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De 118e Makkumer Merke een feest voor jong en oud
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum, Zwanenbalg 20

Makkum - Voorafgaande aan de traditionele ledenpartij, was er al drie dagen gekaatst met volop kermisattracties en een muzikale noot. Dinsdag 20 juli jl.
werd door vele leden van de K.V. Makkum gestreden
om een plaats in de koets. De kaatsomstandigheden
waren op deze laatste dag van de Merke subtropisch.
In totaal (alle 13 klassen) waren er ca. 70 parturen,
waarvan 36 bij de Heren. De prijzen bestonden dit
jaar uit transparante plaquettes. De kransen voor de
categorieën werden aangeboden door Rederij
Engelsman Towage & Salvage. Bij de Pupillen
A-Klasse werden ze aangeboden door de Fam. T.
Lutgendorff. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag

werd geslagen door Bauke-Jetze Smink in de Heren
B-Klasse en door broer Ype Smink in de Heren
A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een fraai ereteken,
aangeboden door Caravan “ Us Stek “.
Na een vlotte prijsuitreiking onder leiding van voorzitter Warren van der Veen, konden de winnaars
meteen plaats nemen in de koetsen. Even na 20.00
uur begon met muzikale begeleiding de succesvolle
rijtoer door Makkum voor alle 1e prijswinnaars en
was er voor de feestgangers in de tent aansluitend
een geweldig optreden van “Butterfly”. Elders in
de krant alles over de Makkumer Merke 2010.

Vrijwillige veiling: mooi gelegen luxe vrijstaande Duinvilla
(recreatie) o.a. 4 persoons sauna, garage, beschut
terras ZW, incl. inventaris, 593 m² eigen grond.

Inzetprijs € 285.000,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 1 augustus
K.C. “Het Anker”
9.30 uur ds. A. Althuis, Workum
R.K. kerk
9.30 uur Zomerviering te Workum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. A. van der Haagen, Den Helder + H.A.
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.30 uur ds. A.G. Hoekema, dienst Bloemkamp
Recreatiedienst Holle Poarte
aanvang 9.30 uur ingang piramide,
Mevr. C. Hoekstra-Baarda, m.m.v. E. Terluin (Bugel)

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 De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980
-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

Familieberichten
Want wij weten dat, indien de aardse tent,
waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een
gebouw van God hebben, in de hemelen, niet
met handen gemaakt, een eeuwig huis.
II Korintiërs 5 : 1

Heden heeft de Here tot Zich genomen, mijn
geliefde man, ús heit, pake en oerpake

Frans Horjus
* 14 juli 1923
Makkum

 24 juli 2010
Makkum
12 mei 1951

IJbeltje Horjus-Feenstra
Siete en Ingeborg
Frans en Talita
Jolanda en Eric
Henk
Klaas en Trijntje
Henny en Davide, Alessandra, Mirko
Ypie
Fransiska
Houkje en Henk
Bert en Elske, Yohna
Yvette
Arie en Inge
Janneke en Tienus
Martijn
Remco
Sijtze en Bianca
Jurjen
Robert
Kerkeburen 66 K, 8754 EB Makkum.
De Dankdienst voor zijn leven zal worden
gehouden op vrijdag 30 juli om 11.00 uur
in de ’Van Doniakerk’ aan de Kerkeburen te
Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemde kerk.

Na een periode van afnemende gezondheid is
op 87 jarige leeftijd overleden

Frans Horjus
Medeoprichter van Garage Horjus.
Wij wensen de familie Horjus en met name
onze collega’s Klaas, Arie, Sytse en Henk veel
sterkte toe met dit verlies.
Gerrit – Tjammie
Bouwe – Ria
Jan – Rommy
Melle – Willy
Makkum, 24 juli 2010

Johan
Sietske – August
Franciska – Jan
Henk

Opnieuw is er een lege plaats in onze familiekring
In Christus ontslapen onze geliefde en zeer
gewaardeerde broer, zwager en oom

Frans Horjus
Onze schoonzus, kinderen en kleinkinderen wensen
we toe dat zij de nabijheid van onze Heer mogen
ervaren in troostende handen die ze toegestoken
krijgen.
Maarssen: Anne en Jan  Ensing-Horjus
Drachten: Arend en Sietsche Horjus-Kuipers
Sneek: Sikke en Idske Horjus-Wijnja
Makkum: Jan en Anneke Horjus-v.d.Veen
Bierum: Klaas Horjus
Makkum: Joop en Hillie  Horjus-Noteboom
en oomzeggers
Makkum, 24 juli 2010

Wij willen iedereen bedanken voor het
medeleven, na het overlijden van ús leave
mem, skoanmem, beppe en oerbeppe

'
Maria Rinia-Kaszynska
Fam. Rinia
Makkum, juli 2010

We willen iedereen hartelijk bedanken
voor de getoonde belangstelling op ons
55-jarig huwelijksfeest. Hierdoor kunnen
we terugzien op een bijzondere dag.
Haye en Rommie Tjeerdema - Kunst

Wist u dat...
* Stichting 'De Betûfte Bal' zowaar weer een
Jubileum-Jubileum-Partij organiseert.
* Deze wordt gehouden op zaterdag 14 augustus
en gewoon weer op het kaatsveld te Makkum.
* Het weer een 'wilde partij' is dus iedereen vanaf
14 jaar mag mee kaatsen.
* U zich nu al kunt opgeven bij de heren Jasper
van Dijk (0515-232645) of Sjef van der Draai
(0515-232551).
* Na 5 jaar afwezigheid de organisatie besloten heeft
er weer een grandioos feest van te maken met
o.a. vleesch en live muziek.
* Er een heuse vergunning aanwezig is en er dus geen
stekkers uit het stopcontact worden getrokken.
* DBB verheugt is mede te delen dat de eeuwige
koning ook weer van de partij is.
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Agenda
woensdag 28 juli
Makkum – Strandbibliotheek Vriendschapsbandje maken vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur
Makkum – Centrum dorp van 18.00 – 21.00 uur
braderie en gezelligheidsmarkt
met kinderrommelmarkt

donderdag 29 juli
Makkum – Literêre Skriuwers Rûte start 13.00 uur
bij de Strandbibliotheek, onderweg wordt er voorgelezen uit het werk van deze schrijvers

vrijdag 30 juli
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

zaterdag 31 juli
Cornwerd – Kaatsveld, Pearkekeatsen
aanvang 11.00 uur

zondag 1 augustus
en zondag 15 augustus
Makkum – Literêre Ferhalen Rûte start 11.00 uur
bij de Strandbibliotheek
Makkum – Strandbibliotheek Voorlezen uit Piraat
Lars vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

woensdag 4 augustus
Makkum – Strandbibliotheek Knutselen met
schelpen, vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

Adverteer in de

Goudse Komijne Kaas, 500 gram......................................4.29
Chorizo Worst.......................per pakje 25
Every Day Selection Bake Off Baquettes,
pak à 2x150 gram...................................................nu 55

cent
Persil Megaperls, 1.215 kg....................................7.99 nu 3.98
krop IJsbergsla.......................................................nu 89 cent
Bami Groentenpakket, 400 gram.......................................1.29
Nasi Groentenpakket, 400 gram.........................................1.29
Every Day Selection Rijstwafels, pak à 10 stuks...nu 39 cent

Makkumer Belboei

Aanbiedingen geldig van do. 29/7 t.e.m. wo. 4/8

Rundvleesvoordeel

Kogelbiefstuk
4 halen = 3 betalen
Profiteer van 29 t/m 31 juli
van dit smakelijke voordeel

cent voordeel

Varkensvleesvoordeel

Chorizo Braadworst
4 halen = 3 betalen
Vleeswarenvoordeel

4=3
4=3
2,69
1,09
1,45

Gebraden Runderrollade +
samen
100 gram Boeren Metworst
100 gram

Salade van de Week

Beenhamsalade
100 gram
Specialiteit van de week

Kip op Stok
100 gram

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 28 juli 2010

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS
 Gebakken kip
in zoetzure saus
 Babi Pangang
 Mini loempia's
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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Aankondiging Eigooien en later met de bus naar Sumar

(Archief foto)

Makkum - Donderdagavond 12 augustus verandert
de Markt in Makkum weer tijdelijk in een eiwerp-arena. Voor de 6e achtereenvolgende keer
organiseert Us Stek hier het eigooien. Dit jaar weer
4 klassen: heren, dames (incl. gemengde koppels)
en jongeren van 12 tot 16 jaar. De jongste klasse
bestaat uit de jeugd van 0 tot 12 (onder begeleiding
van een ouder). Net als vorig jaar is het baanrecord van maar liefst 59,50 m. (Wilco en Jurjen)
het ultieme doel voor de meeste koppels. De
opgave en aanvang zijn aan de kar op de Markt
om 18.30 uur.
Dit jaar wordt een speciaal jaar omdat wij dit
jaar afreizen naar Sumar om daar deel te nemen
aan het open frysk kampioensschap eigooien.
Dit gaat gebeuren op zaterdag 21 augustus 2010.
De wedstrijd wordt tussen 14.00 uur en 18.00 uur
georganiseerd. Naast het eigooien is er een feesttent met attracties aanwezig. Us Stek heeft een
touringcar mede gesponsord door de fa. vd Bles

Adverteer in de
Makkumer Belboei

beschikbaar waar in totaal 36 mensen mee vervoerd kunnen worden. Vertrek is rond de middag
en na afloop zijn we aan het begin van de avond
weer in Makkum. De winnende koppels van
donderdag 12 augustus in Makkum krijgen een
geheel verzorgde overtocht aangeboden door Us
Stek. Overige koppels zijn uiteraard ook van
harte welkom bij deze ludieke actie met als doel
het behalen van de Fryske titel eigooien 2010!
Gezien de afstanden die ieder jaar in Makkum
gegooid worden moet dit haalbaar zijn.
Geef je op bij de organisatie, wees hier niet te laat
mee omdat de bus al half vol zit! Dit zijn de onderstaande leden van Us Stek. (Wieger of Jetze via
email: lekkerlizze@hotmail.com of Jetzegenee@
hotmail.com, geef aan met hoeveel personen je
mee wilt.) De kosten bedragen 15, - per persoon.
Bij voldoende opgave!
Us Stek Makkum



In- en verkoop van auto’s



Banden en velgen



Reparatie en onderhoud



Grote- kleine- en zomerbeurt



Apk (klaar)



Verkoop van nieuwe



Ruitreparatie en vervanging

en gebruikte onderdelen

Kalkovens 13
8754 GP Makkum

0515 23 16 91
06 134 165 92
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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 is de collectie van Ykje
de Jong te bezichtigen.
Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur
Sang 13.00-17.00 uur, 7, 8, 21, 22 aug. www.
antjevanderwerfpursang.nl
Makkum – Tsjerkepaad tot en met 11 september
zijn de kerk in Piaam en de Van Doniakerk in
Makkum elke zaterdag open van 13.30 uur tot
17.00 uur. In Makkum wordt tijdens de openingstelling het orgel bespeeld.
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 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 en elke laatste woensdagavond van de
maand van 19.00-21.00 uur. Zie voor info www.
decirkelexmorra.nl
Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizententoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend mei t/m september maandagmiddag
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.0017.00 uur, Dorpsstraat 29
Parrega e.o. – Open kerk en expositie 7 en 14
augustus geopend van 13.00-17.00 uur en op
open monumentendag 11 sept. a.s. geopend van
10.00-17.00 uur. Parrega: Hettie van Asch,
Aquarellen en Beelden, Enne Riemersma, Foto
en Film presentatie, Hielke Rein Koopmans,
Bodemvondsten. Parrega: café de Harmonie,
doorlopende vertoning oude dorpsfilms en
authentiek interieur. Hieslum: Durk Folkertsma,
Landschapschilderijen etc. Dedgum: Anne
Tilstra en Afke Westera, Schilderijen en Beelden
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, Waltaweg 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

VDBLES TAXICENTRALE
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
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Dit jaar 11e editie Maisdoolhof in Witmarsum
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Laminaat op de vloer?

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

(Eigen foto)

* Joska en Lieke Hijlkema aan de wandel in het
maisdoolhof
Witmarsum - In 1999 lagen Anneke en haar
vader Sikke Tolsma aardappelen te zoeken en
terwijl zij aan het werk waren kwamen zij op het
idee om een maisdoolhof te maken. Dit maisdoohof zou dan het jaar erop op het stuk land
waar ze op dat moment aan het aardappelzoeken
waren zoeken moeten komen. Door de jaren heen
is het maisdoolhof in Witmarsum een begrip
geworden. Het had echter niet veel gescheeld of
na de 5e editie zou er geen doolhof meer zijn.
Vijf maal een doolhof is toch immers genoeg?
Het dorpsbelang van Witmarsum greep in en
schreef een brief aan de familie Tolsma met de
vraag of zij alsjeblieft door wilden gaan met het
maisdooldof. En dat de doen zij. Nu, in 2010,
staat er voor de elfde maal een maisdoolhof,
precies op hetzelfde stukje land als waar in 1999
het idee op bestond.

De entree van het doolhof bedraagt al elf edities
lang 50 eurocent welke volledig ten goede komt
aan een stichting in Nederland die zich inzet
voor kinderen. Zo is er de afgelopen jaren geld
opgehaald voor stichting Doe een Wens, de CliniClowns en Kika. Dit jaar, is er net als afgelopen
jaar, gekozen voor de Ronald McDonald hoeve te
Beetsterzwaag. Deze hoeve is een vakantiepark
waar kinderen en jongeren met een handicap
onbezorgd op vakantie kunnen en is in april van
dit jaar officieel geopend door Yvonne Jaspers.
Zonder een aantal sponsoren is het echter niet
mogelijk om een mooie cheque te kunnen overhandigen aan deze stichtingen. Zo zorgt loonbedrijf Westra uit Arum en Franeker ervoor dat
het mais wordt gezaaid en Fouragehandel Siebren
de Vries (uit Witmarsum) maakt het mogelijk dat
het mais wordt geoogst. Daarnaast stelt aardappelhandel S. Tolsma het stukje land beschikbaar.
De familie Tolsma hoopt dat zij dit jaar een check
aan de Ronald McDonald hoeve kunnen overhandigen welke hoger is dan het record bedrag
van 2.750 euro van vorig jaar. Of dit gaat lukken
is nog maar de vraag, want door het weer van de
afgelopen maanden is het doolhof gemiddeld drie
weken later open gegaan dan de vorige edities.
Het maisdoolhof te Witmarsum is elke dag van
de week geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Wanneer
u het doolhof buiten de bezoekuren wilt bezoeken,
dan kunt u contact op te nemen met de familie
Tolsma (0517-532133). Tot ongeveer eind september zal het maisdoolhof te Witmarsum
geopend zijn.

Afscheidsavond O.B.S. It Iepen Stee in Hotel De Prins

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Op woensdagavond 30 juni jl. hield
It Iepen Stee weer een playbackshow/talentenjacht in Hotel De Prins. Het was een zwoele
zomeravond, maar het leek wel of de leerlingen
geen last hadden van de hoge temperaturen
Ondanks de hitte zongen de jeugdige ‘artiesten’
fantastisch! Veel leerlingen hadden zich alleen
of samen met anderen voor deelname aangemeld.
Dat bleek helemaal terecht. Dat leerkrachten en
ouders van IIS bij zoveel jeugdig enthousiasme
niet wilde achterblijven, spreekt bijna voor zich.
Het team, de luizenmoeders en de leerlingen
zongen de ribben uit hun lijf. Enkele voorbeelden
van het repertoire: een nummer van Jan Smit, het
lied over de pizzahut, the waving flag, de zomer,
in wedstrijd in vuvuzela blazen en nog veel
meer. Het was een feest om naar te kijken en te

luisteren. En gekeken werd er. De bovenzaal van
Hotel De Prins zat en stond vol! Er loopt veel
talent rond op ISS! De maandelijkse vieringen
op ISS vormen een goede voorbereiding voor
grotere optredens. Dat is duidelijk. In de pauze
kon verdiend worden genoten van limonade met
een spekje!!
Op deze avond werd ook afscheid genomen van
de leerlingen van groep acht en de leerkrachten
Monique Kooistra, Marike Beckers en Chris
Meynen (GVO). Omdat op onderdelen de opvolging nog niet helemaal in kannen en kruiken is,
konden die opvolgers nog niet worden voorgesteld. De leerlingen kregen een mooie mok
met naam mee naar huis. De leerkrachten kregen
een bos bloemen en een cadeaubon!

Laatste schooldag O.B.S. It Iepen Stee op het schoolplein
Makkum - Op vrijdagmorgen 9 juli jl. hadden
de ouders van IIS voor alle kinderen van school
een sport en spel afscheidsochtend op het plein
georganiseerd. En het weer was ook op deze
ochtend fantastisch. De kinderen deden allerlei
spelletjes: balpoepen, flessen water vullen, buikglijden en ze deden ook een quiz. De kinderen
hebben vooral genoten van de spelletjes met
water. Dat had natuurlijk alles te maken met de
toch wel hoge temperaturen. De ochtend werd
afgesloten met het eten van pannenkoeken. Die
pannenkoeken werden terplekke door de moe-

ders gebakken. Een warm klusje! De kinderen
zochten allemaal een plekje in de schaduw om
daar lekker te genieten van de heerlijke pannenkoeken. Daarna kregen de kinderen nog een ijsje!
Na deze picknick volgde de prijsuitreiking. De
winnaars kregen een ‘gouden’ medaille en een
mooie oorkonde mee naar huis. Het was bijna
twaalf uur toen meester Mulder naar leerlingen,
ouders en teamleden toe even kort het geslaagde
schooljaar benoemde, iedereen bedankte voor de
prima inzet en afrondde met ons allemaal een
fijne vakantie toe te wensen.
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Makkumer Merke met 27 partuur Zilveren Zwaan partij
Makkum - In de 1e omloop een partij met alles
aan de hang tussen Oude Leije en Easterein. Eerst
genoemden wonnen. In de 2e omloop kaatsten
St.Anna en Berlikum een spannende partij.
St.Anna won met 4-5 6/6. In de 3e omloop nam
Dronrijp het op tegen Wjelsryp Dronrijp haalde
alles uit de kast maar de winst was met 4-5 6/6
voor Wjelsryp. Daarna moest Wjelsryp het in de
halve finale opnemen tegen Beetgum. Ook dit
werd een zware dobber voor Wjelsryp maar ze
wonnen met 4-5 6/6. De andere halve finale ging
tussen St.Anna en Tzummarum dit werd 5-3 6/6
in het voordeel van St. Anna. De verwachte finale
ging tussen Wjelsryp en St. Anna de winnaars van
vorig jaar van de Zilveren Zwaan. Het werd geen
spannende finale want Wjelsryp nam een voorsprong van 3 eersten. St. Anna kwam nog even terug
maar in het laatste eerst sloegen de Scharringa’s
van Wjelsryp 4 maal boven, uitslag 5-3 6/2

Bij de d.e.l Groothandel Bergsma partij stonden
17 partuur op de lijst. Partuur 4 met Jitze, Hessel
en Martin namen het op tegen partuur 8 Joeke-Ids,
Tjitte en Hendrik voor een plekje in de finale.
Partuur 4 won met 5-3 6/6. De halve finale tussen
Menno, Robert en Jelle tegen Jan, Remco en
Auke-Geert werd een echte triller. Jan cs hadden
een voorsprong van 5-1 toen het partuur van
Menno cs zich terugvocht tot 5-5 6/6. Jelle, de
plaatselijke favoriet, retourneerde de bal terug in
het perk. De finale tussen Menno cs en Jitze cs
werd met 5-3 6/2 gewonnen door Jitze cs.

1e Welsrijp
Pieter-Sijberen, Jelle en Gerrit Scharringa
2e St.Anna
Rein en Krijn Hiemstra, Sjoerd de Jong
3e Beetgum
Remko v.d Vlugt, Simon Hoogland,
en Tjisse Steenstra
3e Tzummarum
Arjen v.d Zee, Oane Veldman
en Willem Heeringa.

Café-Restaurant ‘de Zwaan’, Theo en Jorn Adema
Systeemafbouw, Juwelier Kramer, Autorijschool
A. Poog, Groothandel Bergsma en Bloemenmagazijn v.d Woude sponsorden deze partij
waarvoor Hartelijk Dank!!

1e Jitze de Jong, Hessel Braaksma
en Martin Leyenaar.
2e Menno v. Zwieten, Robert Bussink
en Jelle Attema
3e Jan Schurer, Remco Miedema
en Auke-Geert Ybema.

Bel voor een afspraak
Wij zijn gesloten van
2 t/m 7 augustus

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Blanksma
Assurantiën

V E R Z E K E R E N M E T P E RS OONLI JKE S E RV I CE
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

De 19de Douwe Blanksma partij
Makkum - Moandei 19 july de tredde keatsdei
op riege fan de ‘Makkumer Merke’. Mei de
sinne heech oan’e loft en de Fryske flage yn top!
It keatslân ‘De Seize’ lei der wer prachtich bij.
De lyntsjes wer strak, de banken lâns de kant,de
telegrafen te plak, alles klear foar de KNKB
Senioren d.e.l. partij. Wat kin in keatsleafhawwer noch mear winskje! Repko Sportprijzen
(Fam. Blanksma) soarge foar de priizen yn dizze
partij. Fam. Freitag stie yn dizze partij foar de
kransen.
Op de list stienen 11 partoer. Tsien senioren út
Makkum hienen harren opjûn foar dizze partij.
Hast it tredde part fan de opjefte, mar jammer
genoch net ien fan allen yn de priizen. Yn de
heale finale stienen partoer 2:Pieter van Althuis,
Pytrik Hiemstra en Sip-Jaap Bos tsjinoer partoer

4: Michel van der Veen, Jelte Pieter Dijkstra en
Thomas van Zuiden. Der waard fûl keatst oan
beide kanten, mar partoer 4 lúts de oerwinning
nei harren ta, mei in boppeslach fan Michel van
der Veen mei in stân fan 3 – 5 4/6.
Yn finale stienen partoer 7: Feiko Broersma,
Hein Spindelaar en Peter de Boer tsjinoer it partoer fan Michel van der Veen. It partoer fan
Feike keatse sawat foutleas en mei de keats foarbij, troch Peter de Boer, wûnen sij de partij mei
in stân fan 5 – 2 6/4
De keningspriis fan dizze 19de Douwe Blanksma
partij wie foar Feike Broersma. Sterk yn it perk
mar ek bij de opslach! Sa kaam der in ein oan de
keatserij op it lân, mar it ‘Merkefeest’ gie noch
troch yn ‘e tinte.

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl
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118e Makkumer Merke ledenpartij

dinsdag 22 juli 2010

Heren A-klasse

Heren A-Klasse
Koetsier Durkje Wind, Lennart Adema (k) Daniel Kleiterp en Hendrik Jan v/d Velde.

Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, hier werd in een poule
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. In deze sterkste heren-klasse
streden twee parturen om de tweede plaats. Na twee partijen te hebben
gekaatst had het partuur van Michiel Scheepvaart, Andries Smink en Aloys
Freitag 11 punten bij elkaar geslagen. Het partuur van Jorn Adema,
Hillebrand Visser en Geert Wijma stond op 8 punten. In de derde partij
moesten zij tegen elkaar strijden en er was slechts een verschil van 3 punten.
Het partuur van Jorn, Hillebrand en Geert won met 5/4 – 6/0 en kreeg er 7
punten bij: 15 in totaal. Het partuur van Michiel, Andries en Aloys pakte nog
4 eersten en kwamen dus ook op 15 punten te staan. Na enig geconcentreerd rekenwerk van scheidsrechter Gerrit Okkinga, viel de beslissing. Michiel,
Andries en Aloys hadden 3 tegeneersten minder, zodat zij de tweede prijs
pakten. Slechts één partuur kon drie overwinningen boeken. Dat was het
partuur van Daniël Kleiterp, Hendrik-Jan v.d. Velde en Lennart Adema.
Twee maal winst met 5/3 – 6/0 en eenmaal (tegen Michiel cs.) met 5/4 – 6/4,
leverde 21 punten op en daarmee de eerste prijs. Tot koning van deze klasse
werd uitgeroepen Lennart Adema, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker.
1e. Lennart Adema (Koning), Daniël Kleiterp en Hendrik-Jan v.d. Velde.
2e. Michiel Scheepvaart, Andries Smink en Aloys Freitag.

Heren B-klasse
In de Heren B klasse stonden er negen parturen op de lijst. Er was tijdens
de loting even wat verwarring omtrent de broers Brunia (Eelke en Evert),
maar op de dag van de wedstrijd bleek dat er slechts één Brunia meedeed
(soms maken voorzitters een heel klein foutje…..) t.w. Eelke. (Evert bestaat
nl. niet). Het partuur van Pieter Spoor, Eelke Brunia (dus) en Jan-Ruurd
Amels won twee omlopen met 5/4 en bereikten de finale na een staand
nummer in de derde omloop. Het partuur van Uilke Tuinier, Cerry v.d. Logt
en Ruurd Tilstra stond in de derde omloop tegenover het partuur van Sietse
(omgedoopt na de Hollandse Avond tot “Jannes”) Lenters, Bauke-Jetze
Smink en Steven v. Gorssel. Het werd 5/5 -6/6 en toen viel het doek voor
Uilke, Cerry en Ruurd. Jannes (Sietse), Bauke-Jetze en Steven kaatsten
vliegend in de finale tegen Pieter, Eelke (of toch Evert?) en Jan-Ruurd,
want met 5/0 – 6/2 pakten zij de eerste prijs. Steven v. Gorssel werd de
trotse koning en ontving de Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.
Heren B-Klasse
Koetsier W. Altena, Sietse Lenters, Steven van Gorssel (k) en Bauke Jetze Smink.

1e. Sietse (Jannes) Lenters, Bauke-Jetze Smink en Steven v. Gorssel (k).
2e. Pieter Spoor, Eelke Brunia en Jan-Ruurd Amels.
3e. Uilke Tuinier, Cerry v.d. Logt en Ruurd Tilstra.

Heren C-klasse:
In deze klasse streden slechts 11 parturen om de hoogste eer (15 in 2009!).
Er waren drie prijzen te verdelen.Rinze Koornstra met zijn maten Simon
Adema en Sjoerd Gielstra bereikten de tweede omloop en waren op weg
naar een prachtig einde van de dag, de koetsen! Maar….Rinze viel met zijn
hoofd op het dorre, harde kaatsveld en dit pakte niet goed voor hem uit.
Een hersenschudding was het gevolg, zodat hij noodgedwongen de strijd
moest staken. Sando v.d. Meer werd bijgeloot. Jasper v. Dijk, Jetze Genee
en Alwin Nagel (allen zonen van bekende kaatsers) bereikten gemakkelijk
de derde omloop. Daarin troffen zij de gebroeders (ja echt waar) Melchers,
Rintje en Geert, en Jelle Sieswerda. Bloedspannend werd het. Alles aan de
hang en dan……zegevierden uiteindelijk Rintje, Geert en Jelle, zodat Jasper,
Jetze en Alwin met een derde prijs naar huis (of tent) werden gestuurd. De
finale tussen het partuur van Simon, Sando en Sjoerd en het partuur van
Rintje, Geert en Jelle werd vrij snel verkaatst. Eerstgenoemden waren zeer
sterk en wonnen met de cijfers 5/2 – 6/2. Tot koning in deze klasse werd
uitgeroepen Simon Adema, hij ontving de Willem Kooistra Wisselbeker.

Heren C-Klasse
Koetsier E. Feenstra, Sando van der Meer, Simon Adema (k) en Sjoerd Gielstra.

1e. Simon Adema (k), Sando v.d. Meer en Sjoerd Gielstra.
2e. Rintje Melchers, Geert Melchers en Jelle Sieswerda.
3e. Jasper v. Dijk, Jetze Genee en Alwin Nagel.
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Heren 45+ A-klasse:
“De Kaatsers”. Bij deze klasse namen zes parturen deel en er waren twee
prijzen te verdelen. In de tweede omloop kaatsten het partuur van Germ
v.d. Meer, Bert Veltman en Berrie Aalders tegen het partuur van Wiebe
Visser, Henk Kuipers en Warren v.d. Veen. Het werd een overwinning voor
Germ cs. met 5/2 – 6/4. Een staand nummer in de tweede omloop voor het
partuur van Johannes Lenters, Gerrie Krikke en Sjirk Rolsma (bijgeloot)
betekende meteen een finaleplaats. De finale werd snel verkaatst. Eén keer
kaatsen op zo’n Merkedei blijkt voor sommige parturen toch te weinig te
zijn om in het juiste ritme te komen. Dit speelde het partuur van Johannes,
Gerrie en Sjirk waarschijnlijk parten. Ze kwamen er niet aan te pas en de
grote winnaars in deze klasse waren vandaag Germ, Bert en Berrie. Zij
wonnen met 5/1 -6/4. De Jan Tuinier Wisselbeker ging (evenals vorig jaar !)
naar Germ v.d. Meer, tevens ontving hij de zilveren Koningsbal.
Heren 45+ A-Klasse
Koetsier P. Statema, Bert Veltman, Germ van der Meer (k) en Berrie Aalders.

1e: Germ v.d. Meer (Koning), Bert Veltman en Berrie Aalders.
2e: Johannes Lenters, Gerrie Krikke en Sjirk Rolsma.

Heren 45+ B-klasse “De Praters”.
In deze klasse deden ook zes parturen mee ( één minder dan vorig jaar) en
ook hier moest men strijden om twee prijzen. Na een afwezigheid van
enkele jaren, stond Good Old Frits Muller (bijna 81 jr.) weer op het veld.
Hij zou vandaag twee dreeche partijen kaatsen. Na in de eerste omloop een
partij te hebben gespeeld waarin verloren werd met 5/5 – 6/2, werd Frits in
de tweede omloop de vervanger van Feite Bakker (rugblessure) in het partuur
met Teake Koster en Sietse de Vries. In deze partij kwam ‘Alles aan de
hang’, maar moest Frits cs. zijn meerdere erkennen in het partuur van Jan
Altenburg, Jan Lutgendorff en Bonne Jansen. Het partuur van Herre Stegenga,
Johan v. Dijk en Henk de Hoop bereikte de finale na een staand nummer
in de tweede omloop. In de finale lonkte de koets aanvankelijk voor allemaal,
maar het partuur van Herre, Johan en Henk kon daar uiteindelijk in plaats
nemen, zij wonnen met 5/3 – 6/4. Herre Stegenga werd tot koning uitgeroepen en mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen.
Heren 45+ B-Klasse
Koetsier P. van der Hoff, Henk de Hoop, Herre Stegenga (k) en Johan van Dijk.

1e. Herre Stegenga (Koning), Johan v. Dijk en Henk de Hoop.
2e. Jan Altenburg, Jan Lutgendorff en Bonne Jansen.

Dames A-klasse:

Dames A-Klasse
Koetsier J. Bakker, Vollie Oostenveld (k) Romine Jansen en Geeske Poortstra.

Deze dag werd er door de dames uit de A-klasse gekaatst in 3 parturen. Dit
betekende poulekaatsen. De koningin ‘Fam. Smit’ wisselbeker zal dit jaar
worden verdedigd door Romine Jansen. Door elk partuur werd er 2 keer
gekaatst. 2 keer winnen betekende een plekje in de koets. De dames maakten
zich klaar voor 2 keer “dreech” kaatsen. Want niet alleen het (zeer) warme
weer deed het hart sneller kloppen. Ook de 3 parturen waren niet mis.
Marrit van Dijk, Mirjam Adema en Denise Koornstra moesten het deze
partij opnemen tegen Tinet Tigchelaar, Amarins Altena en Pietsy Poortstra.
Een spannende partij, die met een uitslag eindigde van 5-5/6-2. Waar de
laatste kaats voorbij geslagen moest worden door het partuur van Marrit en
cs. gebeurde dit ook. Hoewel Pietsy klaar stond om de bal te keren, werd
de bal na de eerste stuit (per ongeluk) gevangen door een jeugdkaatser. Dit
betekende voor hen het einde van deze partij. Hierna was het de beurt aan
Romine Jansen, Geeske Poortstra en Vollie Oostenveld. In deze partij
namen zij het op tegen het partuur van Tinet en cs. In deze partij was de
opslag van Romine erg goed. De partij eindigde met 5-1/6-2 in het voordeel van het partuur van Romine en cs. Hierna werd de beslissende partij
gespeeld. Het partuur van Marrit en cs. tegen het partuur van Romine en
cs. Allebei de parturen hadden al 1 keer gewonnen, dus hadden ze beide
nog kans op die plek op de koets. Alle dames stonden op scherp en wilden
hoe dan ook winnen. Een mooie partij waarin veel op 6-6 werd gekaatst.
Door een mooie bovenslag van Geeske werd de winst binnen geslagen
voor het partuur van Romine en cs. met 5-3/6-2. Koningin van de Merke
ledenpartij in de A-klasse is Vollie Oostenveld geworden.
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Dames B-klasse:

Dames B-Klasse
Koetsier R. Zijlstra, Lena Wijbenga (k) Margreet Lutgendorff en Helena Kleiterp.

Voor deze klasse stonden er 13 partuur op papier waarvan bij 3 partuur nog een
A- en B-maat bij geloot moesten worden. De koningin ‘Bakkerij de Jonkers’
wisselbeker zal dit jaar worden verdedigd door Anke Tuinier. In de eerste
omloop werden nog geen spannende partijen gekaatst. Trijntje Tilstra, Ietje
Sieperda en Eva Jansen wisten in de eerste omloop met 5-2/6-2 van het partuur
van Wiepkje Fennema, Rianne Stellingwerf en Ellen van Hijum te winnen.
Hierna trof het partuur van Trijntje en cs het partuur met het staande nummer;
Sjoke Tilstra, Gerda Sieperda en Yvette Altena, waarbij Sjoke en Gerda bijgeloot werden. Ook hier was het partuur van Trijntje en cs. weer te sterk en won
de partij met 5-3/6-0. In de halve finale troffen zij het partuur van Hilde
Lutgendorff, Annie de Vries en Sharon Tromp. Dit partuur was te sterk voor
Trijntje en haar maten. Het partuur van Trijntje en cs. won in deze partij een 3e
prijs. Het partuur van Willy van der Velde, Rina Nota en Angela Vrooman trof
in de eerste partij het partuur van Hilde en cs. In deze omloop wist het partuur
van Willy en cs. te winnen met 5-2/6-4. In de tweede omloop trof het partuur
van Willy en cs. het partuur Geertina Nota, Christine Cuperus en Nynke de
Jong. Hier wisten Willy en haar maten ook weer te winnen met 5-3/6-4. Hierna
stond het partuur van Willy en cs. in de halve finale tegenover Lena Wijbenga,
Helena Kleiterp en Margreet Lutgendorff. Deze parturen waren erg aan elkaar
gewaagd wat terug werd gezien in de eindstand: 5-5/6-4 in het voordeel van het
partuur van Lena en cs. Voor Willy en haar maten was er een 3e prijs. Het partuur van Lena en cs. trof in de eerste omloop Johanna Kooistra, Klaske van
Dijk en Ekerina Bootsma. Deze partij wist het partuur van Lena en cs. te winnen
met 5-2/6-6. In de tweede omloop kwamen ze Anke Tuinier, Hinke Wijbenga
en Grietje Gerlofs tegen, hier was ook weer het partuur van Lena en cs. te sterk
en wist de winst te bemachtigen met 5-2/6-0. Hierna werd de partij tegen het
partuur van Willy en cs. gekaatst met, zoals eerder vermeld, de winst voor Lena
en haar maten. Hierdoor waren zij één van de finalisten. De andere finalisten
waren Hilde en cs. Hilde en Annie waren bij dit partuur bijgeloot. Zij kwam in
hun eerste omloop het partuur van Wiepkje Fennema, Rianne Stellingwerf en
Gertrud Tuinier, waarbij Wiepkje en Rianne bijgeloot waren, tegen. De winst
in deze partij was voor het partuur van Hilde en cs. Hierna had dit partuur een
staand nummer waardoor ze meteen in de halve finale terecht kwamen tegenover het partuur van Trijntje Tilstra. Deze partij werd beslist met een eindstand
van 5-3/6-6 in het voordeel van Hilde en cs. Nu kon de finale gekaatst worden.
Het partuur van Lena en cs. nam al snel de leiding en lieten dit niet meer los,
hierdoor trokken ze de winst naar zich toe met 5-1/6-2. Koningin van de Merke
ledenpartij in de B-klasse is Lena Wijbenga geworden.
1e
2e
3e
3e

Lena Wijbenga (k), Helena Kleiterp en Margreet Lutgendorff
Hilde Lutgendorff, Annie de Vries en Sharon Tromp
Willy van der Velde, Rina Nota, Angela Vrooman
Trijntje Tilstra, Ietje Sieperda en Eva Jansen

Dames 35+ klasse:

Dames 35+ Klasse
Anna Jaspers, Fonny Smink (k) Rosé Goemaat.

Er stonden er deze 6 parturen op papier. Er werd gekaatst om 2 prijzen. De
koningin ‘Elly Otten’ wisselbeker zal dit jaar worden verdedigd door Fonny
Smink. Ook deze dames waren allen gefocust op een plekje op de koets. In de
eerste omloop kaatste het partuur van Fonny Smink, Anna Jaspers en Rosé
Goemaat tegen het partuur van Baukje v.d. Werf, Mieke Tilburgs en Ingrid
Weerstra. Deze partij werd met 5-1/6-4 gewonnen door het partuur van Fonny
en cs. In de eerste omloop kaatsen ook Karin v.d. Zwaag, Corry v.d. Veer en
Tineke Faber tegen Dina Koopmans, Joke de Vries en Janny Bosma. Het partuur van Karin en cs. behaalde de winst met 5-1/6-0. Partuur 6 miste nog een
B-maat. Mieke Tilburgs werd bijgeloot bij dit partuur. Het partuur van Geertina
Bijlsma, Japke Smit en Doutzen Ouderkerken nam en op tegen het partuur van
Janet Nota, Mieke Tilburgs en Paula Helfrich. Deze partij eindigde met 5-1/6-4
in het voordeel van het partuur van Geertina en cs. In de 2e omloop had het
partuur van Geertina en cs. een staand nummer waardoor zij automatisch in de
finale terecht zouden komen. Het partuur van Fonny en cs. namen het in deze
omloop op tegen het partuur van Karin en cs. Een spannende partij die eindigde in 5-4/6-6 in het voordeel van het partuur van Fonny en cs. De Finale
werd gekaatst door het partuur van Geertina en cs. tegen het partuur van Fonny
en cs. Deze finale werd met gemak gewonnen door Fonny, Anna en Rosé met
5-1/6-2. Koningin van de Merke ledenpartij in de 35+ klasse is Fonny Smink
geworden.
1e Fonny Smink (k), Anna Jaspers en Rosé Goemaat
2e Geertina Bijlsma, Japke Smit en Doutzen Ouderkerken
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Schooljeugd
Bij de oudste categorie de Schooljeugd 3 partuur op de lijst. Herre en Age
verloren beide partijen. In de finale tussen Jesse en Christiaan tegen Emiel
en Sanne werd gevochten voor ieder punt maar de winst was voor Jesse en
Christiaan.
1e prijs Christiaan van der Logt en Jesse Rinia (k).
2e prijs Emiel Wijma en Sanne Idsinga

Schooljeugd

Jesse Rinia (k) en Christiaan

van der Logt.

Pupillen A-klasse
Bij de pupillen kaatsten in de A klasse 3 partuur. Klaas F en Tom wonnen
hun eerste partij van Jurre en Klaas B.Jurre cs namen het toen op tegen
Simen en Jouke wat eerstgenoemden wonnen. De laatste partij tussen
Klaas F cs tegen Simen cs werd gewonnen door Klaas en Tom.
1e prijs Tom Algera en Klaas Pier Folkertsma (k)
2e prijs Klaas Bosma en Jurre Rinia

Pupillen A-Klasse
Klaas Folkertsma en Tom Algera.

Pupillen B-klasse
Bij de B klasse stonden 5 partuur op de lijst.
Rik en Lars namen het op tegen Arjen en Milan voor een plekje in de
finale.Rik en Lars wonnen deze partij waarna zij het opnamen tegen Alwin
en Loes in de finale. Alwin en Loes bleken te sterk zij wonnen met 5-1 6/6.
1e prijs Loes Attema en Alwin v.d Weerdt (k)
2e prijs Rik van der Gaast en Lars Wijma

Pupillen B-Klasse
Loes Attema en Alwin van der Weerdt.

Welpen A-klasse
Bij de Welpen A klasse kaatsten 4 ieder een keer met elkaar. Boukje en
Kim wonnen hun eerste partij tegen Jelien en Ype. Daarna namen Kim en
Ype het op tegen Jelien en Boukje.Kim cs wonnen dit.De laatste partij
kaatsten Kim en Jelien tegen Ype en Boukje dit wonnen Ype cs.
1e prijs Ype van der Logt (k)
2e prijs Kim Dijkstra

Welpen A-Klasse
Ype van der Logt.

Welpen B-klasse
Bij de welpen B klasse stonden 8 partuur op de lijst .Voor al deze jeugd
was het hun eerste Merke dus was het best spannend.De eerst halve finale
ging tussen Lobeke en Jildert tegen Anoek en Cornelis.Deze werd met 4-5
6/6 gewonnen door Lobke cs. De andere halve finale ging tussen Danny en
Robin tegen Amber en Rudmer dit wonnen Danny cs.In de finale werd zeer
fanatiek gekaatst maar met 5-3 6/4 was de winst voor Lobke en Jildert.
1e prijs Jildert Rinia en Lobke Vlasbloem (k)
2e prijs Danny Hoogeveen en Robin Koornstra
Welpen B-Klasse
Lobke Vlasbloem en Jildert Rinia.
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PSV de Halsbânruters
daar Met Vito v/d Terpen aan de start te komen
in de klasse L1. In de 1e proef won zij de 1e prijs
met 195 punten en in de 2e proef de 3e prijs met
193 punten goed voor 3 winstpunten.
Sanna v/d Heide kwam ook in Drachten uit met
Teade van Tritsum in de klasse B. In de 1e proef
won zij de 1e prijs met 202 punten en in de 2e proef
de 4e prijs met 191 punten samen goed voor 3
winstpunten.
* Muriel Stienstra, Sierella van Slageren en
Wiënna van Slageren zijn alle drie geselecteerd
voor de Friese kampioenschappen in Gorredijk
Pingjum - Muriël Stienstra ging met Kantjes
Bundy naar Harich op 10 juli. Zij kwam uit in de
klasse B cat.D. In beide proeven won zij de 1e
prijs met 191 en 199 punten goed voor 3 winstpunten en een plaats voor de Fries kampioenschappen. Met Rozenlaan's Daisy won zij in de
klasse M1 cat.E de 1e prijs met 190 punten, ook
ging zij naar St.Anna Parochie op 18 juli. Hier
won zij met Kantjes Bundy in beide proeven ook
de 1e prijs met 201 en 201 punten goed voor 4
winstpunten. Met Rozenlaans Daisy klasse M1
cat.E reed zij in de 1e proef een winstpunt met
180 punten en in de 2e proef de 1e prijs met 207
punten goed voor 2 winstpunten.
Krista Koomen ging 23 juli naar Drachten om

Met Nuzelma ging Krista Koomen naar St. Anna
Parochie op 17 juli en reed in de klasse Z1 206
punten bijelkaar en de 3e prijs goed voor 1 winstpunt.
Bobbie Ydema met Artist ging Ook naar St.Anna
Parochie en kwam uit in de klasse L2. In beide
proeven won zij de 1e prijs met 207 en 200 punten
goed voor 4 winstpunten. In de 1e proef won zij nog
een extra prijs voor de hoogste score in de klasse L2.
Zondag 25 juli ging Marieke Ypma met Falco naar
Hippolytushoef en reed daar in de klasse L1 twee
1e prijzen bijelkaar met 199 en 210 punten goed
voor 4 winstpunten.
Krista Koomen reed in Hippolytushoef met Nuzelma
in de klasse Z1 ook 2 nette proeven wat haar in
de 1e proef 207 punten opleverde en in de 2e
proef de 3e prijs met 207 punten samen goed
voor 2 winstpunten

Lotgenotencontact na verlies van een dierbare
Humanitas Zuidwest Friesland start bij voldoende
deelname in september een lotgenotengroep. De
groep is bedoeld voor mensen die een dierbare
hebben verloren. Na het verlies van een partner,
maar ook na het verlies van een kind, een ouder of
een broer of zus kan men er behoefte aan hebben
met lotgenoten over de ervaringen te praten. Dat
kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit
zes tot acht personen, die onder leiding van twee

vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de
bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelend en emoties die met een verlies gepaard gaan
en hoe dit te verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de
deelnemers van de groep. De intakegesprekken
zullen begin september plaatsvinden.
Meer informatie over de gespreksgroep en opgave
via mevr. Gé Nijp, tel. 0514-565869.
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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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
BIJ ONS TOTAAL
D
AUTO ONDERHOU
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Kleine honderd
deelnemers campingloop

(Archief foto)

Makkum – De campingloop van 14 juli op de
Holle Poarte is ondanks het weeralarm doorgegaan. Dankzij de buienradar was het bekend
dat Makkum zoals vaker niet de volle laag zou
krijgen. Toch nadat de eerste lopers van de 5 km
binnenwaren hebben we het zekere voor het
onzekere genomen en hebben alle lopers naar
binnen geloodst. Daarom hier de uitslag van de
eerste 5 van de 5 km, heren en dames.

TE KOOP

Heren:
1e Willem de Boer 16.40.
2e Gerrit Duits 18.40.
3e Hanold Brouwer 20.17.
4e Ewold Kooistra 20.19. 5e Pieter de Boer
20.30.
Dames:
1E Anneke de Boer 20.35.
2e Iris Walken 20.37.
3e Bernardine de Vries 22.37.
4e Hella Yntema 22.54,
5e Antje Breeuw3sma 23.11.

It Hof 11
MAKKUM
Sfeervolle, vrijstaande
woning met zonnige
tuin, garage en slaapen badkamer op de
begane grond.

Vraagprijs:
€ 347.000,00 k.k.

Wilt u de gehele uitslag dan kunt u kijken op onze
website: www.hollepoarte.nl en dan klikt u op
nieuws.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied 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
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Grijze tv-tafel met glazen platen € 50.-; Prachtige
antieke dekenkist € 175.-; Eén grijze computertafel € 25.-, tel. 0515-575756
GEVRAAGD

Een nette i.g.st. zijnde Tupperware wasemmer met
deksel tegen vergoeding! Liesbeth, tel. 06-54661339
Met spoed: Tijdelijke huishoudelijke hulp (ong.
2 maanden), eventueel voor langere periode. Goede
verdiensten, tel. 06-24247368
AANGEBODEN

Klusjesman voor al uw schilderwerk, tegelwerk
badkamer, wc, laminaatvloeren, tuinwerkzaamheden, laag tarief, tel. 06-19876628
VERLOREN

Wie heeft maandagavond met de Merke per ongeluk
mijn jas uit de Zwaan meegenomen? Donkerblauw,
trenchcoat, maat M. Er zat een sleutelbos in met
mijn fietssleutel. Ik heb een zwarte jas die er op
leek meegenomen, waarschijnlijk heeft iemand
zich vergist. Ben of ken jij diegene, dan graag even
contact met mij opnemen, ik wil heel graag mijn
sleutels en net nieuwe jas terug! tel. 06-13282616
In Heerenveen knuffelbeertje op woensdag 21 juli
tel. 0515-231117
Vrijdag 16 juli j.l. heeft iemand mijn tas (jumbo tas)
meegenomen uit “Skippers”. In deze tas zitten
o.a. mijn werkkleding en andere spullen die erg
belangrijk voor mij zijn. Breng de tas terug of bel
me even, jij kunt niks met de spullen maar ik wel.
Ik heb er zelfs wel een kleine vergoeding voor
over, aarzel dus niet en doe een goede daad, tel.
0515-232359
TE HUUR

Chalet mooi en compleet voor 4 personen, veel
privacy bij strand in Makkum, tel. 0515-573598
Bovenappartement 1 á 2 persoons in centrum
dorp, huurprijs incl. gas, water, elektra en kabelvoorziening, info: ná 18.00 uur, tel. 06-23261579

Diefstal van twee fietsen
Makkum - Zaterdagnamiddag zijn twee Batavus
damesfietsen van dezelfde familie gestolen. Eén
bij de bushalte hoek Estrikwerk/Ds.L.Touwenlaan
de andere fiets stond op het Panwerk. De éne
fiets is groen van kleur de andere tweewieler
donkergroen. Heeft u iets gezien dan kunt u kontakt opnemen met tel.nr. 0515- 33 75 95

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Sponsor zelf “foar master op” tijdens eigen partij in Gaast
Afgelopen weekend organiseerde KV “Trye Yn
Ien” Gaast/Ferwâlde het jaarlijkse Goinga kantoorvakhandel Pearkekeatsen. Onder het genot van
een stralend zondagmiddag zonnetje werd er
fanatiek gestreden tussen een tiental “pearkes”.
Winnaar werd de sponsor van de partij Tjitse Bouma
met Corine Stok. Het was geen eenvoudige klus om
de winst van deze partij op hun naam te krijgen.
In de eerste omloop moesten Tjitse c.s. het opnemen tegen het op voorhand een van de favoriete
parturen n.l. het partuur van Sierd Henk Stellingwerf en Sanna Stellingwerf. Daar kwamen de
eersten om en om aan de telegraaf, veel op een
6-6 stand. Tjitse en Corine maakten echter de
minste fouten en sleepten de winst binnen 5-3 6-6.
De tweede omloop was een eenvoudiger klus.
Daar troffen Tjitse c.s. Hendrik de Boer met
Trijntje Hoekstra. Tjitse kreeg de opslag best
onder controle en met zijn voorinse Corine, die
in het perk goed op dreef was en de kaats vaak
ver over de middellijn wist te brengen, werd er
een voorsprong opgebouwd in de eerste twee
eersten, die niet meer uit handen werd gegeven.
Henrik had een te eenvoudige opslag voor Tjitse
die regelmatig een boppeslag produceerde.
Trijntje kon met haar opslagen en best tussenspul het tij ook niet keren waardoor winst voor
Tjitse c.s.5-2 6-4. Na een staand nummer in de
derde omloop moesten Tjitse en Corine het in de
finale opnemen tegen het allround partuur van
Melle de Boer en Johanna Kooistra.
Zij hadden de finale bereikt door een eenvoudige
winst op Gerard v d Wal met Joukje Hoekstra
5-1- 6-0 in de eerste omloop en in de tweede
omloop een dreeche partij tegen een goed terugkomend partuur van Jan Stellingwerf met Wietske
Buma. Zij werden op een 4-1 achterstand gezet
door Melle c.s. maar bijna alle eersten op 6-6.
Jan en Wietske zetten de hakken in de grond en
brachten de stand met geweldig kaatsen weer in
evenwicht 4-4 Melle en Johanna hadden nog wat
over en pakten sterk de laatste twee borden van
de partij 5-4 6-2. Werd Tjitse met een staand
nummer finalist in de winnaars ronde, Melle en
Johanna kregen een derde omloop voor de kiezen
tegen Johannes v Kalsbeek en Sabine Drayer.
Melle c.s. hadden van meet af aan de leiding in
de partij waar met veel tussenspel werd gestreden
om de borden . De vuist die Johannes en Sabine

probeerden te maken was niet sterk genoeg om
de winst te pakken 5-3 6-6 winst derhalve na een
fantastische zitbal van Johanna op 6-6 voor
Melle c.s.
De finale tussen Tjitse c.s. en Me;lle c.s. was een
echte finale waar regelmatig de 6-6 aan de telegraaf kwam. Tjitse wist met zijn snoeiharde
opslagen vooral het perk vaak te missen behalve
als er een kleine kaats lag , dan zaten ze er best
in. Bij Melle c.s. was het helaas te vaak een
kwestie van net niet en met de druk die Tjitse c.s.
vanuit het perk op hun legden was het toch vrij
snel gedaan. Winst zoals gezegd voor Goinga
sponsor Tjitse Bouma en Corine Stok 5-2 6-0
In de verliezers ronde was de winst voor Sierd
Henk Stellingwerf en Sanna Stellingwerf die na
verlies in de eerste omloop tegen winnaar Tjitse
verder de middag alleen maar winst partijen op
hun naam wisten te schrijven. In de tweede
omloop tegen Sjoerd Hiemstra met dochter
Gyanne Hiemstra waar Sjoerd de opslag, die in
de eerste omloop voor geen meter liep, weer best
onder controle had en het samen met de getalenteerde Gyanne het onderste uit de kan vergden
bij S H c.s. Toch wist Sierd Henk en Sanna nipt
de winst te pakken 5-5 6-4.
Ook Sierd Henk c.s. genoot een staand nummer
in de derde omloop en mochten het in de finale
opnemen tegen Abe Rignalda en Tiny Hiemstra,
die deze bereikt hadden na verlies in de eerste
omloop tegen Johannes v Kalsbeek en Sabine
Drayer en een staand nummer in de tweede. De
derde omloop werd gewonnen van Sytse
Sellingwerf met Marieke de Vries. Abe en Tiny
kwamen als herboren het veld weer op na hun
pauze en wisten door vooral sterk tussenspel het
partuur van Sytse te verschalken 5-2 6-4.
De finale in de verliezers ronde tegen Sierd
Henk c.s. was ondanks een zeer snelle Abe in het
tussenspel, die vele ballen wist in te korten zodat
er een relatief kleine kaats overbleef, voor Sierd
Henk en Sanna. Zij stonden in het perk hun mannetje, en een prima opslag van Sanna, die er in
slaagde het perk van Abe en Tiny een flink aantal keren om te slaan. Verdiende winst in de
verliezers voor hen 5-1 6-6.

Kaatsen en muziek tijdens de merkedagen
Witmarsum – Van vrijdag 30 juli tot en met
maandag 2 augustus zijn de traditionele “Merke
kaatspartijen”, georganiseerd door Kaatsvereniging Pim Mulier. Op sportveld It Fliet komen jong
en oud weer bijeen om zich te kunnen meten op
de verschillende kaatspartijen.

Zondag 1 augustus om 11.00 uur de “Haye
Rypma” partij de top van de Friese kaatsers
komt dan naar Witmarsum, dit is dit jaar de
generale voor de PC. Vanaf twee uur ’s middags
is er muziek op het kaatsveld verzorgd door fanfare “Nij Libben”.

De start is vrijdag om 12.00 uur met de Ulbe
Hiemstra ledenpartij. Zaterdag 31 juli om 10.00
uur begint de KNKB “Pier Elgersma” partij voor
jongens van 14-16 jaar.

Ter afsluiting maandag 2 augustus de Merkeledenpartij voor senioren, met na afloop barbecue en muziek.

