slagerij Neidhofer, Kerstraat 24, Makum
Via info@mfcmaggenheim.nl

“50 jaar Teake van der Meer” in het MFC te Makkum 
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

ZERRES
Laatste zomerbroeken
verschillende lengtes

50% koring

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 7 september

in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Sinds de jaarvergadering van Plaatselijk Belang 
Makkum kent de vereniging een aantal nieuwe 
bestuursleden. Van een aantal bestuursleden 
is afscheid genomen. Het nieuwe bestuur be-
staat uit Jan van Hijum (voorzitter), Jolanda 
Dolman (secretaris), Jannie Lutgendorff (pen-
ningmeester), Henk Bonthuis, Zus Boonstra, 
Harmen Haarsma en Francis Koornstra.

Wat doet Plaatselijk Belang Makkum 
voor Makkum en de Makkumers?
Vereniging Plaatselijk Belang Makkum is al 
meer dan honderd jaar actief. In de vorige 
eeuw was dit voornamelijk om de belangen van 
burgerij, handel, nijverheid, scheepvaart en 
visserij te bevorderen. Tegenwoordig proberen 
we de belangen van Makkum en de tot het 
dorp behorende omgeving zowel in sociaal 
als materiaal opzicht te bevorderen. Recente 
voorbeelden zijn de nieuwe bewegwijzering in 
het dorp en de inzet die we hebben gepleegd 
om de bibliotheek in Makkum te behouden. 
Plaatselijk Belang Makkum zet zich, met andere 
woorden, in voor de leefbaarheid van Makkum. 

Waar houdt Plaatselijk Belang Makkum 
zich momenteel mee bezig?
Het Masterplan Makkum vraagt nu de nodige 
aandacht van het bestuur. In de Makkumer 
Belboei heeft u al het een en ander kunnen 
lezen over het Masterplan. Hier nog even kort 
wat het Masterplan inhoudt. Makkum heeft 
vanuit het Friese Merenproject een subsidie 
toegewezen gekregen. Met deze subsidie 
worden drie delen van Makkum opgeknapt:
1. een deel van de Holle Poarte
2. de verbinding tussen Makkum 
 en de Holle Poarte
3. het centrum van Makkum  
Het Masterplan wordt gecoördineerd vanuit 
de gemeente, wij zijn actief betrokken. 

De leden van Plaatselijk Belang hebben tijdens 
de jaarvergadering aangegeven dat zij graag 
wilden dat Plaatselijk Belang Makkum bezwaar 
zou maken tegen de plannen voor het plaatsen 
van windmolens rondom Makkum. Voorzitter 
Jan van Hijum heeft dit tijdens een inspraak-
avond namens de leden van Plaatselijk Belang 

Makkum gedaan. De windmolens zullen de 
komende tijd nog de nodige tijd en aandacht 
van ons vergen. 

Heeft Plaatselijk Belang 
contact met de gemeente?
Sinds het ontstaan van de gemeente Súdwest-
Fryslân heeft elke dorp, stad of wijk een 
coördinator. Deze coördinatoren zijn contact-
personen voor de plaatselijke en dorpsbelangen. 
Wij hebben regelmatig contact met onze 
dorpencoördinator. Via hem horen wij welke 
actuele zaken er bij de gemeente spelen die 
betrekking op ons dorp hebben. Daarbij kunt 
u denken aan verkeerstremmingen, het rooien 
en (her)planten van bomen of het wijzen op 
vergunningen die zijn afgegeven. Kortom, 
we worden door de gemeente zo veel moge-
lijk op de hoogte gehouden van zaken 
waarover wij van u (de Makkumer) vragen 
zouden kunnen krijgen. Andersom werkt dit 
ook zo. Krijgen wij vragen of hebben wij zelf 
vragen dan kunnen wij die stellen aan onze 
coördinator. 

Heeft Plaatselijk Belang u nodig?
Als Plaatselijk Belang vragen wij ons vaak af: 
“Wat zou de Makkumer willen dat wij doen?” 
Wij zijn er tenslotte om de belangen van de 
gehele Makkumer bevolking te behartigen. 
Op dit moment hebben wij zo’n vijfhonderd 
leden. De Makkumer bevolking is zeven keer 
zo groot! Wij willen er graag zijn voor u. 
Hiervoor hebben wij u nodig. Voor  5,00 
per jaar helpt u mee om ook iets voor Makkum 
te betekenen. U kunt u opgeven als lid via 
info@pbmakkum.nl of via telefoonnummer 
0515-232603. 

Hoe houden wij u op de hoogte?
We zijn van plan om u maandelijks via de 
Makkumer Belboei te informeren over waar 
we mee bezig zijn en de stand van zaken van 
lopende projecten. U kunt hiervoor ook de 
website www.pbmakkum.nl raadplegen. Via 
deze site kunt u ook uw vragen stellen. U kunt 
natuurlijk altijd een van de bestuursleden 
aanspreken; u komt er in het dorp vast wel 
eens een tegen.  

Nieuws van Plaatselijk Belang Makkum

Het nieuwe bestuur van PBM. Bovenste rij v.l.n.r.: Zus Boonstra, Jannie Lutgendorff, Jolanda Dolman, 
Francis Koornstra. Onderste rij v.l.n.r.: Harmen Haarsma, Henk Bonthuis, Jan van Hijum.

eigen fotoeigen foto
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Wist u dat...
"OBS It Iepen Stee op 12 september van 
17.00-19.00 uur hun jaarlijkse Fancy Fair 
organiseert. Kom gezellig even langs!"

Aan de University of Massachusetts (Umass 
Amherst) is gepromoveerd (PhD) Brandt H. 
van der Gaast, voorheen te Makkum. De titel 
van het proefschrift is: “A Defence of Russellian 
Descriptivism.”

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: 
belboei@makkum.nl
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MS Collecteweek zoekt meer 
vrijwilligers in Makkum!
Afgelopen november werd de MS Collecte met 
zo’n 8 collectanten in Makkum georganiseerd. 
“Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! 
Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn 
er zeker nog 5 collectanten nodig”, zegt Pamela 
Zaat van het Nationaal MS Fonds. Aanmelden 
als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839. Voor meer info: www.nationaalms-
fonds.nl. Een donatie, klein of groot, is wel-
kom op giro 5057. De collecteweek is van 
17-22 november

Zing mee.......in Makkum
Na de mooie zomerperiode beginnen we 
weer met de "Zing Mee-avonden" en wel op 
zondagavond 7 september in restaurant 
"Waerdsicht" van zorgcentrum Avondrust, 
Kerkeburen 66. Er worden bekende geestelijke 
liederen gezongen uit de bundel van Joh. de 
Heer. De orgelbegeleiding wordt verzorgd 
door de heer Walter Smink. De toegang is vrij 
en de aanvang is om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom! 

Voor info: A.Otter tel. 542126 of D.Tamminga 
tel. 231618

Beste mensen,

Alle voorgaande protestacties en petities heb-
ben er mede toe geleid dat het op te stellen 
wind-vermogen in Friesland door de Provinciale 
Staten tot 530,5 MW is gemaximeerd. Zoals 
reeds eerder aangekondigd hierbij het defini-
tieve Burgerinitiatiefvoorstel van actiecomité 
Genôch=genôch. Als iedereen de ondersteu-
ningsverklaring door zoveel mogelijk kies-
gerechtigden correct laat invullen halen we 
ruimschoots het benodigde aantal van 1500 
initiatiefgerechtigden. Deze zijn te downloaden 
op www.cervantesfoundation.eu, of kunnen 
worden afgehaald aan de Dorpsweg 9, 8753 
JC te Cornwerd. Wel eerst even bellen, 0515-
233867.

Zoals iedereen(?) weet zijn inmiddels vrijwel 
alle projectvoorstellen, ingediend bij FFDW, 
door omwonenden en streekbewoners absoluut 
ongewenst verklaard. Of die conclusie ook 
door de Commissie van Advies zal worden 
getrokken is nog maar de vraag. Zo ja, hoe 
zwaar gaat dat tellen in hun zorgvuldige afwe-
ging van alle belangen.

Een maatschappelijk draagvlak voor wind-
projecten was en is altijd een absolute voor-
waarde geweest die door het Rijk, de provin-

cie en gemeenten steeds op hoge toon is 
geroepen. Maatschappelijk draagvlak is echter 
geen belang. Het ontbreken daarvan dus ook 
niet. Het maatschappelijk belang van wind-
energie is door politici en bestuurders, en in 
hun kielzog de geld-gretige molenaars, wind-
lobby, banken, investeerders en projectont-
wikkelaars, steeds gebruikt om ons een fabel-
tje te verkopen.

Dat fabeltje is niet een twee drie uit de wereld 
te helpen. Windmolens op ongewenste plaat-
sen mogelijk wel. Alleen als wij, kiezers, mas-
saal bij de politiek, in dit geval de Provinciale 
Staten, aandringen om bovenal rekening te 
houden met het ontbreken van het maat-
schappelijk draagvlak voor deze onzalige 
plannen, zullen ze bijdraaien. Zo niet, dan 
hebben we begin volgend jaar een mooie 
gelegenheid om bij de Statenverkiezingen 
onze af- en/of goedkeuring van hun stemge-
drag te laten horen.

Ondertekende lijsten graag vóór eind septem-
ber opsturen aan ondergetekende. 

Met een vriendelijke groet.
Simon Berndsen
Actiecomité Genôch=genôch
Dropsweg 9, 8753 JC Cornwerd

Ingezonden
Burgerinitiatiefvoorstel ’Eerlijk delen?’

Het Beach Resort Makkum (Friesland) is op 
zondag 14 september 2014 het strijdtoneel 
van de eerste Amfibische Driekamp, die ooit 
in Nederland is gehouden. Het is een afgeleide 
van de amfibische training van het Korps 
Mariniers van de Koninklijke Marine. De 
Amfibische Deelnemers moeten in totaal 
ongeveer 9 kilometer afleggen: 600 meter 
zwemmen of waden, twee kilometer kajakvaren 
en zes kilometer lopen. Dames en heren zullen 
gelijktijdig starten en waarschijnlijk zullen 40 
deelnemers aan de start verschijnen. Voor de 
enkele startplaatsen die nog beschikbaar zijn 
kan men zich inschrijven tot 1 september via 
de site (www.driekampmakkum.nl).

De organisatie is in handen van Beach Resort 
Lifestyle en de Vereniging PR Makkum met 
medewerking van de Stichting Dutch Marines. 
De laatste instantie is ook het goede doel, 
waar de 'opbrengst' van het evenement aan 

ten goede zal komen. De wedstrijd start om 
13.00 uur en is in eerste instantie bedoeld 
voor amateuratleten die van een uitdaging 
houden. Het parcours bevat een diversiteit aan 
terreinsoorten zoals, water, zand, bestrating 
maar ook hellingen en smalle paden.

Volgens Tom Botermans van de organisatie 
passen de doelstellingen van de Stichting in 
de geest van de Amfibische Driekamp en de 
koers die Makkumer evenementen zijn inge-
slagen. De Stichting Dutch Marines zet zich in 
voor alle [oud] mariniers. Haar missie rust op 
drie pijlers: behoud van de korpsgeest, hulp 
aan [oud]mariniers, hun familie en/of nabe-
staanden [buddy systeem] en het creëren van 
meerwaarde voor de leden door het bundelen 
van krachten [samen sterker]. De Stichting 
heeft geen winstoogmerk en alle beschikbare 
fondsen worden ingezet om haar doelstellingen 
financieel te ondersteunen.

Eerste Amfibische Driekamp in Beach Resort Makkum
Mysterieuze eendenkooi 
en vogels spotten
De Friese IJsselmeerkust en Buismans Eine-
koai bij Piaam zijn bijzondere plekken in het 
zuidwesten van Friesland. Op woensdag 10 
september kunnen belangstellenden met een 
gids van It Fryske Gea mee op wandelexcursie 
naar de eendenkooi en de vogelkijkhut nabij 
Piaam. De excursie start om 14.00 uur en 
duurt ongeveer twee uren. Opgave voor deze 
excursie kan tot 9 september 12.30 uur via het 
kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis, niet-leden betalen  4,- en kinderen tot 
12 jaar  2,- per persoon.

Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans 
Einekoai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi 
is een  interessant element in ons landschap. 
De bosjes in het verder vlakke landschap 
wekken de nieuwsgierigheid. Een eendenkooi 
bestaat uit een waterplas met vangpijpen 
omringd door bos. Vroeger kon de kooiker 
hier zich ongezien door de kooi bewegen en 
met behulp van het kooikerhondje z’n vang-
werk verrichten. Vervolgens gaat de excursie 
naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in 
de Koaiwaard. De Friese IJsselmeerkust is van 
zeer grote waarde voor veel vogels en daarom 
heeft een groot deel van deze kust een 
beschermde status. Hier is een grote ver-
scheidenheid aan vogels waar te nemen. 
Ganzen, lepelaars, verschillende soorten een-
den en baardmannetjes komen hier voor. Zelfs 
de zeldzame blauwborst laat zich hier zien.  

Gaasterland staat bekend om haar prachtige 
landschap. Op zaterdag 6 september houdt 
It Fryske Gea een begeleide fietstocht door dit 
gebied. De fietsexcursie start om 9.30 uur en 
eindigt rond 12.00 uur. Opgave voor de 20 
kilometer lange fietsexcursie kan tot vrijdag 5 
september 12.30 uur via het kantoor van It 
Fryske Gea, tel. (0512) 38 14 48. Deelname is 
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon 
van de ledenpas, niet-leden betalen  4,- en 
kinderen tot 12 jaar  2,- per persoon.

Bossen, boeiende vergezichten, binnen- en 

buitendijkse polders en unieke natuurgebieden. 
Dat is Gaasterland in een notendop. De sfeer 
van het glooiende landschap tussen de 
IJsselmeerkust en de Friese meren is bijzon-
der. Het glooiende landschap werd gevormd 
in de voorlaatste ijstijd (Saalien). In deze ijstijd 
werd door het landijs keileem opgestuwd en 
de keileemruggen gevormd. Geniet tijdens de 
fietstocht van de slingerende bospaadjes, de 
vergezichten over het boerenland en de vele 
vogels langs de IJsselmeerkust. Er is tijdens 
of na de excursie de gelegenheid om op eigen 
kosten ergens koffie/thee te drinken. 

Fietsen door het land van gaast, klif en bos
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Door de vakantie was de opkomst niet groot 
maar dit mocht de pret niet drukken. De 
nieuwe regel dat alleen de jeugd opsloeg 
positief ontvangen door alle deelnemers. Bij 
de Welpen 3 poules. In poule A met daarin 4 
partuur wonnen Yrsa & Marie al hun partijen 
en stonden zij als eersten in de finale. In poule 
B en poule C waren 3 parturen. Poule B werd 
gewonnen door Lieke & Alex. In poule C was 
de winst voor Ilse & Minne. Zij streden tegen 
elkaar om een finale plek. Een spannende 
strijd tussen lieke en Ilse.Ilse cs wonnen met 
5-4 6/4. In de finale namen Ilse cs het op 
tegen Yrsa cs. Ilse & Minne waren iets te sterk 
en wonnen met 5-0 4/6.

Bij de Pupillen 2 poules van 4 partuur. In poule 
A werd spannend gekaatst. Larissa & Andries 
wonnen al hun partijen en dus de finale. In 
poule B wonnen Melvin & Harm-Jan al hun 
partijen. In de finale waren Larissa & Andries 
te sterk zij wonnen met 5-1 6/2

Uitslag Welpen
1e Ilse & Minne Zwaagstra
2e prijs Yrsa & Marie Dijkstra

Uitslag pupillen
1e prijs Larissa & Andries Smink
2e prijs Melvin & Harm-Jan Cuperus

Kingma-Walinga ouder/kind Partij

Op zondag 24 aug. was er de 42e Koninklijke 
Tichelaarpartij in Makkum voor de Heren 1e 
klas v.f. Op deze dag kaatsen de heren om 
aardewerk van Koninklijke Tichelaar uit Makkum. 
Het was in het begin schitterend weer. De 
partij werd na een half uur even stil gelegd 
voor een dikke regenbui die boven Makkum 
hing. De rest van de dag was het mooi kaats 
weer en werd er fel gestreden om de prijzen. 
De wedstrijd stond onder leiding van scheids-
rechter Leendert van Wieren en onze club- 
scheidsrechter Henk Hellinga. Kaatsvereniging 

Makkum bedankt haar sponsor Koninlijke 
Tichelaar voor het sponsoren  voor  de 42e  keer 
van deze partij.

Uitslag
1e Hillebrand Visser, Johan Diertens 
 en Gert Jan Meekma
2e Pieter v. Althuis, Jacob Klaas Haitsma 
 en Steven de Bruin
3e  Peter van Zuiden, Bauke Dijkstra 
 en Jan Schurer

42e Koninklijke Tichelaarpartij

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Eetcafé Skippers Partij

Zondag 17 aug. jl. vond deze familie-straten-
kaatspartij plaats. Alle leden binnen het partuur 
moesten familie zijn van elkaar of men moest 
in dezelfde straat wonen. Er werd gekaatst 
met een luchtbal. Er deden zes parturen mee. 
Na eerst een lijst te hebben gekaatst, vormden 
de winnende parturen Poule A en de verlie-
zende parturen streden verder in Poule B. 
Voor beide poulewinnaars waren er kransen 
beschikbaar.

In Poule A ging de strijd om de 1e plaats tussen 
de Fam. v.d. Veen (Warren, Egbert en Yde 
Klaas) en de Fam. Hiemstra (de broers Jan, 
Bauke en Jelle). Hun onderlinge partij werd 
gewonnen door de Fam. v.d. Veen met 5/2 – 
6/4 en daarmee waren zij 1e geworden met 14 
punten. De Hiemstra-brothers werden 2e met 
9 punten. De Fam. Jansen/Tuinier (Romine, 
Koert en Uilke) behaalde helaas maar 1 punt.
In Poule B was de winst voor het enige ‘straat-
partuur’. Met een beetje fantasie wonen Emiel 
Wijma en Jurre Rinia in de dezelfde straat en 
hoort Nienke Weijer daar ook bij. Familie 
Zuidwaard kun je ze ook nog noemen. Zij 
behaalden 14 punten. De 2e plaats was tot het 
laatst toe nog een verassing, want zowel de 
Fam. v.d. Land/Amels als de Fam. v.d. Weerdt 
was hiervoor nog in de race. Met een punten-
totaal van 9, werd de Fam. v.d. Weerdt (Harry, 
Jacob (P) en Gerda) 2e. De Fam. vd. Land/
Amels (Evelien, Marco en Jan Ruurd) bleven 
steken op 7 punten.

Deze kaatspartij eindigde met het uitreiken 
van de prijzen (heerlijke diner-bonnen), aan-
geboden door de nieuwe sponsor Eetcafé 
Skippers, waarvoor hartelijk dank.

Uitslag:
1e: Fam. v.d. Veen en Fam. Zuidwaard
2e: Fam. Hiemstra en Fam. v.d. Weerdt 

KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE BELBOEI LEDENPARTIJ

Zondag 7 september a.s.
De laatste ledenpartij van dit seizoen,

voor Heren, Dames, Schooljeugd, 
Pupillen en Welpen.

Aanvang alle categorieën: 11.00 uur
Café Bar “De Belboei“ is de sponsor en de 

prijzen bestaan uit waardebonnen.
De kransen worden aangeboden door 

Sanco Projects te Makkum.
Opgave t/m zaterdag 6 september in de

kantine of bij secr. Mieke Tilburgs 06 51071052

De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen: 

zat. 6 sept. om 19.00 uur.
Heren en Dames: 

zat. 6 sept. om 20.00 uur 
in Café Bar “ De Belboei “.

eigen fotoeigen foto
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SeniorWeb helpt 50 plussers 
op weg met de computer 

SeniorWeb is een club van vrijwilligers die com-
putercursussen organiseert voor 50 plussers. 
De cursussen worden gegeven door senioren, 
in een rustig tempo en in kleine groepen. 
Meestal in een eigen leslokaal in de biblio-
theek, maar ook maatwerk (privéles) bij u thuis 
is mogelijk. De vrijwilligers van SeniorWeb 
willen senioren helpen mee te kunnen doen in 
de digitale wereld opdat zij niet achter raken 
en ook gebruik kunnen maken van de voor-
delen die een computer biedt.

Makkum.
Voor de locatie Makkum willen wij ook de 
creatieve cursussen aanbevelen. U kunt daar 
o.a. terecht voor creatieve fotobewerking, 
fotoboek maken en creatief aan de slag met 
het programma Word. Met Word kunt u, 
behalve tekstverwerken, ook werken met 
vormen en tekenen. Zo maakt u de mooiste 
kaarten, uitnodigingen, menu’s, enz.  met dit 
programma. Aanbevolen voor de mensen die 
de cursus Word al eens hebben gevolgd!

Wilt u meer weten kijk dan eens op de website 
www.seniorwebzwf.nl of haal ons cursusboekje 
op in de bibliotheek. 
Ook kunt u contact opnemen met Jant 
Postma, tel 0515232205 of met Ineke de Vries, 
tel 0515232650.
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Dorpshuis “De Treffer” 
te Skuzum 

organiseert weer 
klaverjassen op de volgende dagen:

12 september 2014
17 oktober 2014

14 november 2014
12 december 2014

2 januari 2015
30 januari 2015
27 februari 2015
27 maart 2015

Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Vrijdag 22 augustus jl. organiseerde de KV 
Makkum een grote Nachtkaatspartij, gespon-
sord door Klussenbedrijf U. Tuinier en Buwalda 
Las- en Constructiebedrijf, op “Keatslân De 
Seize”. Naast het kaatsen was er nog de 
mogelijkheid om te barbecueën en waren er 
heerlijke salades voor iedere aanwezige. 
Onder de grote luifel van de kantine en in de 
grote partytent was het goed toeven. Het weer 
was gedurende de gehele dag herfstachtig, 
maar gelukkig was het ‘s avonds een stuk 
beter en kwamen er veel mensen langs op het 
kaatsveld. Na de prijsuitreiking werd er nog 
gezellig nagezeten! Klussenbedrijf U. Tuinier 
en Buwalda Las- en Constructiebedrijf hadden 
voor alle categorieën waardebonnen en kransen 
beschikbaar gesteld. 

Bij de Heren stonden twaalf parturen op de 
lijst. Men speelde in tweetallen. De finale in de 
winnaarsronde was heel spannend en het kon 
nog alle kanten uit. Klaas & Klaas wonnen 
uiteindelijk van Peter en Jeroen met 5/4 – 6/4. 
Klaas Pier werd, evenals in 2013, tot Koning 
uitgeroepen. In de finale van de verliezersronde 
stonden Harry en Tjitte tegenover Hayo en Renze. 
Ook hier was de winst voor een Folkertsma! 
Tjitte en Harry wonnen met 5/2 – 6/0.

Uitslag winnaarsronde:
1e Klaas Pier Folkertsma (K) en Klaas Meinsma                              
2e Peter Bootsma en Jeroen Adema
3e Jouke Vlasbloem en Germ v.d. Meer                        

Uitslag verliezersronde:
1e Harry v.d. Weerdt en Tjitte Folkertsma
2e Hayo Attema en Renze Miedema

Dames
Na een heleboel dames gerust gesteld te 
hebben dat het vrijdagavond toch echt droog 
zou worden en het nachtkaatsen toch echt door-
ging, konden we van start. Het was ook echt 
droog alleen het gras had een hoog “blij dat ik 
glij” gehalte. Hier werd dan ook dankbaar gebruik 
van gemaakt. Er waren 8 partuur, we kaatsten 
2 tegen twee en er werd met verliezersronde 
gekaatst. In verliezers finale speelden Jelly 
Kuiper en Alinda Kolk tegen Willy vd Velde en 
Jeltsje Folkertsma. Jelly en Alinda konden 
beide niet meer goed door de bocht maar er 
werd alles op alles gezet en ze wonnen in een 
spannende wedstrijd met 5/4 - 6/2.

In de winnaarsfinale kaatsten Rina Nota en 
Andrea vd Velde tegen Anna Bosma en Boukje 
vd Werf. Dit ging in het begin gelijk op maar 
op het laatst kwamen de beide nichtjes goed 
op stoom en wonnen ze de finale met 5/3 - 
6/2.  Andrea werd gekroond tot koningin.

Winnaarsronde:
1e Andrea vd Velde (K) en Rina Nota
2e Anna Bosma en Boukje vd werf

Verliezersronde:
1e Jelly Kuiper en Alinda Kolk

Jeugd
Na een dag met alleen maar regen bleef het 
s’avonds gelukkig droog. Bij de Welpen/
pupillen 4 partuur op de lijst dus poule kaatsen. 
Siebren en Alberdine verloren al hun partijen. 
Jacob en Clive wonnen 1 partij. Ilse en Elke ver-
loren partij voor hen een 2de prijs. De kransen 
waren voor Chantal en Lieke die al hun partijen 
wonnen.

Bij de pupillen/schooljeugd 7 partuur op de 
lijst. In de 1ste omloop een spannende partij 
tussen Ype en Indy tegen Danny en Jorn die 
door laatstgenoemden werd gewonnen met 
5-5 0/6. In de verliezersronde ging de finale 
tussen Jelien en Xander tegen Ype en Indy. 
Ype cs waren te sterk en wonnen deze partij.
In de winnaarsronde de finale tussen Lars  en 
Larissa tegen Niels en Amber. Ook hier geen 
spannende finale Lars cs wonnen met 5-1 6/0

Uitslag Welpen/pupillen
1e Chantal de Witte en Lieke van Loon
2e Ilse Zwaagstra en Elke de Witte

Uitslag pupillen/schooljeugd
1e Lars Onrust en Larissa Smink
2e Niels Miedema en Amber nauta

Uitslag verliezersronde:
1e Ype v.d Logt en Indy Tuinier

Nachtkaatsen op het kaatsveld

eigen fotoeigen foto

Koudum 24 augustus
Bobbie IJdema kwam aan de start met Wytse 
462 op de laatste selectiewedstrijd van het 
KWPS in Koudum. Met Wytse 462 kwam zij uit 
in de klasse M2.Zij behaalde de 2e prijs met 
185 punten en de 1e prijs met 191 punten. 

Bobbie kan er weer twee winstpunten bijtellen. 
Met Up to date’s Ulkje startte zij in de klasse 
Z1 en behaalde een 5e en 1e prijs met 213 en 
220 punten. Ook met Ulkje kan zij 2 winstpun-
ten bijtellen. Beide paarden zijn geselecteerd 
voor de finale in Kootwijk op 22 september.

PSV de Halsbânruters
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Volleybalseizoen voor 
jeugd weer van start

Makkum - Afgelopen week is het volleybal-
seizoen van VV Makkum weer van start gegaan. 
De eerste trainingen zijn weer gegeven, het zijn 
de voorbereidingen op de circulatievolleybal-
wedstrijden die vanaf oktober op het pro-
gramma staan. 

Elke vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur worden 
in de sporthal Maggenheim volleybaltrainingen 
gegeven voor jongens en meisjes van 6 t/m 
11 jaar. In verschillende leeftijdscategorieën 
wordt onder deskundige leiding de kinderen 
op een speelse manier geleerd hoe het volley-
balspelletje gespeeld dient te worden. Naast 
doelgerichte oefeningen die leiden tot het 
volleybalspel worden er vooral ook voorberei-
dende spelletjes gedaan die gericht zijn op de 
oog-handcoördinatie, ruimtelijk gevoel en in-
zicht, timing, vallen en kracht. De veelheid van 
oefenstof houdt het levendig, leuk en span-
nend voor de kinderen. Plezier is daarbij van 
groot belang. Wanneer de kinderen het leuk 
vinden en er aan toe zijn, mogen zij gaande 
weg het seizoen meedoen aan de circulatie-
volleybal toernooitjes die op zaterdagmorgen 
gehouden worden in Workum.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom a.s. vrijdag vrijblijvend kijken en meedoen. 
Voor oudere kinderen kijk op onze website voor 
info en contact www.volleybal-makkum.nl.

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma
Woensdag 3 september
Makkum F1 - Oeverzwaluwen F1 18:45
Makkum A1 - Leovardia A1 19:30

Vrijdag 5 september
Training 45+  19.30

Zaterdag 6 september
TOP'63 1 - Makkum 1 14:30
Oeverzwaluwen 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - QVC 2 14:30
Makkum A1 - Bolsward A1 15:00
Makkum B1 - Terschelling B1G 10:00
Drachtster Boys D2 - Makkum D1 9:00
Makkum E1 - Franeker SC E3 10:30
RES F1 - Makkum F1 9:00
Makkum VR1 - Oosterlittens VR1 12:45

Kantinedienst
Jelle v/d Velde-Ans Pieters 9.00-12.00
Jannie v Loon-Tineke Algra 12.00-15.00
Hayo Attema-Eva Jansen 15.00-19.00
Wiard Altena 15.00-19.00

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

Ringrijden Cornwerd
 
Vrijdag 15 augustus werd in Cornwerd weer 
het jaarlijkse ringrijden voor paarden met aan-
gespannen rijtuigen georganiseerd. Zestien 
combinatie's gingen rond half acht 's avonds 
van start met het rijden van een proefronde. 
Hierna begon het echte ringsteken. In vier 
ronden was het de bedoeling om zoveel 
mogelijk ringen uit de 4 opgestelde houten 
handen te steken. In elke ronde werden de 
ringen steeds meer punten waard, zo konden 
er in totaal maximaal 40 punten worden ver-
diend.  De drie besten hadden allen 38 punten 
vergaard. Door middel van tijdswaarneming 
konden de juryleden van "De Friese Aanspan-
ning" toch de nummers 1, 2 en 3 aanwijzen.  

Het deelnemersveld was zeer gevarieerd. Een 
aantal Friese paarden met marathonwagen,  
een deelnemer met een authentiekeTilbury en 
ook een Franse Wagonette. Maar ook een 
aantal pony's met o.a. een ouderwetse boeren-
wagen. De jury voor het schoonste geheel 
heeft alle creatie's beoordeeld en de 4 prijzen 
hiervoor toegekend. Ondanks de vele buien 
deze week, hielden we het droog op deze 
vrijdagavond. Zo kan er terug worden gekeken 
op een geslaagde avond met een gezellige 
na-zit in de feesttent.
 
Uitslag ringrijden:
1. Auke de Boer- 38 punten Tijd: 19.75 sec.
2. Louw vd Zwaag - 38 punten Tijd: 20.77 sec
3  Piet van der Hoff - 38 punten Tijd: 23.49 sec
4. Theunis Koster - 35 punten

Uitslag schoonste geheel:
1. Pier Kuipers 
2. W Bootsma
3. Thomas Dijkstra 
4. Louw vd Zwaag

270 Sporters vanuit alle windstreken, zo’n 
honderd enthousiaste vrijwilligers, ideaal 
sportweer en een spectaculaire opening: alle 
ingrediënten voor een geslaagde Triatlon 
Witmarsum op zondag 31 augustus!
Om kwart over negen werden in Waterpark 
Mounewetter de eerste deelnemers ‘weg-
getoeterd’ door Fries klassementskampioen 
fierljeppen Oane Galama, die in geheel eigen 
stijl vanaf grote hoogte het startschot ver-
zorgde. De deelnemers zwommen in groepen 
van dertig hun 500 meter, ieder in zijn of haar 
eigen tempo. Hierna werd er een ronde van ruim 
twintig kilometer gefietst via Arum, Kimwerd en 
Pingjum om weer terug te keren in Witmarsum. 
Vanaf het Schoolplein volgde een hardloop-
ronde van vijf kilometer door dorp en bos 
waarna de eerste deelnemer rond half elf aan 
de voet van de Koepelkerk finishte.

“We merkten vorig jaar al dat de triatlon popu-
lair was in en rond Witmarsum, het was weken-
lang het gesprek van de dag. Overal werden 
er teams gevormd en de competitie aangegaan 
tussen buren, bedrijven, vrienden en families. 
We konden niet anders dan voor editie 2014 
het aantal startbewijzen vergroten, met als 
gevolg dat er zondag 270 deelnemers aan de 

start van dit prachtige evenement stonden”, 
vertelt voorzitter Kingma namens het zeer 
tevreden organisatiecomité. Van Haarlem tot 
Groningen en van Ferwert tot Doorwerth, 
overal wisten mensen Triatlon Witmarsum te 
vinden en schreven zich in. Een aantal daar-
van hadden vorig jaar ook meegedaan en 
probeerden hun persoonlijk record aan te 
scherpen, maar bovenal was meedoen het 
belangrijkste.

Hans Bader uit Warmenhuizen wist het par-
cours in 1 uur en 14 seconden af te leggen en 
was daarmee snelste man. Bij de vrouwen was 
Klaske Falkena de snelste in 1 uur, 6 minuten 
en 17 seconden. Het snelste team was What’s 
in a name met een tijd van 1 uur, 8 minuten en 
11 seconden. Eén deelnemer had een variant 
bedacht op de wereldwijd bekende Ice Bucket 
Challenge door zijn eindtijd in minuten om te 
zetten naar euro’s en dit te doneren aan ALS. 
Eenmaal over de finish had men de kans om 
hem een nat pak te bezorgen, waarvoor per 
emmer ijswater nogmaals een bedrag aan 
ALS wordt gedoneerd. Dit sportieve evene-
ment werd mede mogelijk gemaakt door alle 
enthousiaste sporters, vrijwilligers, samenwer-
kingspartners en sponsoren.

Zaterdag 16 Augustus stond er een federatie 
d.e.l. party op het programma. Deze werd met 
80 kinderen in verschillende klassen druk 
bezocht. Met een enkele bui rond het middags 
uur was het mooi weer om te kaatsen. Rond 
de klok van drie kwamen de volgende prijs-
winnaars uit de bus.:

Schooljeugd Winnaars ronde: 
1. Reinder Hendriks, Dooitze de Boer 
 en Marie Veldman
2. Abe Reinsma , Redmer Huitema 
 en Heline Koning

Pupillen Meisjes Winnaars ronde:
1. Anne Mare Wempe en Hilde Veninga
2. Nynke Groenveld en Anna Brouwer
3. Eefje Groen en Evelien Boonstra

Pupillen Meisjes Verliezers ronde:
1. Maaike de Boer en Laura Dozema
2. Ammarins de Boer en Glenna van Dijkhuizen

Pupillen Jongens Winnaars ronde:
1. Germ Pyt van Popta en Tieme Tolsma
2. Yoram Elzinga en Henk Hoekstra
3. Aizo Veldman en Redmer van Netten

Pupillen Jongens Verliezers ronde:
1. Tjipke van Gosliga en Thom Stellingwerf
2. Dietmer Kuperus en Mark Jaarsma 

Welpen Meisjes Winnaars ronde:
1. Noa Elzinga en Moniek Lootsma
2. Rixt Blanke en Gonnie Schilstra
3. Elina Dijkhuizen en Sacha van Vlucht

Welpen Meisjes Verliezers ronde:
1. Frieda Hofman en Ilse Zwaagstra
2. Marije Kuipers en Bente Miedema

Welpen Jongens Winnaars ronde:
1. Mathijs Buma en Jildert Wiebinga
2. Johannes Bouma en Emiel Feenstra
3. Jan Johannes v/d Kamp en Chris Deelen

Welpen Jongens Verliezers ronde:
1. Durk Bootsma en Jesse v/d Heide
2. Pieter Breesma en Rinnert Tolsma

Ideaal sportweer tijdens tweede editie Triatlon Witmarsum

Federatie party Gaast/ Ferwoude druk bezocht
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GEZOCHT

VERMIST

GEVONDEN

GEVRAAGD

AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND

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  

Paarse meisjesfiets (26 inch), 15 euro en een zwart/
grijze vouwfiets, 15 euro. Tel. 0515-233850

Zgan fiets- hondenkar voor middel grote hond. Prijs 
nader over een te komen. Tel. 06-51379983

Voetbaltafel afm. 137(l)x63(b)x88(h). Deze tafel is als 
nieuw. Een originele tafel met Dr. Oetker stickers erop. 
Ideaal voor een jeugdhonk of iemand met genoeg 
speelruimte voor de jeugd. Vraagprijs is  50 of t.e.a.b. 
Voor verdere info tel. 0517-531288 of maak een af-
spraak en kom gerust langs om de tafel te bekijken.

2p. Slaapbank z.g.a.n. 40 euro tel. 06-20546846

Speciaal voor kinderen van fokker enkele jonge 
konijntjes (4 mnd) te koop. Het zijn kleurdwergjes, 
zilverkleurig. Ze kosten 5 euro per stuk. Tel. 0517-
579288 of e-mail peter.willy@hetnet.nl

Paardenstalling te huur bij Pingjum. Tel. 06-51636908

2 wiegen (nestjes), 2 zitjes met voetenzakken, wiegen 
en zitjes te combineren. Ziet er netjes uit, weinig 
gebruikt. Tel. 0515-232408.

Per direct: extra schoonmaakhulp voor charterschip 
Makkum. Werkdagen: Vrijdagmiddag en zondag- 
middag. Tel. 06-53665564

Een verweerde kleur groen peugeot partner kenteken 
VT-GB-77, reed dinsdag avond 19 augustus omstreeks 
kwart voor acht met een rot gang door de klipper-
straat waardoor hij een wit zwarte kat overreed en 
LAF door reed!! Vijf minuten later overleed deze 
arme ziel aan zijn inwendige verwondingen. Waarom 
heeft u het lef om een dier dood te rijden en niet om 
te stoppen. DE Ooggetuigen!!!

Wie heeft er aardigheid aan, en is goed in mollen 
vangen? Tel. 06-38943085

Een zwarte weduwe-fiets cq transporter. Met een wit 
zadel, zwart bagage-rek en witte streep op de ban-
den. Van oude man geweest, graag met spoed 
terugbezorgen in steeg bij Cafe Skippers.

Twee Sleutels gevonden bij de kraam van Bas Zijp. 
Er hangt een label aan met de naam Jansje. Af te 
halen bij de Bleekstraat 3 te Makkum.

Sleutelbos; 2 huissleutels en 1 fietssleutel op It String 
gevonden. tel. 0515-231779.

Vermist
Makkum, De Pleatsen: Zwart-wit groot konijn.

Gevonden
Makkum, Weersterweg: Grote muisgrijze kat met 
witte kin en befje, witte tenen voor, kousjes achter.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

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

De ware helden van de Makkumer Belboei in actie tijdens Leugenbollepop.

Zaterdag 6 September a.s van 9.00 tot 14.00 uur 
- Fysiotherapie  - Beweegprogramma’s
- Kinderfysiotherapie   (Diabetes, COPD, Oncologie)
- Lifestyle-afslankprogramma  - Fysio- Pilates
- Spinning, Bootcamp en WOW - Rots en Water voor kinderen tot 18 jaar!
- Powerkids (iedere maand een andere sport) - Darts & Sportcafe
- Douches - En nog veel meer……………..

Komt allen !!!!!!!
                            

Langezand 2c  -  8754 HR Makkum  -  Telefoon 0515-231551

KOM NAAR ONZE 
OPEN DAG

Drie palingvissers uit het Makkum zijn maan-
dag veroordeeld tot voorwaardelijke boetes 
van vijfduizend euro. De vissers werden in 
oktober betrapt toen ze in acht bewaarzakken 
ruim drieduizend kilo levende paling hadden 
‘opgeslagen’. In oktober mag in Nederland 
niet op paling worden gevist. De verdachten, 
twee broers van 55 en 58 jaar oud en een 
42-jarige plaatsgenoot, werden betrapt toen 
ze voor de IJsselmeerkust een van de zakken 
in het water legden. Ze waren van plan de 
vissen tot 1 december te bewaren om ze 
daarna te verkopen. Tussen 1 september en 
30 november is het in Nederland verboden 
op paling te vissen. De vissers werkten mee 
aan een onderzoek naar de migratie van 
palingen. Het was de bedoeling dat ze de 
hoeveelheden gevangen vis doorgaven aan 
onderzoeksinstituut Imares van de Universiteit 
van Wageningen. Daarna zouden ze de aal 
weet terugzetten in het IJsselmeer. 

‘Aalonwaardig’
Naar eigen zeggen hebben de vissers dat 
niet gedaan omdat ze vanwege de strenge 
vangstbeperkingen van de Nederlandse 
overheid moeite hadden het hoofd boven 
water te houden. Het Openbaar Ministerie 
vond dat de verdachten de gevangen vissen 
‘aalonwaardig’ hadden behandeld door ze 
op deze manier van hun vrijheid te beroven. 
In tegenstelling tot het OM oordeelde de 
politierechter in Leeuwarden dat de vissers 
zich niet schuldig hebben gemaakt aan dieren-
kwelling. De rechter vond dat niet vast is 
komen te staan of de vissen ‘een onacceptabel 
niveau van angst of stress’ hebben moeten 
ondergaan toen ze in de bewaarzakken 
zaten. Naast de voorwaardelijke boete voor 
de drie vissers legde de rechter dezelfde 
geldstraf op aan de maatschap van de twee 
broers. Ook die hoeft pas te worden betaald 
als de mannen opnieuw in de fout gaan.

Palingvissers uit Makkum veroordeeld


