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De kop moat op skerp   door Sjirk Wijbenga

Mobieltjes uit, stilte in de tent en luisteren 
naar de spelregels. Het is vrijdagavond, 
start van de Makkumer Merke en tijd voor 
de inmiddels traditionele populaire Feest-
quiz. Quiz-master Geartsje Haytema testte 
de kennis van de menigte die zich vroeg-
tijdig hadden aangemeld voor deze super-
quiz. In een vlot tempo werden de vragen 
afgevuurd op de menigte. De quiz stond 
deze keer in het teken van de zomer. 
De vragen werden per ronde gesteld door 
de quizmaster. Ieder team kreeg een set 
antwoordformulieren die na iedere ronde 
moest worden ingeleverd.

Acht rondes met ieder 10 vragen kregen de 
deelnemers voor hun kiezen. Sportvragen, 
op reisvragen, een foto ronde, algemene 
vragen passeerden de revue en lieten de 
hersenen flink kraken. Soms ligt het ant-
woord op het puntje van de tong maar kom 
je er juist op dat moment niet op. Froukje 
Zijlstra en Eva Jansen waren de winnaars 
met het waar of niet waar in de “Petje op, 
Petje af” ronde. Froukje kreeg een rondje 
voor haar team en Eva verdiende 2 extra 

teampunten. Vier heren verzamelden de ant-
woorden na iedere ronde en zorgden voor de 
natjes en droogjes. Na iedere ronde werden 
de antwoorden gegeven en klonk er luid 
gejuich bij de tafeltjes wanneer er een goed 
antwoord was ingevuld. In de pauze merkte 
iemand: “De kop moat wol op skerp. It is mar 
goed dat se dit oan it begjin fan de merke 
dogge”.  

Met 63,5 punten, een half puntje meer dan 
nummer 2 DBB, kwam uiteindelijk het team 
“Doe maar iets” als winnaar uit de bus 
bestaande uit: Gerlof Smit, Jan Hiemstra, 
Sytze de Vries, Marten Elzinga en Jelle 
Hiemstra. Zij werden gelauwerd met een 
krans en kregen een VIP arrangement in de 
skybox bij de wedstrijd PSV – SC Heerenveen 
op 22 augustus.
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Honda buitenboordmotoren 

uit voorraad leverbaar

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Vallaat 26
Vraagprijs 

€ 215.000,- k.k.VERKOCHT O.V.
De Makkumer Belboei 1594 

verschijnt op woensdag 5 augustus

Dus weer zoals gebruikelijk 
in de even weken.

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

Alle Makkumer 
Merke uitslagen!



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 29 juli 2015

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: 
1 en 2 augustus:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
8 en 9 augustus:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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 twee 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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.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: Hunis's Drukkerij, Workum

Door een noodlottig ongeval
is van ons heen gegaan

Tommie Snoodijk
 
 
 Makkum Pieter-Arentje Poog
  Den-Oever Jan-Arentje Poog
  Den Oever Fenna Jan Poog
  Winkel Jans-Edwin Konijnenburg
   en kinderen

“Met z’n drieën is het nog leuker”

Trots en dankbaar zijn wij 
met de geboorte van onze dochter

Maud Irma Kooistra
Maud is geboren op 

3 juli 2015 om 12.53 uur 
weegt 3615 gram en is 51 cm lang.

Chris Kooistra & Iris van der Kamp
It Ferset 17

8754 LB Makkum

Twee harten, 1 liefde.
Uit liefde, 1 hart.

Op woensdag 10 juni 2015
om 14:10 u is geboren:

Rubin Arwian
We noemen ons wonder Rubin.

Rubin woog 3380 cm en was 51 cm lang.

Reinder & Annewil de Valk
De Slinken 3, 8754 KH, Makkum

Heit 0620614655 / Mem 
0648009355

Beste mensen,

Hierbij wil ik u Hartelijk dank zeggen, voor de 
vele kaarten met bemoedigende woorden die ik 
kreeg tijdens mijn verblijf in Bloemkamp. 

Vriendlijke groet, Marie Horjus-Hogeboom

Wij bedanken eenieder voor het 
medeleven bij het ziek zijn en na 
het overlijden van onze dierbare
        

Liefke Jousma - Herrema
                          
Een woord, een kaart, bloemen of 
een ander gebaar, dit doet goed 
wanneer je iemand die je zo lief-
hebt, missen moet.
 
 Wons: Jan Jousma, 
  bern en beppesizzers 

IN PLAATS VAN KAARTEN

Na verval van krachten is toch nog 
onverwacht overleden mijn lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder 

en betovergrootmoeder
 
Wilhelmina Maria Poepjes-Streicher

Mies

* 20 november 1918               27 juli 2015

Sinds 31 december 1986 weduwe van 
Jelle K. Poepjes.

 Enkhuizen: Geertje en Klaas,
    Jan in herinnering

 Enkhuizen: Marja in herinnering

  Dave en Lydia
  Cheyenne, Mikey

We nemen afscheid op vrijdag 31 juli 
om 11.00 uur in crematorium "Sneek", 
Harinxmalaan 1 te Sneek.

Correspondentieadres: 
Geertje van Prinsenbeek
Gerard Brandtweg 12, 1602 LB Enkhuizen.
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Agenda
Woensdag 29 juli
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Strandbibliotheek, Aquarium maken
Zoetwatervissen, tropische vissen, zeepaardjes; 
wat zwemt er in jouw aquarium? Vanaf 6 jaar. 
Aanvang 13.30 uur

Donderdag 30 juli
Makkum - Avondrust, Kaarten maken
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 31 juli
Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 1 augustus
Makkum - Strandbibliotheek, Vriendschaps-
bandjes maken. Maak een vriendschapsbandje 
voor je beste vriend(in) of gewoon voor jezelf. 
Materialen zijn aanwezig. Vanaf 6 jaar. 
Aanvang 13.30 uur

Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Zondag 2 augustus
Makkum - Open tuindag van de Volkstuin-
vereniging “Makkum”. Aanvang: 11.00 uur tot 
14.00 uur.

Maandag 3 augustus
Makkum - Avondrust, Schilderclub
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Dinsdag 4 augustus
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 5 augustus
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Strandbibliotheek, Schat zoeken met 
metaaldetectoren. Altijd al eens schat willen 
zoeken? Je krijgt nu de kans op het Makkumer 
strand. Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur
Voor deze activiteit moet je je vooraf aanmelden 
in de strandbieb of bij bibliotheek Makkum.
Meedoen kost  2,50

Zondag 16 augustus
Cornwerd - gezellige vintage & food & kofferbak-
markt. Aanvang: 10.00 tot 15.00 uur

Kerkdiensten

Ingezonden

Zaterdag 1 augustus
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 2 augustus
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. v/d Ploeg

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. Giliam

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J. v/d Ploeg

Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. T. Tholen
m.m.v. Dhr. E. Terluin, trompet

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       

We zijn uw Fleurop bloemist

Wegens vakantie gesloten 
van 02-08-15 t/m 10-08-15
 
Vanaf 11-08-15 
zijn we weer geopend

Dinsdagmorgen 21 juli van 9.45-10.00 uur, 
stond de blauwe Opel-Agila geparkeerd op de 
parkeerstrook aan het begin van de Botter-
straat. Bij terugkomst ontdekt de thuiszorg-
medewerkster dat er schade is aan haar auto. 
De rechter buitenspiegel ontbreekt en ligt 
links van de auto in het gras.

De dader heeft dus nog wel de moeite genomen 

om de spiegel aan de kant te gooien, maar is 
vergeten zijn/haar adres of telefoonnummer 
achter te laten.

Misschien is de dader zo dapper dat hij/zij zelf 
contact durft op te nemen met de thuiszorg-
medewerkster? Dit kan via het kantoor van de 
thuiszorg in Makkum tel: 0515-461811 of via 
de mail wimmydehoop@thuiszorgzwf.nl

Auto thuiszorgmedewerkster beschadigd
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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                  

We zijn er weer!!!

Vanaf nu open op: 
donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 18.00 uur

zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

06-53361086

Makkum - Sinds 1 mei 1974 werkte Otto Adema 
als havenmeester in Makkum. Zondag 12 juli 
was het na 41 jaar zijn laatste werkdag. Zijn 
collega’s hadden dit via Facebook bekend 
gemaakt en de brug en het kantoor met vlag-
getjes en foto’s versierd. Als verrassing hadden 
zij de mannen van het Leugenbollekoor 
gevraagd om Otto op muzikale wijze uit te 
zwaaien. Om 19.00 uur riepen zij Otto naar de 
balie. “Er staan hier allemaal mensen voor je!“ 
Na een muzikaal eerbetoon van het Leugen-
bollekoor stond er een hapje en drankje klaar. 

Vele jaren werkte Otto met Siepie Schrale. 
Twee mannen van de praktijk die hun werk 
met veel plezier deden. En dat werk bestond 
vaak uit het tegelijkertijd uitvoeren van ver-
schillende taken. Onder het schutten van de 
sluis snel even naar de visafslag om vis te wegen 
en in de koelcel te plaatsen, om dan terug op 
de sluis het commentaar van de toeristen, 
”als je er geen tijd voor hebt dan moet je geen 
brugwachter worden”, in ontvangst te nemen. 
Door dit werk leer je met allerlei mensen om-
gaan, glimlacht Otto. ”In bytsje luchtich en mei 
wat humor wurket it bêste”, concludeert Adema.

In de beginjaren van zijn loopbaan was de 
sluis geopend van 4 uur ’s morgens tot 9 uur 
’s avonds en zo’n dienst draaide je alleen. Er 
was 1 douche en 1 wc en er was geen stroom 
op de steigers. Het werk werd in de loop van 
de jaren drukker: de boten werden groter en 
het werden er meer. Een werkdag bestond uit 
het ophalen van de havengelden, het bedienen 
van de sluis, het schoonhouden van het steeds 
uitgebreidere sanitair, vis wegen op de visaf-

slag en in de koelcel brengen, de financiële 
administratie rond visafslag en havengelden 
afhandelen en geld naar de bank brengen: 
het hoorde er allemaal bij.
 
Otto vond het mooi om het de mensen naar 
de zin te maken.” Dit wurk wie altiten fleane en 
ûnderweis, mar it is hearlik om bûten te wezen 
en sels oplossingen te sykjen. Stroom op de 
steigers oan te lizzen, reparaties te dwaan. 
Bygelyks de betrieding fan de visafslag ferfange 
omdat we toch nog op de fiskers wachte 
moesten”. Er is behoorlijk wat veranderd. Het 
werk op de visafslag verdween uit het taken-
pakket. De techniek (onder andere de hydrau-
lische brug en het gebruik van camera’s) maakte 
het werk makkelijker en minder gevaarlijk. 
Vroeger moest Otto nog over de deuren van 
de sluis lopen en vooral als het geregend had 
waren die behoorlijk glad….. Wat altijd het 
zelfde is gebleven is dat je sociaal moet zijn.” 
Collegialiteit is heel belangrijk. Iemand die 
nieuw komt is meteen een collega. Je wijst die 
persoon op zaken die gevaarlijk kunnen zijn, 
bijvoorbeeld bij het openen van de brug en 
dan moet er vertrouwen zijn”, zegt Otto

Speciale plannen voor de tijd die voor hem ligt 
heeft Otto niet.” De tiid folt himsels yn. De 
dingen die’t froeger hurd hurd moesten der ha 
we no de tiid foar”. Op vakantie, lekker fietsen 
op de kleinkinderen passen. In klusje in en om 
huis en mocht er nog wat tijd overblijven: 
Otto is al uitgenodigd door de mannen van de 
Leugenbolle om op de dinsdagavondrepetities 
met ze mee te zingen.

Otto Adema op laatste werkdag 
toegezongen door Leugenbollekoor   Door Judith van Lavieren
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2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50

In juli en aug st s 7 dagen per week geopend.
Hou onze facebookpagina in de gaten 

voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
Telefoon: 0515-231153

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

Makkum - Op donderdag 16 juli was er gelukkig 
weer een jaarmarkt in Makkum. Op de tradi-
tionele datum: de donderdag voor de Merke. 
De kramen stonden in Kerkstraat, op de 
Markt, Bleekstraat, laatste stukje Touwenlaan 
en dan nog tot voor Het Anker. Er kon dus een 
echt rondje over de markt gemaakt worden. 
De markt kwam rond tien uur rustig op gang, 
had rond het middaguur een dipje in het aan-
tal bezoekers maar daarna werd het lekker 
druk. De kramen stonden hier en daar met 
aardige tussenruimtes opgesteld. In het begin 
leek dit soms wat kaal, maar toen het drukker 
werd was het prettig: men kon goed bij alle 
kramen komen. De aangeboden handelswaar 
was gevarieerd. Een paar op maat gebreide 
sokken of poppenkleertjes, lekkere Turkse 
hapjes of een mooie uitgave van een geliefd 
boek. Een lekker kippetje of een zuurstok met 
knalkleuren. Een mooie mengeling van ver-
trouwde gezichten en nieuwelingen achter de 
kramen.

Vanaf 13.00 uur was het terras van café De 
Zwaan het epicentrum van de jaarmarkt: 
Omrop Fryslân startte hier op dit tijdstip met 
een radio- en tv uitzending . Geert van Tunen 
en Femke van der Wal presenteerden “Geert 
yn é middei”. Zij hadden onder andere Warren 
van der Veen van Kaatsvereniging Makkum, 
muzikant Arie Kuipers en een damesteam van 
VanNuyen hoeden uitgenodigd om langs te 
komen. Daarnaast werd geregeld de micro-

foon meegenomen tijdens een wandelingetje 
over de markt. Diverse Makkumers maakten 
door deze interviewtjes hun regionale televisie-
debuut. Om vier uur meldden de mannen van 
het Leugenbollekoor zich bij Geert. Zij zongen 
over de vlaggenmast op de haven, een nieuw 
lied in hun repertoire dat ze ook tijdens 
Leugenbollepop ten gehore zullen brengen. 
De mannen zelf genoten minstens evenveel 
als de toeschouwers ter plaatse en uit 
betrouwbare bron hebben we vernomen dat 
dit optreden ook op de buis fantastisch over-
kwam. Mooi weer, vrolijke gezichten een 
gezellig praatje met een (oude) bekende en 
een paar leuke koopjes en sneupvondsten: 
zo hoort het tijdens een jaarmarkt en dat 
slaagde deze keer allemaal prima.

Het marktseizoen gaat nog even door. 
De datums zijn:
- Vrijdag 31 juli
 fairtrade markt op de Skilbank  
 (boulevard van de Holle Poarte)
- Vrijdag 7 augustus 
 braderie in het centrum van Makkum
- Vrijdag 14 augustus 
 braderie met kindervrijmarkt 
 in het centrum van Makkum
- Vrijdag 21 augustus
 een nautische markt op de Skilbank 
 (boulevard van de Holle Poarte)
Alle bovenstaande markten worden gehouden 
van 15.00 tot 21.00 uur

Jaarmarkt in Makkum   Door Judith van Lavieren

Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator 
in Makkum voor de collecteweek in november. 
De coördinator is het aanspreekpunt voor de 
collectanten, is verantwoordelijk voor het ver-
spreiden van de collectebussen en maakt een 
wijk of straatindeling.  Houd je van regelen en 
organiseren en heb je goede sociale vaardig-
heden, neem dan contact op!

Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de 
kwaliteit van leven van mensen met MS te 
verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te 

geven, activiteiten te organiseren en onder-
zoek te financieren. Het Nationaal MS Fonds 
collecteert 23 t/m 28 november. Nieuwe col-
lectanten zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Pamela Zaat, 
landelijk collecte-coördinator 
van het Nationaal MS Fonds, 
tel. (010) 591 98 39,
pamela@nationaalmsfonds.nl
www.nationaalmsfonds.nl

Nationaal MS Fonds zoekt coördinator MS Collecteweek
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CORNWERD
VINTAGE & FOOD 

& KOFFERBAKMARKT

Zondag  16 AUGUSTUS 
van 10.00 tot 15.00 uur

Opgave:  0646992590

Wist u dat...

Ingezonden

Er in Cornwerd op 16 augustus een hippe 
vintage & food & kofferbakmarkt gehouden 
wordt? Bel voor opgave; 06-46992590

Open tuindag Makkum
De Volkstuinvereniging “Makkum” aan de 
rondweg houdt op zondag 2 augustus a.s. 
open tuindag. Iedereen die wel eens wil zien 
wat hier allemaal verbouwd wordt is van harte 
welkom van 11.00 uur tot 14.00 uur. De aan-
wezige leden van de volkstuinvereniging 
willen graag vertellen en laten zien wat op 
hun tuin verbouwd wordt.

Regen
Op 5 juli waren wij aan de wandel gegaan met 
onze vrienden uit Zaandam om de haven te 
bekijken/ bewonderen in Makkum. Tijdens 
deze wandeling werden wij begin Makkum 
overvallen door een hevige stortbui. Schuilen 
kon haast niet en we kropen dicht bij elkaar 
onder een luifel tegenover de winkel van De 
Boer in de Kerkstraat. Na even gestaan te 
hebben ging de deur open van de winkel De 
Boer, en de eigenaar riep: "kom maar schui-
len".

Hij vond het niet erg dat we drijfnat waren en 
bood ons een zitplaats aan. We wisselden 
leuke verhalen uit en het was erg gezellig en 
wij vonden het dan ook een beetje jammer dat 
de regen was opgehouden. Na een hartelijke 
bedankje onzerzijds gingen we toch maar 
weer op huis aan (5km).

Bij deze wil ik dan ook een positief bericht 
in de Belboei zetten dat zulke onverwachte 
contacten een zonnetje zijn op zo- een regen-
achtige dag in Friesland. De haven hebben 
wij niet kunnen laten zien, dat doen wij een 
volgende keer wel met onze vrienden.

Lisa en Gerrit-Jan Ott te Exmorra.

De Makkumer Belboei 1594 
verschijnt op woensdag 5 augustus

Dus weer zoals gebruikelijk 
in de even weken.
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Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

CAFE ROMANOCAFE ROMANO
presenteert:

 Vrijdag 31 Juli 
                  

een avond 'Genot''                        
met RICKY!

aanvang: 20.00 uur
café Romano    markt 11    MAKKUM

Makkum - Vijftien jaar geleden was er in Makkum 
nog niet zoveel te beleven op rondvaart-
gebied. Het bracht René van der Bles op het 
idee om rondvaarten op een nostalgische 
praam te gaan organiseren. In 2002 is 
Stichting It Preamke in het leven geroepen. 
De stichting heeft tot doel de belangstelling 
voor natuur, cultuur, historie, kunst en recreatie 
in Súdwest- Fryslân te bevorderen. Op dit 
moment vaart René met de Lois. Het is een 
open rondvaartboot, voorzien van houten 
banken en tafeltjes in het midden, waarop 40 
personen mee kunnen varen. Iedere dinsdag 
en donderdag zijn er rondvaarten. Opgeven is 
verplicht en kan via www.preamke.nl of door 
te bellen naar 0515-232222 of 06-55784959.

Nieuw is dat er vanaf 16 juli op donderdag 
vanaf de Marinahaven bij de camping opge-
stapt kan worden. Om 15.30 uur wordt daar 
vertrokken. De Lois is dan om 16.00 in 
Makkum bij de opstapplaats aan de Turfmarkt 
en de opvarenden gaan dan twee uren op 
stap met René. Een rondvaart op dinsdag kan 
ook: dan wordt er gevaren van 14.00 tot 16.00 
uur. De opstapplaats is dan aan de Turfmarkt. 
Er gaan drankjes mee en er kan een muziekje 
gedraaid worden aan boord. Een leuke manier 
om Makkum en omstreken eens vanaf een 
andere kant te bekijken .”Het schutten in de 
sluis is al een hele belevenis”, vertelt René.

Iets beleven, daar gaat het om. Naast de 
“gewone” rondvaarten kan de Lois ook 
geboekt worden voor mensen die met een 
groep op stap willen of een feestje te vieren 
hebben. De muziek aan boord wordt aan de 
wensen van de gasten aangepast: Hollandse 

hits, Duitse schlagers, klassiek of après- ski, 
het kan allemaal. Ook voor een kinderfeestje 
is de rondvaartboot geschikt. Met een leuk 
muziekje op de boot naar Allingawier varen, 
waar dan heerlijk gespeeld kan worden in de 
speeltuin. Of stap een keer ’s avonds op om 
te gaan nachtvaren. In de schemering wordt 
er vertrokken. Rond 21.00 uur wordt er op-
gestapt. Genieten van een mooie zonsonder-
gang en het varen in het donker! Desgewenst 
kan ook de Nynke Pleats in Piaam opstap-
plaats zijn. Tussen de koffie en het diner ver-
kent René met zijn gasten de omgeving. 

Zelfs een hele dag op stap behoort tot de 
mogelijkheden met het zogenaamde Makkum- 
arrangement. Dat arrangement begint met 
koffie en oranjekoek in restaurant de Zwaan. 
Daarna was er altijd de mogelijkheid om een 
tegeltje te schilderen bij het atelier van HKZ 
Makkum. Dat kan helaas niet meer. René 
houdt zich aanbevolen voor Makkumers die 
mogelijkheden kunnen bieden voor een 
passende workshop. De lunch wordt weer 
gebruikt in de Zwaan en aan het begin van de 
middag maken de gasten een rondvaart. 
Onderweg zijn er de nodige stops met sport 
en spel zoals fierljeppen, touwtrekken of zak-
lopen. Aan het eind van de middag maakt men 
onder leiding van een gids een wandeling 
door Makkum, zodat ook de mooie plekjes aan 
de wal niet vergeten worden. Het eindpunt is 
wederom de Zwaan, waar een Bourgondische 
maaltijd wordt opgediend. Opstappen op de 
dinsdag of donderdag, je personeelsuitje of 
verjaardag vieren het kan allemaal. Ook speci-
ale persoonlijke wensen vervult René graag. 
Ga het beleven!

Een rondvaart met It Preamke: 
vanaf het water van Makkum genieten Door Judith van Lavieren
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A.O.W. kommisje regelt 
keatsreuny 

Fook, Ellie Fonnie en Leon bij de kaats reünie.

Foar de 27ste kear waard moandei 20 juny de 
tradisjonele merkereuny organisearre troch 
de A.O.W. kommisje. (Albert, Otto en Wiebren).
Moarns fan 11.00 oant 12.00 oere waarden de 
reunisten fermakke mei in farieart programma, 
kofje mei gebak en in borreltsje. Frâns Faber 
prate it programma oan elkoar fêst en lies in 
skriuwen foar fan de 90 jierrige Tjitske Yntema-
Reitsma. Sy liet witte dat se net kaam en koe it, 
as âld skoaljuffer net litte, de A.O.W. kommisje 
te wizen op inkele Fryske flaters yn de útnoe-
ging. 

Foarsitter fan de keatsferiening, Warren van 
der Veen, prate de minsken eefkes by oer de 
ôfrûne dagen. De wantkontrôle dy’t fanne-
moarn by de earste klaspartij holden waard 
joech gâns argewaasje. In grut oantal keatsers 
woenen nei de ôfkarring fan harren want net 
mear keatse. De partij waard troch it keats-
bestjoer dêrom fan offisjele KNKB partij 
omsetten nei in ledenpartij en de KNKB flagge 
waard út ‘e mêst helle. “Want we binne hjir om 
te keatsen en der giet it om”: seit Warren van 
der Veen. 

Mar de reünisten wienen kommen foar in noflik 
oerke byinoar sitte en om nei wat gesellige en 
âlde ferhalen te harken. En dat barde ek. Frâns 
Faber kundige de iene sprekker nei de oare 
oan. De jongste wie Hanna van der Gaast, 
dochter fan Sybren en Durkje. Sy die de foar-
dracht “Us heit”. De âldste ferteller wie Feite 
Bakker. Hy fertelde û.o. oer Jaring en Aukje. 
Jaring wie tsjettellapper, ferkocht fisk (bakte 
bokjes) en wie de Makkumer doarpsomropper. 
Hie der de hege hoed op dan wie der leed-
omsizzer. As jonkjes rûnen Feite en syn maten 
dan efter him oan en hearden Jaring by alle 
doarren sizzen: “De familie van… laat bekend 
maken dat heden is overleden …”. En hie der 
syn sechje sein dan kaam der steefêst efteroan: 
“Hat de frou ek ferlet fan fisk”? Kabaratiër Ruurd 
Walinga út Aldegea, wiksele it programma ôf 
mei humoristyske sketskes. 

Een fantastische start van de Makkumer Merke 
met de opkomst van keurmeesterkorpsen 
“Yn ’e bocht” en “Sit gjin kwea yn” met de 
winnaars van vorig jaar. Het was daarnaast 
ook prachtig kaatsweer, dus een succesvolle 
Super Zaterdag tijdens de Makkumer Merke. 
Prijswinnaars:
1e: Bauke Triemstra (K), Dylan Drent 
 en Patrick Scheepstra

2e: Gert-Anne v/d Bos (Ingevallen voor 
 Jan Dirk de Groot wegens blessure), 
 Renze Hiemstra en Hans Wassenaar

We willen de sponsoren van deze partij, 
Rabobank en Zwaagstra Metselwerken uit 
Makkum (Koningsprijs) en alle vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor het mede mogelijk 
maken van deze Super-Zaterdag! 

Prijswinnaars:
1e:  Ilse Tuinenga (Ingevallen voor 
 Lisette Wagenaar wegens blessure), 
 Leonie van der Graaf (K) en Fenna Zeinstra
2e:  Nicole Hempenius, Nynke Sijbrandij 
 en Wiljo Sijbrandij
3e:  Anna Monflis, Imke v.d. Leest 
 en Renske Terwisscha van Scheltinga

We willen de sponsoren, H.P. & Co. en Café-
Rest. “De Prins” Makkum (Koningsprijs)en alle 
vrijwilligers bedanken voor het mede mogelijk 
maken van deze Super Zaterdag!

Rabobank heren hoofdklasse partij  zaterdag 18 juli

H.P. & Co dames hoofdklasse partij  zaterdag 18 juli

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Zondag 19 juli 2015 werd de Zilveren Zwaan 
Partij gehouden op “Keatslân De Seize” met 
voor de 1e prijs-winnaars: gouden klokjes! 
Deze afdelingswedstrijd voor Jongens-parturen 
kende een natte start, maar gelukkig klaarde 
het weer in de loop van de middag op en wer-
den de laatste omlopen onder een voorzichtig 
zonnetje verkaatst.

Uitslag Zilveren Zwaan Jongens Afdeling:
1e: Berlikum 1: Corne Tuinenga, 
 Ruben Eijzenga, Patrick v. Dellen
2e: Makkum 1: Ype Bert v.d. Logt,
 Jouke Vlasbloem, Klaas Pier Folkertsma
3e: Tzummarum; Jelle Pieter v.d. Walt, 
 Harm de Vries, Nick Leistra
4e: Anjum 1; Wieger Nutte Visser, 
 Wiebe Dijkstra, Jan Tijtsma

4e: Wommels 1; Arnout Meijer, 
 Jan Sijtsma, Habtamu Emke de Hoop
4e: Franeker 1; Wesley Bollema, 
 Jort Norder, Djurre Seerden

Deze  prijzen werden aangeboden door:
1e Prijs gouden horloges aangeboden door 
Café-Rest. “De Zwaan”.
2e Prijs luxe horloges aangeboden door 
Theo en Jorn Adema Systeemafbouw.
3e Prijs luxe horloges aangeboden door 
Juwelier Kramer en KV Makkum
Kransen aangeboden door 
Autorijschool A. Poog. 

Naast deze wedstrijd werd de Groothandel 
Bergsma Partij gehouden voor de verliezers 
van de afdeling en voor de Jongens d.e.l.

Uitslag Groothandel Bergsma Partij:
1e: Jan Teade Nauta (IJlst), 
 Gerrit Dijkstra (Anjum), 
 Sjoerd Smits (Britsum)
2e: Marco v. Dijk (Ferwert), 
 Anne Jelmer Hellinga (Damwoude), 
 Roeland v.d. Ploeg (Ferwert)
3e: Jan Harmen Folkerts (Lollum), 
 Sander Bruinsma (Bolsward), 
 Jorrit Boersma (St. Anne)

Deze prijzen werden aangeboden door:
Groothandel Bergsma te Franeker 
en Autorijschool A. Poog (kransen).

De zilveren zwaan jongens afdeling partij zondag 19 juli

24e Douwe Blanksma heren 1e klas  maandag 20 juli

Op deze fantastische dag zouden we van start 
gaan met de K.N.K.B. partij voor de heren 1e 
klas d.e.l. Maar door wantencontrole van de 
K.N.K.B. hebben we besloten er een leden-
partij van te maken daar er een aantal heren 
niet een ‘goedgekeurde’ want hadden en wij 
willen dat deze prachtige partij niet zonder deze 
kaatsers kan. Een, hoe kan het ook anders, 
zomerse dag heeft er mede voor gezorgd dat 

er veel publiek is komen kijken om de kaat-
sers weer in actie te kunnen zien. 

Uitslagen:
1e: Pieter Sijtsma, Jacob Klaas Haitsma 
 en Menno van Zwieten (Koning)
2e: Michiel Scheepvaart (Makkum), 
 Kees van der Schoot en Sip Jaap Bos

3e: Jordy Miedema, Jan Sipke Tuinman 
 en Laas Pieter van Straten

Prijzen: luxe voorwerpen, lauwertakken 
en paling aangeboden door: 
Repko Sportprijzen(G. BLANKSMA) te Sneek. 
Kransen werden aangeboden door: 
Fam E. Freitag.
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WELPEN
Bij deze klasse namen acht parturen deel en er waren twee prijzen te 
verdelen. Koning Fam. D. Bergsma Koningsprijs aangeboden door 
Ruda Bergsma: Jari v. Malsen                     

Uitslag Welpen:
1e: Jari v. Malsen (Koning) en Luuk Zwaagstra (vandaag jarig).    
 Finale gewonnen in 5/1 – 6/2.
2e: Yrsa Dijkstra en Nynke Tjeerdema

PUPILLEN
Bij deze klasse namen vijf parturen deel en er waren twee prijzen te 
verdelen. Tot koningin van deze klasse werd uitgeroepen Larissa 
Smink (evenals vorig jaar), zij ontving de Gebr. Koornstra Wisselbeker.

Uitslag Pupillen:
1e: Larissa Smink (Koningin) en Margriet Postma.      
 Finale gewonnen in 5/0 – 6/4.             
2e: Chantal de Witte en Elke de Witte

SCHOOLJEUGD
Hier was een lijst van zeven parturen, waarbij er twee prijzen beschik-
baar waren. Ingmar Wijma werd tot koning uitgeroepen en ontving de 
Melis Bergsma wisselbeker.

Uitslag Schooljeugd:
1e: Ingmar Wijma (Koning) en Indy Tuinier. 
 Finale gewonnen in 5/5 – 6/6!
2e: Lobke Vlasbloem en Jildert Rinia

DAMES A KLASSE
Bij de Dames A klasse waren er vier parturen, hier werd in één poule 
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. 
Tot koningin van deze klasse werd uitgeroepen Kim Dijkstra, zij ontving 
een nieuwe Fam. Smit Wisselbeker.

Uitslag Dames A:
1e: Kim Dijkstra (Koningin) en Lena Wijbenga 
 Alle partijen gewonnen en slechts 3 eersten tegen.              
2e: Vollie Oostenveld en Amarins Postma

MERKE LEDENPARTIJ 2015  dinsdag 21 juli

Makkum – Dinsdag 21 juli jl. werd door vele leden van de K.V. Makkum 
gestreden om een plaats in de koets. Op deze mooie zomerse dag 
stonden er in totaal (alle 10 klassen) 71 parturen op het veld, 3 meer 
dan vorig jaar. Waarvan 34 bij de Heren, 17 bij de Dames en 20 bij 
de Jeugd. De kransen voor alle categorieën werden aangeboden door 
Vigilante / Beach Resort. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd 
geslagen door Hidde Koornstra in de Heren B-Klasse en door 

Hillebrand Visser in de Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een fraai 
ereteken, aangeboden door Caravan “Us Stek “. De verste Boppeslach 
bij de Dames werd gewonnen door Kim Dijkstra, zij ontving hiervoor 
de Ernst Freitag wisselbeker. De prijzen bestonden vandaag uit een 
prachtige kubus van 60 x 60 x 60 mm van glas met een afgevlakte hoek 
en hierin een gelaserde 3D-gravure van een kaatswant met bal.
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DAMES B-KLASSE
In deze klasse streden 13 parturen om de hoogste eer. Er waren vier 
prijzen te verdelen. Willy v.d. Velde werd tot koningin uitgeroepen en 
ontving de Bakkerij de Jonkers wisselbeker.

Uitslag Dames B:
1e: Willy v.d. Velde (Koningin), Jelien de Jong en Tineke de Jong. 
 Finale gewonnen in 5/5 – 6/0
2e: Andrea v.d. Velde, Mieke Tilburgs en Hieke Bootsma 
3e: Boukje Bosma, Amber Nauta en Silke Bruinsma
3e: Anna Bosma, Boukje v.d. Werf en Loes Attema

HEREN 45+ KLASSE
Bij deze klasse namen vijf parturen deel en er waren twee prijzen te 
verdelen. De Jan Tuinier Wisselbeker ging naar Jacob (P) v.d. Weerd.                                           

Uitslag Heren 45+:
1e: Jacob (P) v.d. Weerdt (Koning), Geert Wijma en Gerrie Krikke.  
 Finale gewonnen in 5/5 – 6/6!             
2e: Germ v.d. Meer, Roelof Vellinga en Simon J. de Witte

HEREN 55+ KLASSE
In deze oudste klasse deden vijf parturen mee en ook hier moest men 
strijden om twee prijzen. Geert v.d. Plaats werd tot koning uitgeroepen 
en mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen, 
tevens ontving hij de zilveren Koningsbal. De prijzen in deze klasse 
werden aangeboden door: “Bistro Hennie fan Richt”.

Uitslag Heren 55+:
1e: Geert v.d. Plaats (Koning), Jetze Nagel en Wim Foekema.     
 Finale gewonnen in 5/5 – 6/2  
2e: Jan H. Koornstra, Henk Kuipers en Cor Dokter

HEREN A KLASSE
Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, hier werd in een poule 
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot koning van deze klasse 
werd uitgeroepen Hyltje Bosma, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker.

Uitslag Heren A:
1e: Hyltje Bosma (Koning), Michiel Scheepvaart en Remco Miedema
2e: Daniël Kleiterp, Jorn Adema en Hendrik Jan v.d. Velde

HEREN B-KLASSE
In de Heren B klasse stonden acht parturen op de lijst en werd er 
gestreden om twee prijzen. Rinze Steneker werd tot koning uitgeroe-
pen en ontving de Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.

Uitslag Heren B:
1e: Rinze Steneker (Koning), Theo Nota en Yde Klaas Dijkstra. 
 Finale gewonnen in 5/2 – 6/2
2e: Lars Onrust, Hidde Koornstra en Peter Bootsma

HEREN C-KLASSE
In deze klasse streden 12 parturen om de hoogste eer. Er waren drie 
prijzen te verdelen. Klaas Bosma werd, net als vorig jaar, tot koning 
uitgeroepen, hij ontving de Willem Kooistra Wisselbeker.

Uitslag Heren C:
1e: Klaas Bosma (Koning), Niels Miedema en Sjef v.d. Draai.
 Finale gewonnen in 5/2 – 6/2
2e: Steven v. Gorssel, Jakke v.d. Kamp en Klaas v. Malsen
3e: Harm Jan Cuperus, Hidde Elzinga en Jetze Genee

 
Na de prijsuitreiking onder leiding van voorzitter Warren v.d. Veen, 
konden de winnaars plaats nemen in de koetsen. Even na 20.00 uur 
begon, met muzikale begeleiding en voorop het vaandel, de succes-
volle rijtoer door Makkum voor alle 1e prijswinnaars.
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MAKKUMER 
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MERKE 2015
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TE HUUR VANAF HEDEN
* Gedeelte kaploods

  inrijhoogte 5 m.

* Vorstvrije opslagloods
  inrijhoogte 5 m.

Vraag vrijblijvend naar de tarieven.
C. v/d Meer

Gruthof 6 Makkum, Tel. 0515-231460

Unieke TOP talenten: 
de MANjorettes in actie 
tijdens de Visserijdagen

Weet u het nog, de Visserijdagen 2007? Het 
eerste optreden van de MANjorettes was een 
feit. Vol overgave hebben de natuurtalenten 
hun kunsten laten zien, met kleurrijke cheer-
leader pompons en een fantastische outfit 
stalen zij de show. Deze klassiekers kunnen 
natuurlijk niet ontbreken bij de Visserijdagen 
2015. Inmiddels zijn de MANjorettes in topvorm 
en staan te popelen om u weer te verrassen 
met een daverende show. DIT MAG U NIET 
MISSEN. Komt dat zien op zaterdag 22 augustus 
om 10.00 uur!

eigen fotoeigen foto

Kazemattenmuseum 
start samenwerking met 
Helders Historisch 
Reddingboten Collectief
Op zondag 2 augustus leggen voor de eerste 
maal minimaal 3 historische reddingboten aan 
bij het Kazemattenmuseum op Kornwerder-
zand. De “Dorus Rijkers”, “Javazee” en “De 
Zeemanspot” worden daarbij mogelijk nog 
vergezeld door de “Prins Hendrik”.

De varende museumstukken worden op 2 
augustus om omstreeks 12.00 uur verwacht 
op Kornwerderzand en zullen omstreeks 
15.00 uur weer vertrekken.
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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

Een warme dag die met vlagen werd door-
broken door enkele fikse (onweers)buien. 
Heerlijke verkoeling tussen de partijen door! 
Er werd vandaag door 17 pearkes gekaatst 
waarbij ook een verliezersronde (B-klasse) was. 

Winnaars A-klasse:
1e: Jan Ruurd Amels & Evelien v/d Land
2e: Steven Nesse & Vollie Oostenveld
3e: Klaas Meinsma & Rina Nota

Winnaars B-klasse:
1e: Sietse Lenters & Mieke Tilburgs
2e: Evert Bruinsma & Loes Attema

De prijzen werden aangeboden door: 
Kaatsatelier J. Scheepvaart.
De kransen werden aangeboden door: 
Amels Metsel- en Lijmwerken Makkum.

Op zondag 12 juli jl., precies een week voor de 
Merke, werd deze ledenpartij verkaatst. Er was 
veel animo om te kaatsen. Bij de Heren ston-
den er 11 parturen op de lijst en bij de Dames 
7. We konden weer enkele nieuwe talenten 
verwelkomen en daar is de KVM zeer blij mee.

Dames:
1e: Evelien v.d. Land, Sanne Idsinga 
 en Silke Bruinsma
2e: Geertina Nota, Hieke Bootsma 
 en Ellen v. Hijum
Verliezersronde:
1e: Willy v.d. Velde, Japke Smit 
 en Anja Oostenveld
2e: Wiepkje Fennema, Rixt v.d. Bles 
 en Willemijn Jansen

Heren:
1e: Pyter Genee, Theo Nota en Rik v.d. Gaast
2e: Jan Ruurd Amels, Germ v.d. Meer 
 en Rik v. As
3e: Rienk Veltman, Eelke Reinsma 
 en Teake Koster

Verliezersronde:
1e: Gerard v. Malsen, Jacob (P) v.d. Weerdt 
 en Leo Nauta
2e: Peter Bootsma, Klaas Meinsma 
 en Lars Wijma

De prijzen werden aangeboden door: 
Schildersbedrijf Nota uit Piaam.
De kransen werden aangeboden door: 
Gerritsma Interieurbetimmering (Leo Nauta).

Kaatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen zondag 5 juli

13e Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij  zondag 12 juli

Kaatsen na de Merke 
en competitie herstart
Op twee donderdagavonden is er vrij kaatsen 
voor wie maar wil. Kom gewoon om 19.00 uur 
naar het kaatsveld op 30 juli en 6 augustus.

COMPETITIE HERSTART NA DE MERKE.
De competities van de KV Makkum beginnen 
als volgt:
JEUGD: MAANDAG 10 AUG. 19.00 uur.
HEREN: WOENSDAG 12 AUG. 19.00 uur
DAMES: DONDERDAG 13 AUG. 19.15 uur

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Karin de Jong 
Fries Kampioen turnen
Karin de Jong van de gymnastiekvereniging 
DES Makkum is Fries Kampioen turnen bij de 
senioren niveau E. In Joure werd de wedstrijd 
gestreden op 4 onderdelen; brug, balk, 
sprong en vloer. Karin behaalde een totaal-
score van 43,75. 

Het turnen zit de familie de Jong in het bloed. 
Op 4 jarige leeftijd werd Karin, met haar twee-
lingzus Marjan, lid van de gymnastiek in 
Makkum. Later werden ze getraind door mem 
Sjoerdtje. Twee jaar geleden is Marjan van-
wege haar werk gestopt. Zusje Femke turnt 
eveneens en hun jongere broer Hylke behoort 
tot de topturners van Nederland. Helaas liep 
hij dit jaar in flinke blessure op en mistte daar-
door de Nederland Kampioenschappen

PSV de Halsbânruters,
Vrouwenparochie25 /26 juli
Helena Sijbesma kwam met Meinte KZ op 
zaterdag uit in de klasse L1. In de 2e proef 
behaalde zij een winstpunt met 181 punten.
Het 1e winstpunt in deze klasse is binnen!
Bobbie IJdema kwam met Artist aan de start in 
de klasse Z1. Hiermee behaalden ze 237 en 
205 punten met een 1e prijs en 3 winstpunten.
Lucie Boelens kwam met Cappacio uit in de 
klasse M2. Zij reed twee prachtige proeven 
die beloond werden met 196 en 222 punten 
met 2 maal de 1e prijs. Ook kan zij weer 5 
winstpunten bijtellen. Met haar paard Alana 
kwam Lucie uit in de klasse Z1. In de 1e proef 
won zij de 3e prijs met 217 punten en in de 2e 
proef de 5e prijs met 206  punten  goed voor 
2 winstpunten. Lucie is met Alana nu startge-
rechtigd in de klasse Z2.

Drachten 24 juli
Bobbie IJdema reed hier mee aan de voor-
ronde voor de PavoFryso bokaal met Jaitse 
Fan ‘e Achlumer Greide. Hiermee behaalde hij 
bij de 4 jarige ruinen/hengsten een mooie 
score van 72% en is hiermee geselecteerd 
voor de halve finale die op 11 september ver-
reden zal worden. De 2e selectie voor de 
KFPS Kootwijk selectie werd ook in Drachten 
gehouden. Bobbie kwam met Wytse 462 uit in 
de klasse Z1.Zij behaalden een mooi resultaat 
met 225 en 226 punten en in beide proeven 
de 1e prijs. Zaterdag 25 juli werd Bobbie 3e 
met Mark K (vader Wytse 462) tijdens het 
bestgaand rijpaard in Drachten.
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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  

Benzine generator Euro GE720 aggregaat  
(nieuw) 63cc 720W aankoop datum 03-07-15 
 115.- Tel: 06-53512566

Sinds een week of 5. Zwart postduiven zonder 
ring  2 stuks.Omgeving de kamp. Onlangs 
nog gesignaleerd in Makkum. 
J. Klaver, De Kamp 18

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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. 
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

VERMIST

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

Nico Morien
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3  8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323  Fax 0515-232770

nicomorien@makkum.nl
www.nicomorien.nl

GEZIEN
BIJ

MORIEN

Gezien in Makkum

De wens van de kaatsers is om eens in de koets door Makkum te gaan.


