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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1347 - 14 juli 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Overbruggingsgarantie mogelijk op deze mooie, 
vergrote, goed onderhouden, halfvrijstaande woning 
met aangeb. garage, tuin Z, 235 m² eigen grond.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Makkum, De Kamp 3

Makkum – Vanavond begint de opstelling van 
het Lunapark op het Plein en de Markt.

De kermis gaat morgen donderdag 15 juli van 
start en sluit weer op dinsdagavond  20 juli.

Mededeling van de KV Makkum

Iets beters in mijn leven zal ik nooit meer doen

Het is donderdag half 8 ‘s avonds. Vanaf de 
Touwenlaan moet je eerst een langgerekte tuin 
doorkruisen voordat je bij het woongedeelte van 
dokter Steenhuizen arriveert. “It smûk skaadzjend 
beamtegrien” dat de tuin afbakent garandeert 
privacy en geeft tevens beschutting voor velerlei 
weersinvloeden. Zoals ook deze avond die dank-
zij de tropische hitte van overdag nog voor enkele 
uurtjes aangenaam vertoeven in de tuin zorgt.. 
Bij de visvijver ligt de huiskat op de loer. Op het 
terrasje zit dokter diep verzonken en in alle rust 
een boek te lezen. 

Het zit er op voor dokter Bale Steenhuizen. Na 
32 jaar huisartspraktijk in Makkum houdt hij het 
voor gezien. “Je komt nu aan andere dingen toe. 
Mijn vrouw en ik willen graag reizen. Ik heb 2 
draaibanken staan en wil graag nog eens antiek 
gaan restaureren. En ik wil ook nog een stoom-
machine bouwen. En ik heb natuurlijk Appaloosa 
en Quarter”. Bij de Makkumers is het wel bekend 
dat dokter Steenhuizen een fervent paardrijder is. 
Met zijn afscheid  komt er een eind aan een tijd-
perk van twee Makkumer huisdokters. In het pand 
aan de Lytse Klipperstrjitte is inmiddels een 
gezondheidscentrum gevestigd waar de Makkumers 
terecht kunnen voor alle medische hulp. “Het is 
misschien wel even slikken voor de patiënten 
maar in het westen is dit al heel gewoon”, zegt 
dokter Steenhuizen. “In Witmarsum, Koudum en 
Heeg zijn inmiddels ook al centra ingericht. De 

hele wereld is aan het veranderen en we hebben 
te maken met een cultuuromslag. Of dit de beste 
optie voor Makkum is weet ik niet. Maar je vindt 
ook niet zo gauw een opvolger meer die 5 dagen 
in de week wil werken plus de nacht- en weekend-
diensten. Loondienst spreekt tegenwoordig veel 
meer aan”. 

Dokter Steenhuizen is “hikke en tein” in Leeuwarden. 
In 1976 studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen. In zijn stage periode werd hij 
geconfronteerd met de onderlinge personele 
sfeer in de ziekenhuizen die hem allerminst aan-
sprak. Dan liever een eigen praktijk en in 1978  
kwam hij in de gelegenheid. Dokter Fijnheer in 
Makkum zocht een opvolger voor zijn praktijk 
aan de Touwenlaan. Steenhuizen weet het zich nog 
al te goed te herinneren. “Beneden was de praktijk 
en we woonden boven. Geen makkelijke situatie 
en het was flink behelpen. De wasmachine werd 
in een vrij weekend naar de apotheek gereden en 
dan kon er gewassen worden. Gelukkig konden 
we een paar jaar later een huis op de hoek van de 
Klipperstaat kopen en kregen we wat meer ruimte”. 
Door de jaren heen is er ook op het gebied van 
de huisartspraktijken ontzettend veel veranderd.  
“Je kunt rustig spreken van een cultuuromslag. 
De introductie van de computer heeft daar 
natuurlijk ook een steentje aan bijgedragen. 

Vervolg op pagina 4
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Kerkdiensten   
zondag 18 juli              
Van Doniakerk    
9.30 uur mevr. G. Schievink-van Randen, Midlum

R.K. kerk   
9.30 uur  Parochievoorganger                

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga           

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur br. H. Klinkvis                                   

Recreatiedienst Holle Poarte aanvang 9.30 uur ingang piramide, 
Dhr. G. Hiemstra, m.m.v. A. v.d. Meer-Kamstra, zang     

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in 
het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. 
(via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende 
Tandartsenpraktijk Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                         
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur, 
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda

Moarn rint dizze fersoargster 
al 30 jier mei skeinsprútjes rûn

Overweldigend.....

Zoveel warmte wij mochten ontvangen 
tijdens Jan zijn ziek zijn. 
Het heeft ons héél goed geholpen!
Hartelijk dank hiervoor,

Jan en Akkie Lukkes 
 
Makkum, juli 2010

Aanvangstijden Makkumer 
Merke Leden Partij
Dinsdag 20 juli 2010
A klasse Heren .................................... 11.00 uur
B klasse Heren .................................... 10.00 uur  
C klasse Heren ....................................   9.00 uur
A kl. Heren 45+ .................................. 11.00 uur
B kl. Heren 45+ .................................. 11.00 uur
A klasse Dames ................................... 10.00 uur
B klasse Dames ...................................   9.00 uur
Dames 35+ kl. ..................................... 10.00 uur
Schooljeugd ......................................... 11.00 uur
Pupillen ............................................... 11.00 uur
Welpen ................................................ 11.00 uur

Kinderprogramma
in de feesttent
Makkum - Tijdens de Makkumer Merke wordt 
de volgende activiteit voor de jeugd georganiseerd. 
Clown: Dinsdag 20 juli komt er een te gekke 
clown in de tent om 11.00 uur. Laat je verrassen 
en kom kijken naar “Clown Pepe“!!

woensdag 14 juli
Makkum – Strandbibliotheek Voorlezen Het begin 
van de zee, vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

Makkum – Recreatiecentrum “De Holle Poarte” 
19.30 uur Campingloop. inschrijving vanaf 18.00 uur

donderdag 15 juli
Makkum – Vanaf 10.00 uur Jaarmarkt 
en kinderrommelmarkt

vrijdag 16 juli
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

Makkum – Kaatsterrein “De Seize” Feesttent 
19.00 uur Hollandse avond, opening 118e Makkumer 
Merke, m.m.v. bekende Hollandse artiesten DJ Taek 
van Radio NL

Zaterdag 17 juli
Makkum – “Keatslân De Seize” Rabobank 
Herenhoofdklasse partij, off. K.N.K.B. Hoofd-klasse 
Uitn. partij, aanvang 12.00 uur

zondag 18 juli
Makkum – “Keatslân De Seize” Café-Rest. “De 
Zwaan” de “Zilveren Zwaan Partij”, Off. K.N.K.B. 
wedstrijd Jongens afdeling. aanvang 10.00 uur
Groothandel Bergsma, Off. K.N.K.B. wedstrijd d.e.l. 
+ Verl. afd.. aanvang 10.00 uur

Makkum – Strandbibliotheek Knutselen met Geronimo, 
vanaf 9 jaar, aanvang 14.00 uur

maandag 19 juli
Makkum – 19e Douwe Blanksma Partij, Off. K.N.K.B. 
wedstrijd Senioren d.e.l. aanvang 11.00 uur

dinsdag 20 juli 
Makkum – “Keatslân De Seize” Merke Ledenpartij 
in 12 klassen, zie voor verdere informatie de Belboei

woensdag 21 juli
Makkum – Strandbibliotheek Gedichten maken 
met de rijmliniaal, vanaf 7 jaar, aanvang 14.00 uur

Bolsward Marne College: 
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg:
Esther van der Meer. 
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg:
Sander van der Wal. 
VMBO Gemengde leerweg: 
Hester Zeinstra, Witmarsum. 
VMBO Theoretische leerweg: 
Dirk Groeneveld. 
HAVO: Jan Douma, Schraard.
Leeuwarden NHL: Accountancy: 
Annalies van Berkum.

Sneek Bogerman: HAVO: 
Frans van der Werff, Schraard.

Harlingen RSG Simon Vestdijk: 
HAVO: Eva Schotanus, Witmarsum.

geen plaatsnaam is Makkum

Geslaagd!!!
Proficiat!!!
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* De ondertiteling bij de foto vorige week in de 
 Belboei m.b.t. de voorjaarscompetitie Tennis-
 vereniging Makkum niet juist is weergegeven. 
 Ze zijn wel niet kampioen maar behaalden toch 
 een geweldige prestatie. 

* Het was een prachtige prestatie dat dit jeugd
 team met 6 gewonnen en 1 verloren wedstrijddag 
 met de meeste punten is geëindigd, proficiat!

Inbraak in dorpshuis
Wons - De politie onderzoekt een inbraak in het 
dorpshuis aan de Noorderlaan die vorige week in 
de nacht van maandag op dinsdag werd gepleegd. 
Uit het dorpshuis werd een kluis gestolen en 
diverse kasten werden opengebroken. Uit een kastje 
werd geld weggenomen. De dader(s) kwamen 
het dorpshuis binnen door een raam te vernielen. 
Een 44-jarige inwoner van Wons deed aangifte.

Voorlichting computerlessen 
voor ouderen
Bolsward/Makkum – Voorafgaande aan de 
cursussen van de Stichting SeniorWeb Wûnseradiel/ 
Bolsward in september 2010 vinden er twee voor-
lichtingsbijeenkomsten plaats en wel op: donder-
dagmiddag 22 juli in de Openbare bibliotheek te 
Bolsward, Marktplein 1 om 14.00 uur. En vrijdag-
morgen 23 juli in de Openabre3 bibliotheek te 
Makkum,  Kerkstraat 14, om 10.00 uur.
Belangstellende 50-plussers worden van harte 
uitgenodigd om één van deze voorlichting bij te 
wonen. Op de dagen wordt u uitgebreid geïnfor-
meerd over de mogelijkheden van Windows 1, 
Word 1, Internet/email, Picasa, Ulead en ook over 
het nieuwe besturingsprogramma Windows 7.

Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Honig Vlugkokende Macaroni + Mix................................1.59

Boerenbeenham.......................per pakje 25 cent korting

Bospeen...........................................................per bos nu 1.29

bakje Witte Sudless Druiven, 500 gram.............................1.69

Geraspte Kaas Jong Belegen, 100 gram......................79 cent

Friesche Vlag Magere Vruchten Yoghurt, 1 literpak.....nu 1.65

Aanbiedingen geldig van do. 15/7 t.e.m. wo. 21/7

Profiteer van 15 t/m 17 juli
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runderschnitzel
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Pampaschijf
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Varkensrollade +
100 gram Snijworst                        samen    2,69
Maaltijd van de week

Provencaalse Pastaschotel
400 gram 4,89
Specialiteit van de week

Italiaanse Biefstukspies
100 gram 2,20
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
voor  JULI

 Kipfilet met paprika
 in milde saus
 Babi Pangang
 Pisang Goreng
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

De ambtelijke formaliteiten, apotheekregelgeving, 
de nascholing zorgen tegenwoordig voor een 
overvloed aan papier rompslomp. Vroeger had je 
te maken met twee Ziekenfondsen: Anoz en de 
Friesland. De administratie werd toentertijd vrij 
vlot afgewerkt. We hebben nu te maken met de 
Europese regelgeving. Er moest immers concur-
rentie komen. Gevolg is dat je nu kunt kiezen uit 
35 ziekenfondsen. Dat betekent dat ik ieder jaar 
35 contracten moet doorwerken die natuurlijk alle-
maal net even anders zijn. Neem alleen de kleine 
lettertjes maar. Dat is niet meer te behappen. Het 
levert misschien wel veel banen op maar niet 
waar wij ze zo graag zouden willen hebben. Juist 
ja,.....aan de bedden. Kijk naar de wijkverpleging, 
kijk naar Avondrust waar al die medewerkers hun 
stinkende best doen. Door al die administratieve 
rompslomp kunnen zij de mensen niet meer 
helpen zoals ze zo graag zouden willen”.

In al die jaren is er een bijzondere rol weggelegd 
voor zijn vrouw Janny. Zonder haar zou de “toko” 
nooit zo zijn gerund als die nu liep. Zij heeft zich 
ook met veel voldoening en enthousiasme inge-
zet voor de medische zorg van de patiënten en de 
organisatie van de praktijk. Zij was degene met 
een vooruitziende blik en kwam met bouwplannen 
voor uitbreiding van de praktijk. Door het vele 

werk moest er volgens haar ook een derde assi-
stent bij. 

Voor het echtpaar Steenhuizen breekt er eindelijk 
een rustiger periode aan. Op 25 juni werd er af-
scheid genomen in het Multi Functionele Centrum 
van Makkum. Honderden mensen wilden graag 
persoonlijk dank betuigen voor alles wat hun 
dokter in de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat 
afscheid was voor beiden indrukwekkend. Ver-
rassend was het optreden van de assistentes en het 
Makkumer koor Nostalgia. Dokter Steenhuizen 
is nog altijd dankbaar dat hij de Makkumer prak-
tijk in 1978 kon overnemen. “Het is volgens mij 
de leukste praktijk die er in Friesland te vinden 
is. Makkum is mijn leven en iets beters in mijn 
leven zal ik nooit meer doen. Ik heb ontzettend 
veel met mensen mogen delen. Ik ben getuige 
geweest van nieuw leven maar ook van het 
noodlot dat de mensen kan treffen. Wat ik het 
leukste vind van Makkum is de Zuiderzeecultuur. 
Die vind je meer in dorpen aan het IJsselmeer. 
Veel kroegen, veel kerken, veel families en alles 
hoort bijelkaar. In september verhuizen we naar 
Dronrijp. We komen beslist nog eens terug om te 
kijken of iedereen nog wel lol heeft. 

Sjirk Wijbenga

Afscheid van dokter Steenhuizen   (vervolg van pagina 1)

Makkum - Donderdag 12 augustus is het weer 
tijd voor het jaarlijkse Eigooien in het centrum 
van Makkum. Us Stek Makkum organiseert in haar 
15 jarig jubileum jaar ook dit jaar het eigooien in 
3 categorieën. Net als vorig jaar wordt er weer 
gebroed op een spectaculaire avond met veel 
publiek en deelname. Omdat 12 augustus in de 
bouwvak valt en niemand vroeg op stok gaat 
beloofd het een gezellige avond te worden met 
live verslag en volle terrassen. 

Omdat de organisatie beseft dat er in Makkum 
extreem grote afstanden overbrugd worden geloven 
wij in de mogelijkheid om dit jaar een gooi te 
doen naar de titel open Frysk Eigooi kampioen 

in Sumar. Diverse toppers zijn hiervoor al gepolst. 
Zaterdag 21 augustus 2010 wordt dit in Sumar 
georganiseerd. Het baanrecord in Sumar staat op 
36 meter. In Makkum is dat 59,50 meter! Us Stek 
heeft het voornemen om hieraan deel te nemen 
met een aantal teams. Aangezien Sumar niet op 
een steenworp afstand van Makkum ligt willen we 
met een bus afreizen naar Sumar. Alvast een op-
roep aan potentiële deelnemers en publiek: houdt 
zaterdagmiddag 21 augustus vrij. Het is een mooie 
vangst als wij daar de plaatsen 1, 2 en 3 in kunnen 
vullen! Meer informatie bij de organisatie. Later 
meer in deze krant over de data en tijdstippen. 

Caravan Us Stek Makkum

15 jarig jubileum Eigooien op 12 augustus in centrum Makkum
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Prijzen voor verste ballonen

Musical van OBS De Opslach Arum loopt als een trein!

Makkum - Het was een vrolijk gezicht, al die 
ballonnen die de schooljeugd opliet bij de opening 
van het MFC op 8 januari. En ze hebben een hele 
reis afgelegd. Afgelopen week reikte MFC-bestuurs-
lid Marlies van Wigcheren de prijzen uit. Het verste 
kwam de ballon van Roos van Ginneken van De 
Ark. Die werd in Ouddorp gevonden. Over de 
weg is dat 224 kilometer. Roos kreeg de eerste 
prijs, een cadeaubon van 15 euro, te besteden bij 

Speelsgoed. De tweede en derde prijs waren 
voor Elbrich Lutgendorff (Sint Martinus) en 
Marije v.d. Meulen (De Ark). Hun ballonnen 
kwamen in Midden-Beemster (84 kilometer over 
de weg) en in Noord-Beemster (83 kilometer). 
Elbrich en Marije kregen ieder een cadeaubon 
van 10 euro. Van Els van Zeumeren van 
Speelsgoed kregen de prijswinnaars ook nog een 
boeket bloemen van snoep.

Arum - Met het lied  “Dat spoort - hoe-hoe...” 
ging de musical “De Trein”uitgevoerd door 
groep 7-8 van OBS De Opslach swingend van 
start in Herberg de “Gekroonde Leeuw” te Arum.  
Het had echter nogal wat voeten in de aarde 
voordat de trein kon vertrekken. Ook onderweg 
vonden allerhande verwikkelingen plaats en gaat 
men in de trein op zoek naar een verdwenen 
diamant en een ontsnapte slang. Nadat er ook 
nog aan de noodrem is getrokken, is de chaos in 
de trein compleet. Gelukkig konden op het laatste 
traject alle problemen worden opgelost. Dan klinkt 
er een luid: “Marseille Centraal. Uitstappen alle-
maal. We hebben onze bestemming bereikt!”, en 
blaast de conductrice voor het laatst op haar fluit 
en is er een einde gekomen aan een enerverende 
treinreis. Na het gevoelige slotlied “Bestemming 
bereikt” overgaand in het swingende: “Dat spoort!” 
trakteerde het in groten getale opgekomen publiek 
alle spelers op een zeer verdiende staande ovatie. 
Op het perron werd tot slot aan groep 7 een trein-

ticket enkele reis groep 7 - groep 8 uitgereikt. 
Groep 8 reist na de zomervakantie verder richting 
het voortgezet onderwijs en op de twee opvoering 
avonden, donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli, is 
er op een feestelijke manier afscheid van hen 
genomen. Deze groep 8 mag hun reis door 
onderwijsland vervolgen met een aan hen uitge-
reikte rugzak met daarbij een treinkaartje enkele 
reis basisschool - voortgezet onderwijs. Hen 
werd een heel goede reis toegewenst.
 
De kinderen en publiek kunnen terugzien op twee 
zeer geslaagde opvoeringavonden. Deze zijn tot 
stand gekomen door de geweldige inzet van de 
kinderen zelf, maar ook mede door medewerking 
van vrijwilligers, het Frysk Selskip Arum en Jan 
en Jobje van Herberg “De Gekroonde Leeuw” te 
Arum die de bovenzaal ter beschikking stelden 
om deze musical op te kunnen voeren. Met el-
kaar hebben zij ervoor gezorgd dat deze musical 
“De trein” liep als een trein!

Eigen fotoEigen foto
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Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Er is een geheel nieuwe collectie 
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar 
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien 
van Harmen Timmer en met ingang van 1 juni a.s. 
is de collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.

Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur Sang 
13.00-17.00 uur, 10, 11, 24, 25 juli; 7, 8, 21, 22 aug. 
www.antjevanderwerfpursang.nl

Makkum – Tsjerkepaad van 3 juli tot en met 11 
september zijn de kerk in Piaam en de Van Donia-
kerk in Makkum elke zaterdag open van 13.30 uur 
tot 17.00 uur. In Makkum wordt tijdens de open-
ingstelling het orgel bespeeld

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel 
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel heeft 
een prachtige stenen expositie en verkoop van 
edelstenen en diversen. Winkel is geopend op 
donderdagmiddag, vrijdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur in de maanden juni en juli op zaterdag-
middag van 13.00-17.00 uur. En elke laatste 
woensdagavond van de maand van 19.00-21.00 uur. 
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen-
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-
17.00 uur, Dorpsstraat 29

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. De workshop is voor iedereen 
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen 
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Walta-
weg 25, zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 
uur, www.gerritwijngaarden.nl

Workum – Tot 15 augustus expositie aquarellen 
van Gerrit Altena (Makkum) in Nij Mariënacker 1, 
dagelijks geopend

* De zomeravond gezelligheidsmarkt en braderie 
op de woensdagavond is weer van start gegaan. 
De eerste was op 7 juli j.l. Vanavond is er geen 
zomeravond braderie, in plaats daarvan is er 
donderdag 15 juli de hele dag jaarmarkt met tal 
van standhouders en activiteiten.
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Geslaagde simmerjûnkuier vanuit Witmarsum

* Vlak na de start onderweg naar het onbekende…….

Witmarsum - Op woensdagavond 7 juli dreigde 
om half zeven Pluvius wat roet (regen) in het 
eten te gooien, maar toen Willem om zeven uur 
de deelnemers zijn welkom op het kaatsplein 
toeriep, deed hij dat aan 72 wandelaars. Regen, 
voetbal en andere bezigheden houden mensen 
dus niet tegen, om 1x per maand met z’n allen 
ongedwongen een simmerjûnkuier te maken. De 
kuiers spreken kennelijk zo aan, dat ook in 
andere plaatsen dit soort initiatieven worden 
ontplooid. Zo was er een groep deelnemers uit 
Wijnaldum, die ook regelmatig kuiers houden 
onder naam Windrooswandelingen. 

De “reis” ging deze keer langs terpdorp Schettens 
en om daar te komen werd eerst Harkesyl aan 
gedaan. Hier vertelden Sieger en Willem (er werd 
in twee groepen gekuierd) over deze opening in 
de Marnedijk en na deze stop werd de Marnedijk 
daadwerkelijk bewandeld. Gelukkig is deze oer-
oude waterkering en verbindingsweg bewaard ge-
bleven en heeft men de weg van Kievitshorne naar 
Bolsward en de snelweg A7 door de vroegere 
Marneslenk aangelegd. Goed is te zien dat het 
dijkje ietwat verhoogd ligt t.o.v. de weilanden 
ernaast. Na een uurtje werd Schettens bereikt en 

daar werd de deelnemers verteld, dat de voor-
malige Gereformeerde Kerk een tweede leven 
heeft gekregen en wel als woonhuis. Gelukkig is 
aan het gebouw zelf (van 3 juli 1907) niets ver-
anderd en doen de bewoners mee aan Tsjerkepaad 
op 24 juli, 14 aug. en 11 september (elke keer 
van 13.30 tot 17 uur). Ook erg mooi is de trotse 
slanke toren van de NH kerk van Schettens en 
het “bolle”bruggetje in de 11 steden route en na 
al dit moois achtergelaten te hebben in de zomerse 
rust bereikte de groep het Flietsterbos bij 
Witmarsum. Hier werd niet doorheen gewandeld, 
maar er om heen, zodat de kuierder rechts het 
bos had en links een heel wijds uitzicht over de 
Filenserpolder. Langs de fraaie dorpsmolen “De 
Onderneming” liepen de deelnemers Witmarsum 
weer binnen en via een klein voetgangers brug-
getje en een steegje werd het kaatsplein weer 
bereikt waar in en bij de Gekroonde Roskam nog 
even genoeglijk werd na gepraat. 

Op 4 augustus (jawel, de PC dag) is het volgende 
kuierke en dan is Pingjum het gastdorp dat de 
kuierders gaat ontvangen. De start is weer om 19 uur 
en in Pingjum bij de ingang van het kaatsterrein. 
Deelname gratis en honden helaas niet welkom.

Witmarsum - Afgelopen vrijdagavond kwamen 
onder tropische temperaturen plm. 400 enthousiaste, 
voornamelijk jeugdige bezoekers naar het bad om 
in het water te swingen op discomuziek. DJ Jelmer 
Huisman uit Sneek van Huisman Entertainment 
zorgde deze avond voor vrolijke muzikale noten 
en zo ontstond er al snel een gezellige sfeer in 
“Mounewetter”. Ook kon er door de jeugd gebruik 
worden gemaakt van de duikplanken, de glijbaan 
en het springkussen. Rond half elf was het gedaan 

met de pret en keerde iedereen tevreden huis-
waarts. Het personeel kon terugzien op een zeer 
geslaagde avond. De volgende discoavond zal 
worden gehouden op 20 augustus a.s. Tijdens de 
grote vakantie is het bad door de week geopend 
van 9.30 – 17.00 uur en in het weekend van 
10.30 – 17.00 uur. Van 16 t/m 20 augustus wordt 
de zwemvierdaagse gehouden. Voor nadere 
informatie bel met tel.nr. 0517-531704 of kijk op 
onze website www.zwembadmounewetter.com. 

Witmarsum - Een van de vroege vogels die op 
vrijdagochtend 9 juli het zwembad in Witmarsum 
bezocht was de heer Nicolai Boerties uit Bolsward. 
Tot zijn verrassing werd hij begroet door penning-
meester Harry Kuipers die hem feliciteerde met 
het feit dat hij de 25.000-ste bezoeker was.  De heer 

Boerties was in gezelschap van zijn 3 kinderen 
Redmar, Riemer en Leonie en van een vriendin-
netje Annemijn van der Zee. Hij kreeg een 
10-badenkaart aangeboden, die hij de komende 
vakantietijd in verband met het prachtige zomer-
weer goed kan gebruiken.

Discozwemmen in Waterpark “Mounewetter”

25.000-ste bezoeker in Waterpark “Mounewetter”

Eigen fotoEigen foto
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Burgerlijke stand 
juni 2010

Geboren   
Maike, dv Wigle T. Westra 
en Sabine Meekma te Witmarsum;
Sygrid, dv Sake Bosch 
en Trijntje Terpstra te Arum;
Bryan Ronald, zv Rients L. Luijer 
en Janneke J. Posthuma te Kimswerd.

Gehuwd     
Richard S. Dol en Petronella A. Roodenburg 
te Makkum;
Sander Verweij en Daniëlla van Lune 
te Barneveld;
Hendrik Dunnewind en Lysbeth Pietersma 
te Arum;
René S. Knip te Pingjum en Jorien van Nes 
te Amsterdam;
Jogchum K. Hoornveld en Helga A. Witteveen 
te Witmarsum.

Overleden      
Hiltje Noteboom te Makkum,78 jaar, 
ev Johannes Horjus;
Dirk A. Rijpma te Burgwerd,49 jaar, 
ev Elizabeth Andela;
Sjoukje van der Laan te Makkum, 89 jaar, 
wv Leendert Nieuwpoort;
Tietje Dreijer te Witmarsum, 54 jaar, 
ev Sjouke Elgersma;
Alida H. John te Makkum, 85 jaar, 
wv Johannes H. Schaaf.

Eén en dertig kinderen 
slagen voor zwemexamens
Witmarsum - Op zaterdag 3 juli zijn alle kinderen 
geslaagd voor hun zwemdiploma. De examens 
zijn afgenomen door het gediplomeerde bad-
personeel van “Mounewetter”. Namens het Nationaal 
Platform Zwembaden was de heer Freek van Rijsten 
uit Joure aanwezig.

Voor het A-diploma slaagden 14 kinderen:
Johannes Bouma, Luca Boonstra, Joyce van Eijck, 
Jelmar Gerritsma, Tieme Gerritsma, Sem Harp, 
Christoff Hoernig, Jacob Joustra, Jelmer Kooijenga, 
Minne Leijendekker, Els Meijning, Jehannes 
Rienstra, Jurre van der Sluis en Mente Yntema. 

Voor diploma B slaagden 17 kinderen:
Silke de Boer, Lucia Buwalda, Lieke Hartman, 
Quinten Hartman, Esma Luzizila, Samantha van 
der Meulen, Esther Mollema, Mirjam Mollema, 
Chris Mulder, Anouck Nugteren, Senah Oostenveld, 
Martijn Popma, Pieter van der Schaaf, Ian Spoelstra, 
Ilse Steigenga, Hylke Jan Sterkenburgh en Ines 
Zwaagstra.  

Allemaal van harte gefeliciteerd! Op de website 
www.zwembadmounewetter.com staan de foto’s.
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De 118e Makkumer Merke barst los!!  Simmer 2010
Makkum - Nog twee dagen en dan begint de 
Makkumer Merke. De prachtige feesttent is al 
opgebouwd op “Keatslân De Seize” aan de 
Klipperstraat, alle voorbereidingen zijn in volle 
gang en vanavond in “De Zwaan” vinden de 
lotingen plaats voor enkele belangrijke off. 
K.N.K.B. kaatspartijen.

Vrijdag 16 juli om 19.00 uur is er de Openings-
avond van de Makkumer Merke. Dit jaar op-
nieuw de Hollandse avond. Gedurende de gehele 
avond zijn er live-optredens van diverse bekende 
Hollandse artiesten m.m.v. DJ Teake van Radio 
NL. Voorverkoop reeds gestart.

Zaterdag 17 juli wordt de Rabobank Partij voor 
de Heren Hoofdklassers gehouden. Deze partij 
begint om 12.00 uur. Het Harmonieorkest 
Hallelujah zorgt voor de muzikale omlijsting en 
’s middags is er stemmingsmuziek in de feesttent 
met “ Bobline”.  ’s Avonds speelt de top band 
“Boulevard” van 22.00 tot 02.00 uur.                      

Zondag 18 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan” 
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelings-
parturen., oftewel de Zilveren Zwaan Partij. 
Deze partij begint om 10.00 uur. Voor Jongens 
d.e.l. en de verliezers Afdeling is er de Groot-
handel Bergsma Partij. ’s Middags is er stem-
mingsmuziek in de feesttent met “ De Sellina’s”.      
Maandag 19 juli hebben we de Kaatswedstrijd 
voor Heren Senioren d.e.l., de 19e Douwe 
Blanksma Partij. Zoals vanouds doen hier ook 
weer vele Makkumers aan mee. De partij begint 
om 11.00 uur. ’s Ochtends om 11.00 uur is er een 

reünie voor leden en oud-leden van de K.V. 
Makkum en ’s middags is er wederom stemmings-
muziek, traditioneel met de band  ”Butterfly”. In 
de feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de 
loting plaatsvinden voor de Grote Merke 
Ledenpartij.

Dinsdag 20 juli wordt de Grote Merke Leden-
partij gehouden in 12 klassen. ’s Ochtends om 
9.00 uur gaan de eerste parturen los. Vandaag zal 
er worden gestreden om de hoogste eer en een 
plaats in de koets ! ’s Middags is er stemmings-
muziek in de tent met “DJ KEIMPE“ en ’s avonds 
na de prijsuitreiking vindt de traditionele ere-
rijtoer door Makkum plaats met alle prijs-
winnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aan-
sluitend is het eindfeest met  “Butterfly”.      

Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark 
opgesteld op het Plein en de Markt. Tevens 
zijn er op het kaatsveld een zweef/draaimolen en 
enkele andere attracties opgesteld. 

Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien 
op www.kv-makkum.nl

Jeugd Kimswerd kaatst in oranje

* Bianca van der Heide met krans, winnaar bij 
de jeugd

Kimswerd -Vrijdag 2 juli, meteen na afloop van 
de voetbalwedstrijd Nederland – Brazilië, werd 

de overwinning gevierd op het kaatsveld. Alle 
jeugdkaatsers en helpende ouders waren in het 
oranje verkleed voor de jaarlijkse ‘Verrassings-
partij’, georganiseerd door de jeugdcommissie van 
de kaatsvereniging ‘De Helfrichs’ in Kimswerd.
De jongste groep: de kabouters hadden een spellen 
circuit. Alle vier deelnemers hadden zo ontzettend 
hun best gedaan, ze kregen allemaal een medaille. 
En daar waren ze enorm trots op! De welpen en de 
pupillen kaatsten 3 partijen, iedere partij met andere 
maten en tegenstanders. Degene met de meeste 
punten won de 1e prijs: de mooie krans! Het was een 
spannende strijd, na drie partijen waren er vijf 
spelers die alle wedstrijden hadden gewonnen. 
Na wat rekenwerk kwam als winnaar uit de bus: 
Bianca van der Heide.
 
Uitslag:
1e. Bianca van der Heide 
 (21 punten, 7 eersten tegen)
2e. Luuc vd Veen 
 (21 punten, 8 eersten tegen)
3e. Alicia Vonk 
 (21 punten, 9 eersten tegen)
4e. Lisanne Mulder 
 (21 punten, 10 eersten tegen)
5e. Karel Monfils 
 (21 punten, 12 eersten tegen)

Eigen fotoEigen foto
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Merke partij Zurich

Zurich - Onder een strak blauwe hemel werd op 
zondag 27 juni de Zuricher merke partij gespeeld. 
Ondanks dat de deelname een beetje tegen viel, 
was het een erg geslaagde en bij tijden spannende 
partij. In de finale van de dames was alles aan de 
hang. Eén deelneemster had pech, Marianne de 
Jong scheurde haar enkelband nog voordat ze één 
bal had geslagen. Bij de prijsuitreiking kreeg ze 
een krans en een boodschappenpakket, zodat de 
dag ook voor haar nog een beetje leuk eindigde. 

Bij de jeugd werd Erica Kramer tot koningin 
uitgeroepen, bij de dames Thomaske Reitsma en 
bij de heren werd Owb Pomthong koning. Na de 
prijsuitreiking werd de dag afgesloten met 
muziek. De partij is gesponsord door Stichting 
Tot Nut, Rabobank en Gamma Harlingen. De 
kransen zijn gesponsord door Exploitatie F. Bakker. 
De loterijprijzen zijn door Rijdende Bakker M. 
Hoekstra, SRV Gebr. De Boer en vele winkeliers 
uit Harlingen, Bolsward en Zurich gesponsord. 
De uitslagen en foto’s zijn ook te vinden op 
www.kvzurich.nl.

Uitslagen  Jeugd;
1e Erica Kramer, Rimmer v/d Ploeg
2e Rinse Bauke Reitsma, Wilma Boschma
Dames
1e Thomaske Reitsma, Jessica Sanders
2e Marga Kramer, Willemke Snijders

Heren winnaarsronde
1e Owb Pomthong, Nolle Reitsma, Edgard Snijders
2e Steven Nesse, Sake v/d Berg, Dennis Leistra

* Ondanks de pechdag zit Marianne de Jong er 
nog lachend bij

Eigen fotoEigen foto
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Etappe 6 van Muiden naar Huizerhoogt over 25 km
Kimswerd/Muiden - Het was een warme dag op 
zaterdag 26 juni toen de Zuiderzeepad wande-
laars (deze keer met z’n vijven) etappe zes liepen. 
Al vroeg waren we van huis gegaan en na een 
kleine 150 km in de auto en daarna nog iets meer 
dan een half uur in de bus waren we op het P&R 
terrein bij de snelweg A1 bij Muiden aangekomen.
Na een halve km konden we in bruin café Ome 
Ko aanschuiven voor een heerlijk kopje koffie 
en kon Willem de groeten doen van een bekende 
van Ome Ko uit Lefkas in Griekenland.

Het was twintig voor tien toen de pas er werd in 
gezet en tien minuten later liepen we al naast het 
beroemde Muiderslot aan de monding van de 
Utrechtse Vecht dat in 1280 door Floris V werd 
gebouwd. Niet letterlijk natuurlijk maar zijn 
naam is wel onverbrekelijk aan dit imposante 
bouwwerk verbonden. Over de Muiderzeedijk, 
waar we werden geplaagd door miljoenen mot-
vliegjes die uit het gras opstegen, waren we in 
een uurtje bij Muiderberg, dat hoog op de kliffen-
kust als het ware “over zee uitkijkt”. Zo ziet men 
daar uiteraard in de verte Pampus liggen en 
wordt de horizon nu gevuld met de steeds groter 
wordende “stad” Almere. Toen Muiderberg, waar 
we even een broodje en wat drinken nuttigden, 
achter ons lag, kwamen we bij de immens hoge 
brug in de snelweg A6 welke de Flevopolders 
met het vaste land verbindt. Door een moeras-
bosje kwamen we bij een golfbaan en hier gin-
gen we in de fout: we verdwaalden! Door onop-
lettendheid en niet goed lezen van de tekst in het 
routeboekje raakten we van de route af en waren 
we enigszins van slag.

Gelukkig kwam de door ons genomen route en 
de echte route weer bij elkaar en konden we weer 
via dijken verder.  We passeerden door een tunnel 
met allemaal boomstronken langs de kanten de 
snelweg A1 en kwamen na een kilometer bij 
Naarden Vesting uit. Dit stadje ligt helemaal aan 
de zuidoever van de voormalige Zuiderzee en 
deed qua indeling wel wat denken aan Hinde-
loopen of Stavoren. Mooie grachtjes, smalle 
straatjes en fraaie gevels en dat alles beschermd 
door de enorme vestingwallen; heel bijzonder. In 

het midden de geweldige toren van de Nicolaas-
kerk waar ieder jaar de Matheuspassion wordt 
uitgevoerd voor bekend Nederland.Over bekend 
Nederland gesproken; we waren nog maar net in 
Naarden Vesting, of we kwamen langs Het 
Arsenaal. Dit is een voormalige kazerne waar nu 
de toonzalen van Jan des Bouvrie zijn gevestigd 
en waar de beroemde Paul Fagel een uitspanning 
heeft. Natuurlijk moesten we hier even rond-
dwalen, zodat het gemiddelde van onze tocht 
bedenkelijk zakte. Het geeft wel aan, dat onze 
tocht vooral in het teken staat van genieten van 
diverse facetten van wandelen. Tegenover het 
schitterende stadhuis werd met een koel drankje 
en een veel te duur soepje voor Klaas nog even het 
mooie van dit “Zuiderzeestadje” doorgenomen 
en vervolgden we snel daarna onze voettocht via 
de wallen van de Vesting, om door alweer een 
tunneltje onderdoor de snelweg A1 het rijk van 
bekend Nederland binnen te treden.Villa’s, land-
goederen en parken waren een tijdlang ons uit-
zicht toen we door Bikbergen liepen met als 
summum het landgoed “Oud Bussem”, waar niet 
een adellijke familie woont, maar waar een com-
puterbedrijf in is gevestigd. Toen we dit vernamen 
waren we dan ook in een keer weer met beiden 
“wandel”voeten op de grond terug en liepen we 
via een bos langs een akker naar de Tefelberg-
heide, waar het ontzettend warm was.

Het betekende dat we bijna bij het einde van 
alweer een heel mooie wandeling waren en we 
via een beukenbos Huizerhoogt tussen Huizen 
en Blaricum bereikten alwaar we de auto weer 
terug vonden. De volgende tocht zal ons via 
Blaricum en Eemnes weer in de polder brengen 
en we kunnen nog wel twee deelnemers mee 
hebben omdat we dan met twee auto’s gaan. 
Voor aanmelding hiervoor zie hieronder.

De volgende etappe zal zijn op 31 juli a.s. en gaat 
van Huizerhoogt naar Spakenburg over plm. 22 
km.U kunt meedoen door u te melden op het 
volgende adres: willann@home.nl. Er wordt dan 
contact met u opgenomen voor verdere afspraken.

Willem de Haan

Buwalda, Las en Constructie Bedrijf partij
Makkum - Deze Off. K.N.K.B. wedstrijd voor 
Welpenjongens werd zondag 4 juli jl. onder 
schitterende omstandigheden in Makkum ver-
kaatst. Bij de Welpen A-klasse, werd volgens het 
alternatieve poulesysteem gekaatst, wat inhoud 
dat Poule A direct kaatst tegen Poule B zodat de 
kinderen drie keer konden kaatsen. 

De 1e prijs in de A-klasse was voor partuur nummer 
6 met 21 punten: Gabe Jan van Popta en Lars 
Onrust.  De 2e prijs was voor partuur  nummer 3 
Jens Visser en TeakeHofman. Zij hadden even  veel 
punten als partuur nummer 5: Menno Galema en 
Ype Bert v.d Logt, maar door dat de tegen eersten 
gelijk was 13 punten, werd de onderlinge partij 
beslissend. 

In de B-klasse stonden 12 partuur op de lijst.  

Rudger Fopma van partuur 12 werd doorgescho-
ven naar partuur 4 omdat Gert Jan Dotinga zater-
dag per ongeluk in een glas stapte en hierdoor 
niet kon kaatsen.  Er werd zowel in de winnaars 
- als in de verliezers ronde fel  gestreden om de 
prijzen.   

Uitslag
1e Wessel Hilverda en Ruben Brouwer.  
2e Jan Sijtsma en Mark Polstra, 
3e Feike Douwe Zijlstra en Rudger Fopma.  

Verliezersronde
1e Youri de Groot en Gerard de Vries. De 
2e  Wessel van Wier en Sijtse Koree. 

De prijzen werden aangeboden door: Buwalda, 
Las en Constructie bedrijf, waarvoor hartelijk dank.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Koornstra Netten Federatie Afdelingscompetitie

Koornstra Netten Federatie Jeugd Partij 

Makkum - Bij de welpen meisjes de derde wed-
strijd hier stonden  zaterdag 26 juni 3 partuur op 
de lijst. Schettens Longerhouw verloren beide 
partijen en eindigden in het klassement op de 
derde plaats. Arum eindigde op de tweede plaats. 
De meiden uit Makkum wonnen al hun partijen en 
gingen voor de derde keer met de krans naar huis.

Bij de puypillenjongens was het ook de laatste 
keer voor de afd. comp.In poule was het zeer 
spannend tussen Witmarsum en Makkum 1. 
Witmarsum won deze partij maar met een eerst 
minde eindigde Makkum 1 op de eerste plaats en 
konden zij de final kaatsen.
In poule 2 won Makkum 2 al hun partijen en 
mochten zij het in de finale opnemen tegen 
Makkum 1. Makkum 1 won deze partij met 5-3 6/4. 
Om de derde plaats nam Witmarsum het op tegen 
Lollum eerstgenoemden wonnen met 5-3 6/6.

Bij de schoolmeisjes ook de derde keer. Bolsward 

had tot nu toe al hun partijen nog gewonnen en 
bleken ook vandaag de sterksten. OP de tweede 
plaats eindigde Schettens-Longerhouw en op de 
laatste plaats Arum.

Uitslag welpenmeisjes
1ste Makkum Jelien de Jong en Boukje Bosma 
Zij winnen ook het klassement met 42 punten.

Uitslag pupillenjongens
1ste Makkum 1 Jurre Rinia , Klaas Bosma 
 en Jouke Vlasbloem
2de Makkum 2 Simen Bootsma, Tom Algers 
 en Eelke Reinsma
3de Witmarsum Remco Dooper, Marc Burger 
 en Pieter Kleinjan.
Makkum 2 wint het eindklassement met 56 punten

Uitslag schoolmeisjes
1ste Bolsward Lisanne Burghgraef en Vera Eekma.
Zij winnen ook het eindklassement met 42 punten

Makkum - Een vol veld met eindelijk prachtig 
kaatsweer afgelopen zaterdag 26 juni. Bij de 
welpenjongens stonden 7 partuur op de lijst. In 
de winnaarsronde werden de halve finales 
gekaatst tussen Dennis en Martijn tegen Jelmer 
en Redmer. Dit werd gewonnen door Redmer cs. 
De andere halve finale ging tussen Karel en 
Hidzer tegen Jorrit en Abe een debutant bij de 
federatie, Jorrit cs wonnen dit. De finale werd 
gewonnen door Jelmer cs met 5-3 6/0. In de 
verliezersronde ging de finale tussen Tjalling 
Douwe en Xander ook een debutant tegen Tom 
en Markus met 5-4 6/6 was de winst voor 
Tjalling Douwe cs.

Bij de welpenmeisjes maar liefst 8 partuur op de 
lijst.Ook hier 2 debutanten nl. Lobke en Anouk.
In de  halve finale kaatsten in de winnaarsronde 
Iris en Amber tegen Sigrid en Wendy laatst-
genoemden wonnen dit. De andere halve finale 
ging tussen Nynke en Lobke tegen Lisanne en 
Robin, dit werd gewonnen door Nynke cs. De 
finale tussen Nynke cs tegen Sigrid was zeer 
spannend maar met 5-4 6/6 waren dee kransen 
voor Sigrid en Wendy. In de verliezersronde 
ging de finale tussen Marianne en Anouk tegen 
Nienke en Rixt. Mariannen en Anouk waren te 
sterk en wonnen met 5-1 6/2.

Bij de pupillen stonden ook 8 partuur op de lijst.
De halve finale tussen Arjen en Elise tegen 
Wouter en Jesse werd om ieder punt gekaatst 
maar Arjen en Elise wonnen het met 5-5- 6/2. De 
andere halve finale ging tussen Alwin en Lisanne 
tegen Bauke Jan en Arjen ook hier een zwaar 
bevochten strijd die werd gewonnen door Alwin 
cs. De finale tussen Arjen cs en Alwin werd ook 
weer volop gestreden maar met 5-5 6/4 gingen 
Alwin en Lisanne met de kransen naar huis. In 
de verliezersronde ging de finale tussen Sjoerd-
Ynze en Anna-Jantsje tegen Yvonne en Elma ,de 
beide dames streden dapper maar met 5-3 6/2 
was de winst voor Sjoerd Ynze en Anna Jantsje.
Bij de schooljeugd 6 partuur op de lijst. De 
finale in de winnaarsronde ging tussen Chris en 
Rowanne tegen Rene en Baukje.Eerstgenoemden 
waren te sterk en wonnen met 5-2 6/0. In de 

verliezersronde ging de finale tussen Jochem en 
Sanne tegen Sjoerd en Roelianne. Sjoerd cs 
wonnen dit zeer eenvoudig met 5-1 6/6.

Uitslag welpenjongens
1ste  Jelmer Dijkstra Exmorra 
 en Redmer Zaagemans Witmarsum
2de Jorrit Tolsma Arum 
 en Abe Reinsma Makkum

Verliezersronde
1ste Tjalling Douwe Reitsma Pingjum 
 en Xander Nauta Makkum
 
Uitslag welpenmeisjes.
1ste Sigrid de Boer Tjerkwerd 
 en Wendy Gaastra Witmarsum
2de Nynke Kuiper Allingawier 
 en Lobke Vlasbloem Idsegahuizum

Verliezersronde
1ste Marianne Reitsma Pingjum 
 en Anouk Smink Makkum
2de Nienke Zijlstra Exmorra 
 en Rixt Fokkema Harlingen
 
Uitslag Pupillen
1ste Alwin v.d Weerdt 
 en Lisanne Rinia beiden Makkum
2de Arjen Dolman Makkum 
 en Elisa Dooper Witmarsum

1ste Sjoer Ynze Sterkenburg Schraard 
 en Anna Jantsje Bosma Makkum
2de Yvonne Galama Tjerkwerd 
 en Elma v.d Logt Makkum
 
Uitslag Schooljeugd
1ste Chris Monfils Kimswerd 
 en Rowanna Terpstra Tjerkwerd 
2de Rene Boschma Zurich 
 en Baukje Zaagemans Witmarsum

Verliezersronde
1ste Sjoerd Rijpkema Bolsward 
 en Roelianne Bouma Witmarsum
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
      RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

12e Gebr. Miedema freelance Timmerbedrijf partij
“…..en we zijn er weer bij en dat is prima!….“

Makkum - Zondag 13 juni jl. werd deze partij 
onder prima weersomstandigheden gehouden op 
“Keatslân De Seize” te Makkum. Eigenlijk 
bestaat het uit twee partijen t.w. een Heren 30+ 
d.e.l. partij en een Heren 50+ d.e.l. partij.

Heren 30+
In deze klasse stonden, na twee afzeggingen, 7 
complete parturen op de lijst. Er deden acht 
Makkumers mee! Geen bijloten dit keer. Het 
partuur van Peter Bootsma, Gerard v. Malsen en 
Ype Smink won de eerste twee omlopen vrij 
gemakkelijk met de standen 5/2 – 6/2 en 5/3 – 
6/2 . Dit betekende meteen een finaleplaats. De 
andere finalist was het partuur van Hendrik 
Eringa, Dirk Fennema en Tammo Bijlsma. In de 
tweede omloop hadden zij heel veel tegenstand 
te duchten van het partuur van Roel Venema, 
Hayo Attema en Jelle-Jan Bouma, maar na een 
gelijk opgaande strijd was er aldus de winst voor 
Hendrik Eringa cs. met 5/5 – 6/4. De finale was 
echter niet zo spannend. Het partuur van Peter, 
Gerard en Ype was duidelijk de betere, zo wonnen 
zij deze partij met 5/2 – 6/0. In de finale van de 
verliezersronde stonden twee Makkumers tegen-
over elkaar. Jan-Ruurd Amels met Jan v.d. Meulen 
en Sjoerd Boonstra nam het op tegen het partuur 
van Siepie Attema, Jappie Wagenaar en Klaas 
Dijkstra. De strijd was snel gestreden en het par-
tuur van Siepie won met 5/2 – 6/4.

Uitslag: 30+ klasse
1e Peter Bootsma, Gerard v. Malsen 
 en Ype Smink.
2e Hendrik Eringa, Dirk Fennema 
 en Tammo Bijlsma.         

Verliezersronde
1e Siepie Attema, Jappie Wagenaar 
 en Klaas Dijkstra
2e Jan v.d Meulen, Jan-Ruurd Amels 
 en Sjoerd Boonstra.       
                               
Heren 50+
Hier stonden oorspronkelijk 16 parturen op de lijst. 
Doordat een aantal kaatsers zich voorafgaande 
aan de wedstrijd had afgemeld vanwege blessures, 
werd er begonnen met 15 complete (!) parturen. 
De eerste halve finale in de winnaarsronde ging 
tussen het partuur van Jan de Jong, Thijs Houtsma 
en Evert Heeg en het partuur van Tjeerd Bouma, 
Anne Bootsma en Geert Faber. Het was een 
spannende partij met uiteindelijk winst voor Jan 

de Jong cs. met 5/4 – 6/2. De tweede halve 
finale was een thriller, het partuur van Jan 
Brandsma, Teake Koster en Henk Woppenkamp 
won uiteindelijk van het partuur van Simon de 
Groot, Ulbe Dijkstra en Age v.d. Goot met 5/5 
– 6/….. De finale was een super-thriller, want 
met alles aan de hang sloeg Evert Heeg (72 jr.) 
vliegend een kaats voorbij en pakte zo de over-
winning, samen met Jan de Jong en Thijs Houtsma, 
op het partuur van Jan Brandsma, Teake Koster 
en Henk Woppenkamp ( 5/5 – 6/6). De finale in 
de verliezersronde ging tussen het partuur van 
Johannes Siegersma, Wim Bosklopper en Marten 
v.d. Meulen en het partuur van Henk Hellinga, 
Henk Noordbruis en Johannes Hinrichs. Winst was 
er met 5/2 – 6/2 voor Johannes Siegersma cs.

Enkele keurmeesters van vandaag kwamen na 
afloop van de wedstrijd naar het bestuur toe om 
te vragen of zij nu klaar waren. Na een bevesti-
gend antwoord vanuit de bestuurskar gingen zij 
richting kantine, onderweg zingend “en we zijn 
er weer bij en dat is prima !“, duidend op hun groen 
licht voor deelname aan de komende Makkumer 
Merke Grote Ledenpartij. Hulde voor deze mooie 
instelling !!

Uitslag: 50+ klasse
1e Jan de Jong, Thijs Houtsma en Evert Heeg   
2e Jan Brandsma, Teake Koster 
 en Henk Woppenkamp
3e Tjeerd Bouma, Anne Bootsma 
 en Geert Faber        
3e Simon de Groot, Ulbe Dijkstra 
 en Age v.d. Goot

Verliezersronde
1e Johannes Siegersma, Wim Bosklopper 
 en Marten v.d. Meulen
2e Henk Hellinga, Henk Noordbruis 
 en Johannes Hinrichs
                               
De prijzen bestonden uit prachtige levensmiddelen-
pakketten en werden aangeboden door de Gebr. 
Miedema Freelance Timmerbedrijf.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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TE KOOP

Kerkeburen 32
MAKKUM

Pittoreske, sfeervolle 
woning met tuin. 

Vraagprijs:
€ 119.000,00 k.k

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 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Colofon

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

 DE FRIESLAND   AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

VDBLES TAXICENTRALE

Nota’s schilderbedrijf 
ledenpartij
Makkum - Snein 11 july, de lêste ledenpartij foar 
de Makkumer ‘Merke’! Dizze partij is foar senioren 
heren en dames en foar de jeugdleden fan de Makkumer 
keatsferiening. De priizen: bonnen en eretekens 
wurde sponsere troch Nota’s skilderbedriuw en de 
kranzen wurde yn dizze ledenpartij oanbean troch 
‘Autobedriuw Kamstra’.

In moaie dei wie it op ‘keatslân de Seize’. De sinne der 
wer folop bij, nei in nacht mei tonger, rein en hurde 
wyn. Dy rein koenen we wol brûkke op it lân, mar it 
wie krekt wat te min. De ‘bereiner’ sil der dizze wike 
wol wer bij moatte as it waar sa droech bliuwt. We 
hienen dit kear in pear debutanten út de jeugdkategory 
te witten: Emiel Wijma, Christiaan van der Logt, 
Sybe Jan Koopmans en Jessie Rinia. Alle fjouwer 
jongens ha harren sels goed op’e kaart set. De lêste twa, 
Sybe Jan en Jesse ha harren, mei har maten fansels, 
yn de prizen keatst. Der stienen foar dizze snein 9 
heren partoeren op de list. Der wienen wer moaie 
partijen om nei te sjen. Yn de heale finale stienen 
partoer 7: Aloys Freitag, Leo Nauta en Jesse Rinia 
tsjin partoer 2: Siepie Attema, Bauke Jetze Smink 
en Sybe Jan Koopmans te keatsen. It waard 5–2, yn 
dit foardiel fan it partoer fan Aloys Freitag. De tredde 
priis wie dus foar it partoer fan Siepie en syn maten. 
Yn de finale stie it partoer fan Hayo Attema, Tjitte 
Folkertsma en Berrie Aalders tsjinoer it partoer fan 
Aloys, Leo en Jesse. Jesse sloech foar best op, Leo foar 
yn it perk en Aloys foar minst achteryn. It lêste partoer 
wûn oermachtich mei in stân fan 5–0 op de telefraaf! 
Jesse, noch mar 13 jier,  sloech fliegend op en de beide 
perkmannen, Leo en Aloys, lieten fiere boppeslagen 
sjen. Nei ôfrin fan de partij noch eefkes gesellich 
neisitte, sa’t wij dat went binne bij KV Makkum. 
Even neipraten en alfast útsjen nei de oankommende 
Makkumer Merke!
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Hoge witte spaanplaat kast, ziet er goed uit, br. 
46, h. 170 d. 40 cm. € 10.-, tel. 0515-579346

Slaapbank 140x200 cm. matras 12 cm, beddin-
gen Ikea, als nieuw met afneembare hoes € 150.-
, tel. 0517-531478

Buitenboordmotor Evinrude kort staart 2.2 pk in 
pr. staat € 175.-, tel. 0517-531300

Wie wil mijn baasje/bazinnetje worden? ik ben 
een rood/wit katertje en ben ± 8 wk. oud  ik ben 
zindelijk en kan lekker eten/drinken, mijn tel.  
0515-541837, hoor ik wat van je?

3 jonge kittens van 7 weken oud, tel. 06-11861587

Klusjesman voor o.a. Tuinonderhoud, Schilder-
werk, Bad- kamer- keuken betegelen, Laminaat 
vloeren etc. Ook aardappelen sorteren, zowel 
poot als consumptie aardappelen. Laag uurtarief, 
tel. 06-19876628

Hallo, ik ben een meisje van 16 jaar en kom uit 
Makkum. Ik zoek een oppasbaantje in Makkum 
of rond Makkum. Het liefst di - wo - en do de 
hele dag tot een uur of 6/7. Het weekend het 
liefste niet. Ik heb ervaring! tel. 06-36176577

Wie wil mijn woonkamer behangen tegen ver-
goeding, tel. 06-19876628

Een surfplank voor beginners, tel: 0517-641080

 
Ik zoek iemand die tegen betaling mij kan helpen 
met de Franse taal, tel. 0515-232208

Nieuwe baasjes gezocht voor lieve jonge katten.
Zijn aan jonge kinderen gewend. Diverse kleu-
ren zwart/grijs/wit. Belllen: 469391. 

Wie is zijn of haar Knuffelmuis met rood jurkje 
en rode voetjes verloren? Muis is gevonden in de 
Lieuwkemastraat woensdag 7 juli, tel. 0515-
232272

Beige hoed. Op het terras van de Gekroonde 
Roskam in Witmarsum heb ik mijn beige hoed 
laten liggen. Er is een beloning voor de degene 
die de hoed bij het café terugbrengt, tel. 0515-
231275

Wie heeft mijn beurs gevonden? Afgelopen vrij-
dagavond rond 7 uur ben ik hem verloren. Er zat 
een ID- kaart in & het was een ABN- Amro beurs 
(zwart). Mocht u hem hebben gevonden dan 
graag contact opnemen met tel. 06–11472078

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

AANGEBODEN

GRATIS AF TE HALEN

Zoekertje

* Ook in Makkum was het een en 
al Oranje. Onze fotograaf  maakte 
deze opnamen zondagavond voor 
de horeca zaken “De Eerste Rang” 
en van Café Romano op de Markt. 
Helaas… “we zijn niet kampioen 
geworden!”
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