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Zilt verzorgt nieuwe bestuurskleding Visserijdagen Makkum

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

Achter vlnr: Yvonne Visser, Corina Buwalda, Marjo Roosenstein, Egbert Onrust, Jantine Cnossen.
Voor vlnr Willem Berends, Haiko Bootsma, Danai de Rooij, Jelle Smid en Wiebe Visser.
Op de foto ontbreekt Pieter Bootsma
Makkum - Na vele vergaderingen beginnen de
dagen van de Visserijdagen in Makkum, op vrijdag 19 & zaterdag 20 augustus, al aardig vorm te
krijgen. Maar er wordt door het bestuur natuurlijk
nog steeds hard gewerkt om de puntjes op de
spreekwoordelijke i te zetten. Één van de vele
taken die bij de voorbereidingen komt kijken is
het op zoek gaan naar sponsoren die dit evenement
weer mede mogelijk maken. De organisatie wil
alle sponsoren dan ook weer hartelijk danken
voor hun steun aan dit mooie evenement.
Zilt heeft voor de Visserijdagen van dit jaar de
sponsoring van de bestuurskleding op haar geno-

men. Hier is het bestuur erg blij mee, want Zilt
staat natuurlijk bekend om mooie kleding van
goede kwaliteit. Afgelopen vrijdag 17 juni was
het bestuur door Zilt uitgenodigd voor een presentatie van de nieuwe outfits. De kleding ziet
er echt top uit!
De website van de Visserijdagen is compleet
vernieuwd door Joop Sipkema, waardoor de site
er weer lekker fris uit ziet. Neemt u dan ook snel
een kijkje op www.visserijdagen-makkum.nl.
Op de website kunt u zich nog opgeven voor de
Pieremagocheltocht, de markten of voor deelname aan de Visserijdagen met uw boot.

Aan vaarwater, uitzicht over weilanden, gezellige, goed
onderhouden vrijst. woning, o.a. slaap- + badkamer
b.g.g., garage, tuin (O), 335 m² eigen grond.

Zomeravond Braderieën
Makkum - Vanaf 8 juli organiseren de ondernemers van Makkum weer wekelijks braderieën.
Dit jaar onder leiding van de familie Zeeman.
De braderieën zijn dit jaar voor het eerst op
vrijdags. De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur.
Tevens kunnen de kinderen weer een vrije verkoop houden.

Idsegahuizum, Dorpsweg 8

Vraagprijs € 228.000,- k.k.

Willen de omwonenden er rekening mee houden
dat de Kerkstraat, Markt en Plein autovrij zijn
vanaf 14.30 uur.
Donderdag 14 juli is er weer de traditionele
Jaarmarkt van 10.00 tot 17.00 uur.
Het bestuur O.V.M.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten zondag 26 juni
K.C. “Het Anker” 9.30 uur ds. J. van Olffen, Jeugddienst
R.K. kerk 9.30 uur pastor Kamsma

Familieberichten
Het moment om even stil te staan bij alles wat niet meer is,
waar oud en nieuw elkaar raken.
Even de stilte, even het niets, even de leegte.
Om vervolgens weer door te gaan
met een liefdevolle herinnering aan wat is geweest.

Baptisten gemeente Makkum/Workum
9.30 uur br. P. van Hijum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde gemeente
10.00 uur ‘Tsjinst oer it Wetter‘ te Nijhuizum,
zr. F. Visser-van Enkhuizen

Hjirby wolle wy jimme tank sizze foar alle bliken
fan meilibjen tiidens it siikwêzen en nei it ferstjerren
fan ús leave mem en beppe

Recreatiedienst Holle Poarte
9.30 uur dhr. E. Scheffer m.m.v. De Skûmkoppen en Brassband

Hinke de Witte - Zoodsma
Jimme waarme belangstelling hat ús goed dien.

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).
Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Neeltje
Siem, Els, Jetse en Wytse
Gertrud, Robert, Jesse en Liza
Sietze, Marijke en Maarten
Johan, Wietske, Mark en Nynke
Henny, Jorgen, Jenneke en Femke

Makkum, juni 2011

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
Tandartspraktijk De Witte heren
Witherenstraat 1a Bolsward, tel. 0515-238981/82
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Het is echt wier!!
Disse knapen wurde
Tongersdei en sneon 30 jier

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

Dit leave jonkje wurdt 24 juni

60 jier

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
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum
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 Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
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
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 / b.g.g. 06-20441818

Hjoed 22 juni 2011 binne
ús heit en mem, pake en beppe

Joost Salverda
en
Elisabeth Salverda-v/d Ploeg

Dikke tút fan ús allegearre

50 jier troud

Vandaag 22 juni zijn

Hertlik lokwinske fan
de bern, pake- en beppesizzers

Pieter en Eelkje
Canrinus-Feenstra

Kerkeburen 66N, 8754 EB Makkum

55 jaar getrouwd
Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de vele attenties in welke vorm
dan ook die wij hebben ontvangen
ter gelegenheid op onze 40-jarige
huwelijksdag 28 mei j.l.
Het was geweldig!
Andries en Martje Quarré
Makkum, juni 2011

Van Harte Gefeliciteerd!
Sieb en Milka
Siegrid en Roel
Rommert en Johanna
Nico, Jose, Yvonne, Simone
Eelkje en Michael
Bryan, Melanie
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Agenda
Donderdag 23 juni
Makkum - Open repetitie jeugdkorps De Notenkrakers, mmv Amazing AMV o.l.v. Nynke Jaarsma
van 18.30 tot 19.30 uur in het MFC te Makkum

Rechtgezet
In de Belboei van vorige week stond in het verslag van “Een geslaagd zonovergoten Concours
Hippique Pingjum” een storende fout. De verslaggever/ster schreef ergens in de tekst dat de
Zilveren Zweep wordt aangeboden door de familie
Meinte Abma (wijlen voormalig burgemeester
gemeente Wûnseradiel). Dit is in niet juist!

Waar is ons jong duifje?
Makkum - Wie, O wie, heeft er donderdag 17
juni j.l. een jong duifje uit ons hok gehaald, het
duifje is pas 10 dagen oud en red het niet zonder
het voer van moeder-duif. Breng het gauw terug
dan is het nog te redden. Wij denken, dat kinderen
het hebben meegenomen onwetend dat het duifje
veel te jong is. Wij wachten af, Leo en Riet van
der Bles, Cynthia Lenigestraat 2 Makkum.

Lezing van prof. Piet Visser
in Vermaning Makkum
In het kader van de Minitour, die in aansluiting
op het congres Just Peace wordt georganiseerd,
zal op zaterdag 25 juni een gezelschap naar de
vermaning van Makkum komen voor een lezing
van prof. Piet Visser over de begintijd van de
Doperse beweging in onze streek. Aangezien het
een internationaal gezelschap is wordt de lezing
in het Engels gehouden. Belangstellenden zijn
van harte welkom! De koffie staat klaar.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt, 1 liter.....................................................1.19
Jacques Kruidenboter, kuipje 100 gram......................89

Versunie Salade Beenham, bak 150 gram..........................1.39
Chorizo Worst..............................per pakje 25

cent korting

Rivella Light, 1 liter..........................................nu 1+1

gratis

D.F. Pepermunt, zak 200 gram..............................1+1

gratis

Verkade San Francisco Naturel, 300 gram....................nu 1.29
Spitskool........................................................per stuk 99

cent

Galia Meloenen...................................................................1.49
Aanbiedingen geldig van do. 23/6 t.e.m. wo. 29/6

Rundvleesvoordeel

Lendelappen
500 gram
Profiteer van 23 t/m 25 juni
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Filetlapjes diverse soorten
500 gram

7,99
7,49

Vleeswarenvoordeel

Achterham +
gratis bakje honing-mosterd-saus

100 gram

Diverse soorten B.B.Q. vlees
ruime keus, geheel verzorgd
voor het gemak
bezorging in overleg
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Sjoerd Galema lid Bestuur / Raad van Commissarissen
FrieslandCampina, Sietske Poepjes opvolgster

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
Per eind 2011 wordt Sjoerd Galema bestuurslid
van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina en
lid van de Raad van Commissarissen Koninklijke
FrieslandCampina N.V. Op 15 juni 2011 is hij
door de ledenraad van de coöperatie in deze
functie benoemd.
Galema is 48 jaar en woont in Hartwerd (Fryslân).
Op dit moment is hij gedeputeerde verkeer en
vervoer, milieu en Europese zaken voor het CDA
in de provincie Fryslân. Galema is vanaf 2007
gedeputeerde en was eerder vanaf 1999 lid van
Provinciale Staten. Hij neemt in de Statenvergadering van 21 september afscheid.
Galema is blij met zijn benoeming. “Friesland
Campina is een internationale onderneming met
haar roots ook in Fryslân. Een geweldig mooi
bedrijf dat miljoenen consumenten dagelijks van
kwaliteits zuivelproducten voorziet. Ik ben er
trots op dat onze 14.000 leden-melkveehouders
hun afzet via de Coöperatie hebben gebundeld

en dat ik hun belangen mag dienen”. De nieuwe
functie is voor twee tot drie dagen per week.
Sietske Poepjes opvolger Sjoerd Galema
Sietske Poepjes volgt Sjoerd Galema op als
gedeputeerde. Sietske Poepjes is 31 jaar en komt
uit Makkum. Zij zit sinds 2007 in Provinciale
Staten en werkt als juriste bij de gemeente
Lemsterland. In de Statenvergadering van 21
september wordt zij door de CDA fractie voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. “Ik vind het
een prachtige uitdaging om mee te bouwen aan
de toekomst #FanFryslân, samen met inwoners,
belangengroepen en Provinciale Staten,” aldus
Poepjes. “Ik zie uit naar de samenwerking in het
College van Gedeputeerde Staten, en heb een
geweldig mooie portefeuille in het verschiet. Het
vertrouwen dat mijn partij en de fractie in mij
uitspreken geeft mij volop energie om mij de
komende jaren voor de Fryske zaak in te zetten.
Dat ik gedeputeerde mag worden zie ik als een
geweldige kans.”

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Minniste kuier in Makkum
Makkum - Op Zondag 26 juni a.s. wordt er in en
om Makkum een kuier georganiseerd, waarvoor
iedereen van harte is uitgenodigd! U kunt deze
middag kiezen voor twee routes.
1. ‘De Grote Kuier’: deze route voert u langs de
prachtige natuur en bedrijvigheid rond Makkum.
De afstand is 8 km en duurt ongeveer anderhalf
uur. Inclusief een kleine pauze.
2. ‘De Steegjesroute’: deze route loopt om het
fraaie kasteeltje heen en u neemt alle bestaande
steegjes van Makkum mee. Hier en daar wordt
nog het één en ander verteld over wat er zich in
Makkum afspeelde.

De deuren van het Makkumer kasteeltje aan de
Tuinstraat 16 staan open vanaf 14.00 uur. We
ontvangen u met een kopje thee of koffie en
beginnen de kuier om ongeveer half 3. Na afloop
van de kuier is er voor iedereen een hapje en
een drankje. Kosten voor deze middag zijn € 5.( incl. koffie/thee, hapjes en drankjes)
Voor deze gezellige middag kunt u zich opgeven.
Telefoon: 0515 232239 of via de mail: mennistekuier@hotmail.com

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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9 juli Open Nederlands Kampioenschap Eiwerpen in Makkum

Makkum – Makkum is op 9 juli het strijdtoneel
voor het eerste Open Nederlandse Kampioenschap Eiwerpen. Ploegen uit het hele land en
[in ieder geval] Engeland, Duitsland en België
zullen strijden om de eer in vier disciplines. Het
Plein en de Markt zijn deze zaterdag het toneel
van een waar spektakel. De organisatie heeft de
plaatselijke horeca bereid gevonden live muziek
en hapjes en drankjes te laten verzorgen. Naast de
wedstrijd, is er veel gezelligheid in het centrum
van Makkum.
Organisator Jetze Genee meldt, dat er inmiddels
inschrijvingen uit het hele land zelfs uit het buitenland komen. De locale opgaven komen nu ook
binnen maar kunnen gezien de voorgaande jaren
nog wel aangevuld worden. Met name de belangstelling voor het Ei Trebuchet is geweldig. Een
Ei Trebuchet is een middeleeuwse slingerarm.
Een ei dient via een katapultmechanisme zo ver
mogelijk te worden geschoten en opgevangen.
O.a. het Marne College heeft zich gemeld en
beschouwen de bouw van 10 werkende trebuchets
als uitdaging.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Centraal staat het traditionele afstandwerpen voor
paren. Daarnaast is er een Eistafette voor teams
van zes personen, die zo snel mogelijk zes eieren
dienen over te gooien, daarbij gehinderd door
een scherm. Het Russisch Ei Roulette vraagt van
de deelnemers om beurten een ei te kiezen uit
een doosje van zes. Wie het ene rauwe ei tegen het
hoofd kapot slaat, verliest. Het Open NK Eiwerpen
wordt gespeeld onder auspiciën en volgens de
regels van de World Egg Throwing Federation.
Voorzitter Andrew Dunlop zal in Makkum aanwezig zijn als honorair voorzitter van de jury.

Daarnaast is een Engels team aanwezig met een
trebuchet. De winnaars krijgen het recht Nederland
te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap, dat in 2012 in het Engelse Swaton wordt
gehouden. Volgend weekend, 26 juni, zullen de
Makkumers Andries Smink en Chris Kooistra de
Nederlandse eer in Engeland hoog houden. Gezien
de resultaten in het verleden is het bepaald niet
ondenkbaar, dat zij hoge ogen gaan gooien.
Inschrijving kan geschieden via www.eiwerpen.nl.
Tevens is hier het dagprogramma, zijn sponsoren
genoemd. Ook erg informatief zijn de filmpjes,
foto’s en achtergronden van dit evenement.
Internationaal
De World Egg Throwing Federation is de overkoepelende organisatie voor alle evenementen,
die met eiwerpen te maken hebben. Sinds de
oprichting coördineert de Federatie de belangen
van nationale organisaties in de hele wereld.
Eiwerpen wordt beoefend in meer dan 35 landen,
waardoor het in aanmerking zou kunnen komen
om te worden opgenomen in het programma van
de Olympische Spelen. Onder meer in Australië,
Amerika, China en Argentinië kennen jaarlijkse
kampioenschappen. Het officiële wereldkampioenschap, de Rowntree’s Randoms Egg Throwing
Championships, wordt sinds 2006 jaarlijks gehouden in het Engelse Swaton in Lincolnshire.
In het eerste jaar was er nog slechts een bescheiden
programma met twee onderdelen: het afstandwerpen voor koppels en de Ei-stafette. Op basis
van het succes worden tegenwoordig ook kampioenen gekroond in het doelgooien, het Russisch
Ei Roulette en Ei Trebuchet. De regels zijn vastgesteld door de International Board of Egg
Throwing Rules.
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Winnaars Lifestyle Event
in Makkum Simmer 2011
Makkum - De winnaars van de prijsvraag tijdens
het Lifestyle Event zijn bekend! In de pot zat
2525 gram spekjes en hoewel niemand het exacte
aantal grams heeft weten te raden kwamen de
drie winnaars dicht in de buurt! Winnaar 1, met
2500 gram, is Sinne Oostenveld. Zij wint zilveren
oorbellen die worden aangeboden door Atelier
Reijns. Winnaar 2, met 2489 gram, is Sytske
Gietema. Zij wint een viltworkshop die wordt
aangeboden door Vilt & Textielatelier Indura.
Winnaar 3, met 2300 gram, is Erika van der
Weerd. Zij wint een strandreportage die wordt
aangeboden door P3 Fotografie. De winnaars
worden verzocht contact op te nemen via info@
lifestylemakkum.nl
Namens de organisatie en deelnemende ondernemers willen wij iedereen bedanken die de eerste
editie van het Lifestyle Event tot een succes heeft
gemaakt. In het bijzonder bedanken wij onze
hoofdsponsor Peter Melchers van CAT works
(www.cat-works.nl) die de huisstijl, website en
alle grafische uitingen op zeer professionele
wijze heeft verzorgd.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

VW Golf Plus 1.6i 105pk
Zwartmetallic, airco
5drs, el.ramen v+a
cpv+afst.bediening
98 dkm bj 2007

uniGar Horjus

 13850,-

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit

2007

€ 13850,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise

2005

€ 8900,-

Peugeot 207SW 1.6Vti,zilver,airco,30dkm

2008

€ 13645,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 7950,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12450,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

€ 6445,-

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm

2008

€ 11645,-

Opel Astra 1.7Dti,Njoy,5drs,a/c,69dkm

2003

€ 5850,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 10945,-

Fiat Stilo 1.6-16v,3drs,zwart,airco

2003

€ 4900,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 10445,-

Peugeot 206 1.4i XT Automaat, 85dkm

2002

€ 4450,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 10350,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 3950,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm

2008

€ 9445,-

Peugeot 205 1.1i Forever,5drs, 95 dkm

1994

€ 1450,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 8945,-

Airco onderhoud en reparatie
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318

Makelaardij GROS verhuist naar vestiging GROS financiële partners
Vanaf 30 juni 2011 zal makelaardij GROS zich vestigen op de Papiermolenstreek 2 in Makkum.
de krachten van makelaardij GROS en GROS financiële partners worden gebundeld.
vooruitgang en innovatie door meegaan met de huidige markt.
kortere communicatielijnen.
voldoende vrije parkeerruimte.
de huidige woningetalage in het centrum van Makkum blijft.
2de uitgebreide woningetalage aan de Papiermolenstreek 2.
het complete woningaanbod op diverse websites zoals www.makelaardijgros.nl,
www.funda.nl, www.huislijn.nl, www.jaap.nl, www.zuka.nl en www.vastgoedpro.nl.
 én makelaardij GROS is volop aanwezig via sociale media, zoals Twitter.








Kom eens langs op de vestiging van GROS financiële partners en makelaardij GROS
of kijk op één van de websites: www.makelaardijgros.nl en www.grosfp.nl.

De krachten worden gebundeld!
telefoon (0515) 232704
info@grosfp.nl
www.grosfp.nl

telefoon (0515) 232550
info@makelaardijgros.nl
www.makelaardijgros.nl

Papiermolenstreek 2
8754 GE Makkum
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Lemmer ahoy - Makkumer skûtsje ahoy!

eigen foto

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

Makkum/Lemmer - Na 9 weken van veel en
fanatiek trainen met de bemanning van het
Makkumer skûtsje op het Hegermeer, was het
dan eindelijk weer tijd voor een wedstrijd. Lemmer
Ahoy een zeilevenement waar 60 skûtsjes aan de
start verschijnen in 3 verschillende klassen. Na
de wedstrijd in Langweer waren we zeer tevereden
over het schip en de bemanning, dus we hebben
er erg veel zin in. Woensdagavond varen we met
bemanning en aanhang, het skûtsje van Heeg naar
Lemmer. Met de sfeer aan boord zit het wel goed,
we hebben er zin in!
Op Hemelvaartsdag zeilen we de eerste wedstrijd. Met een matige windkracht 3. Na de beste
start in onze klasse, rondt het Makkumer skûtsje
als eerste de bovenste ton. Wat op zich al een
prestatie is voor het nieuwste skûtsje in de vloot.
Uiteindelijk finisht Makkum als derde. Dus onder
toezient oog van een trotse pake Verbeek gaat de
Makkumer vlag in top!
De volgende dag weer prachtig zeilweer maar met
veel meer wind, windkracht 4 a 5 beaufort. Deze
dag worden er twee wedstrijden gezeild. Helaas
Makkum is te gretig en heeft een valse start. Zo
snel als mogelijk gaan we terug en starten
opnieuw. Gelukkig loopt het schip als een trein
en beginnen we aan een inhaalrace. Vlak voor
het Makkumer skûtsje slaat het Sneker skûtsje
van Johannes de Vries om. Dus het waait zeker
pittig. Makkum komt toch nog als veertiende
over de eindstreep. Ook in de tweede wedstrijd
enige verwarring bij de start. Hierdoor komen
we 10 minuten te laat over de startlijn. De
inhaalrace van vanochtend bevalt ons prima en
we worden 7de. Een zeer enthousiaste bemanning
komt weer aan de wal. It skip rint!
Zaterdag 4 juni windkracht 5. In de start worden
we over de startlijn gedrukt, dus weer een valse
start. Daarna slaan we bijna om, maar het schip
komt net op tijd weer overeind. Iedereen is er even
stil van, maar daar gaan we weer en we zeilen
fantastisch deze dag. In het kruisrak pakken we
het ene naar het andere skûtsje en op de finish
verslaan we nog net de zwager van de schipper.

We gaan juichend over de finishlijn met het
geweldige resultaat een 5de plaats! Tijdens de
prijsuitreiking wordt bekend dat het Makkumer
skûtsje als 8ste is geeindigd dit weekend. De
bemanning is meer dan tevreden wat betreft de
resultaten en kijkt al uit naar het volgende skûtsje
evenement op 2 en 3 juli in Stavoren.
Op zondag zijn we met een voldane bemanning
teruggezeild naar Makkum. Er wordt vanaf nu
iedere donderdagavond en zondagochtend geoefend op het IJsselmeer. Het skûtsje heeft een
ligplaats op de rand van het Villapark bij Beachresort Makkum. We kunnen terugkijken op een
geweldig weekend, het schip loopt als een tierelier
en de bemanning is een zeer gezellige, fanatieke
en enthousiaste ploeg. Dit komt wel goed!
Wilt u dit fantastische skûtsje steunen?
Kijk dan in de bijgevoegde folder in deze Belboei.
En word donateur! Neem ook eens een kijkje op
www.makkumerskutsje.nl
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Tel en bescherm uw huis en tuinvogels
Makkum - Net als ieder jaar doet Vogelwacht
Makkum een beroep op inwoners van Makkum eo.
om de broedresultaten van uw nestkasten door te
geven. Hebt u een kast aan muur of boom opgehangen dan zijn wij benieuwd naar de resultaten!
Een koolmeesje of misschien een ringmus? U kunt
uw gegevens aan Oane Oostenveld doorgeven,
onze stadsvogel inventarisator. Oane woont aan
de Bleekstraat 7 te Makkum. Per email mag ook,
hiervoor kunt u het insturen naar info@vogelwachtmakkum.nl.

Makkum is het aantal huiszwaluwen weer licht
in de lift. Deze vogels zijn niet alleen gezellig en
schattig maar ook bijzonder nuttig. Wist u bijvoorbeeld dat de zwaluwen in de lucht enorme
hoeveelheden insecten vangt? Bij een nest met
vijf jongen worden per etmaal 6.000 insecten
aangevoerd! In een broedseizoen met twee legsels
vangt een zwaluwechtpaar ongeveer één miljoen
insecten. Van vliegen heeft iedereen last, dus wees
sociaal en geef de zwaluw ruimte zodat u indirect
alle inwoners van Makkum een plezier doet!

Onlangs werden wij benaderd door inwoners
van Makkum met de mededeling dat nesten van
de huiszwaluw werden vernield onder dakgoten
in Makkum. De huiszwaluw broed onder dakgoten en richels van huizen. Nu is niet iedere
bewoner blij met de aanwezigheid van deze
zwart-witte druktemakers. Verstoren van nesten is
echter een overtreding van de flora en faunawet.
Een eventuele waarneming door de politie leidt
dan ook tot een proces verbaal! Gelukkig vinden
de meeste huiseigenaren voor deze vogels wel
een oplossing voor de overlast door een plankje
te plaatsen, of de tijdelijke uitwerpselen op een
stuk karton op te vangen. Hiermee geeft u een
zwaluwgezin de tijd geeft om jongen groot te
brengen. Met de komst van de nieuwbouw in

Vogelwacht Makkum eo staat dit jaar met een
stand op de jaarmarkt in Makkum. Donderdag
14 juli staan wij met diverse soorten en maten
nestkasten, posters, kalenders en veel meer moois
op de markt in Makkum. Wij maken ons op voor
veel bezoekers, veel vragen over de vogelwereld,
veel nieuwe leden en voor volgend jaar: ons 50 jarig
jubileum! Vogelwacht Makkum is op 23 februari
1962 opgericht. Zaterdag 14 april 2012 vieren
wij een groots 50-jarig jubileumfeest in Hotel de
Prins te Makkum. Meer informatie hierover en
antwoord op al uw vogelvragen kunt u donderdag
14 juli stellen aan de leden van de wacht aan de
stand op de jaarmarkt in Makkum. Alvast tot dan!
Vogelwacht Makkum eo.

De zilveren driehoek Makkum-Workum-Bolsward
Makkum - Enkele weken geleden stond er in de
Makkumer belboei een artikel over de oppepper
voor Makkum. Het ging over een plan dat de
naam “de Zilveren Driehoek” had mee gekregen.
Nu blijkt er nog een rapport te zijn, wat dezelfde
naam heeft en van andere personen is. Het eerste
artikel kwam van David Visser en Nico Bakker.
Het tweede rapport is opgesteld door de Heren
P. van Asperen, A. Gros, Tsj. Hettinga P.J. Tichelaar
en P.S. Venema.
In grote lijnen gaat het over dezelfde zaken. De
heren die het eerste artikel geleverd hebben, zijn
ooit in de beginfase onderdeel geweest van dezelfde werkgroep, maar hebben zich niet kunnen
vinden in de wensen die er waren en zijn samen
verder gegaan. De initiatiefgroep “De Zilveren
Driehoek” heeft zich laten leiden door zorgen
over kansen voor Makkum, de kwaliteit van
wonen, werken, van leven en voorzieningen. De
welvaart en de welstand. Wil men mee gaan in
alle ontwikkelingen dan moeten er visies komen,
die de nieuwe gemeente een idee kan geven
welke mogelijkheden er nog zijn.
De driehoek Makkum-Bolsward –Workum biedt
veel mogelijkheden. In het verleden is er een
plan geweest om de meren weer onder water te
zetten. Dit lijkt absoluut niet meer haalbaar. Wel
zijn er kleinere projecten mogelijk, waarbij het
natuurlijke landschap niet aangetast wordt. Het
vaargebied kan aanmerkelijk uitgebreid worden.
Hierbij wordt gedacht aan het bevaarbaar maken
van de route via de Dijksvaart naar Workum. De
aanlegvoorzieningen in het dorp Makkum zijn
niet optimaal. Er is geen voorziening waar passanten water kunnen tanken, uitgezonderd een

kraan bij de aardewerk fabriek en elektriciteit
aansluitingen ontbreken helemaal. De toilet voorziening is op de haven en ver weg voor passanten
die in het dorp liggen.
Men denkt aan een kleine haven voor 150 schepen
in en om de Bargekop. Deze haven ligt dan vlak
bij het toiletgebouw op de haven. Als toegang tot
deze haven denkt men aan een verbinding tussen
de Kleine en de Grote Zijlroede ten zuiden van de
Carl Fellingerweg. De aanleg van de historische
werf zou dan in het nieuwe industrieterrein kunnen komen. Verder wordt gedacht aan het weer
bevaarbaar maken van de vaarten naar de dorpen
Wons, Schraard en Exmorra voor boten met een
maximale doorvaarthoogte van 2,50mtr. Aan de
noordoever van het van Panhuyskanaal zouden
enkele grillig omdijkte poeltjes kunnen komen.
Tevens moeten hier aanlegplaatsen komen, zoals
overal in het noorden al aangelegd zijn door de
Marrekrite. De realisering van een aantal aanlegplaatsen verhoogt de aantrekkelijkheid van het
vaargebied. Om de gasten kennis te laten maken
met de omgeving en natuurlijk is dit ook bijzonder aantrekkelijk voor de bewoners van de dorpen, moet er een netwerk van fietspaden komen.
Een buitendijks fietspad van Workum naar
Makkum en de verlenging van het fietspad van
Gaast naar Makkum zijn enkele van de plannen
die in de visie staan.
De visie is in februari aangeboden aan het college
van de gemeente Sud-West Fryslân en kortgeleden
aan Plaatselijk Belang Makkum. Voor realisatie
van dit alles zal aansluiting gezocht moeten worden bij het Fries Merenproject, Plattelandsprojecten, de gemeente Sud-West Fryslân en het Rijk.

vrijdag 24 tot 27 juni
maandag gesloten
dinsdag 28 juni weer geopend

Venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum

11 juli tot 22 augustus
6 dagen per week geopend

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

Bijdrage van Stichting
tot Nut voor dorpshuis
“It String” te Zurich
Stichting tot Nut van de
Frieslandbank heeft wederom
zijn nut bewezen.
Stichting Boppeslach,
het beheer van dorpshuis
“It String”, heeft een bijdrage
van € 2000,00 ontvangen
voor de bestrating rondom
het dorpshuis.
De Stichting tot Nut
wordt heel hartelijk bedankt
voor dit bedrag.
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Sterren behaald voor restaurant Avondrust

Ede/Makkum - Op het Nationaal Congres
Gastvrijheidszorg in Ede zijn donderdag 9 juni
j.l. de Awards bekend gemaakt voor de beste
restaurants in de zorg- en welzijnssector. De
restaurants van Zorggroep Tellens scoorden
daarbij uitstekend met 3 sterren, een aantal zelfs
met vier. Vier restaurants van Zorggroep Tellens
behaalden de hoogste score van 4 sterren: Nij
Mariënacker in Workum, Avondrust in Makkum,
Skewiel in Oentsjerk en Nij Dekama in Weidum.
Het restaurant van Aylva State in Witmarsum
was nog in aanbouw en deed niet mee in de
beoordeling. “Wij zijn natuurlijk best trots op de
behaalde sterren”, aldus Arend Schenkel, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Want daaruit
spreekt toch de waardering die onze gasten en
bewoners hebben voor de prima eigen keukens
en de prettige sfeer in de restaurants. De maaltijd
is een belangrijk moment in de dag van ouderen,
met name vanwege het sociale aspect. Dat wij
als Tellens daarin hoog scoren is voor ons een
compliment, maar is natuurlijk vooral heel prettig voor onze cliënten.”

De
Binderij
bloemen & zo
De Binderij is wegens uitbreiding
van onze bovenverdieping gesloten
van dinsdag 21 juni t/m vrijdag 2 juli.
FEESTELIJKE HEROPENING:
ZATERDAG 3 juli 17.00-21.00 uur
ZONDAG 4 juli 11.00-18.00 uur
de Binderij bloemen en zo….bijzonder

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Het Nationaal Gastvrijheid Onderzoek is het
grootste onderzoek over gastvrijheid in Nederlandse
zorginstellingen. Instellingen worden beoordeeld
op de kwaliteit van het eten en drinken, de ambiance en sfeer. Ook de ervaringen van gasten
worden in de beoordeling meegenomen. Zorggroep Tellens is de koepelorganisatie voor 15
woonzorgcentra, seniorenwoningen en diensten-

centra in de gemeenten Franekeradeel, Littenseradiel, Súdwest Fryslân en Tytsjerksteradiel.
Avondrust is een kleinschalige, algemene instelling met 55 bewoners en 15 aanleunwoningen.
Je kunt er wonen zolang je wilt. Er is veel aandacht voor de zelfstandigheid van de bewoners.
Er wordt veel aandacht besteed aan het eten en
drinken. Alle maaltijden kunnen ook in het restaurant worden genoten dat de gehele dag is
geopend. De bewoners worden ook aangemoedigd
om in het restaurant te eten. Daar is en menukeuze á la carte. Gasten zijn ook van harte welkom. De ambiance van wooncentrum Avondrust
heeft een schitterende ligging, aan de rand van
Makkum, aan de IJsselmeerdijk met een prachtig
uitzicht over het water. Er is veel ruimte in de
omgeving. In het huis heerst een open sfeer met
veel activiteiten. Opmerkelijk is ook dat de
appartementen zeer ruim zijn, de nadruk ligt op
het wonen. Er is veel aandacht voor het welzijn
van de bewoners. Gastvrijheid en privacy in wooncentrum Avondrust staat hoog in het vaandel
zegt hoofd team facilitair Roelf-Jan Hazekamp.
Het restaurant staat ook open voor gasten, koffie
en thee is voor iedere bezoeker gratis.
De gastvrouwen gingen deze ochtend langs met
koffie met gebak. Even later knalden de kurken
van de champagne flessen af en kreeg men nog
een versnapering. Dit ter gelegenheid van het
succes van het behalen van vier sterren.

LEO: Topper van Tinkerweekend Leusden
Leusden - Marjan Bouma en Joyce Algra togen
vorig Pinksterweekend naar Leusden met Tinker
Leo naar een wedstrijd-weekend van het Tinkerstamboek. Eigenaresse Marjan start Leo in de
klasse L2-dresuur en de eerste wedstrijd werd
vrijdag 12 juni verreden, een mooi begin met een
2e prijs met 184 punten en een 1e prijs met 187
punten.
Op zaterdag 13 juni startte Marjan en Leo weer,
186 punten, ook bijrijdster Joyce startte met Leo
in de klasse L1, 2 maal 191 punten, goed voor 2
maal de 1e prijs. Ook nam deze combinatie deel
aan het springen, BB-parcours foutloos met een
stijl van 54,5 en de 1e prijs.

Eerste pinksterdag 14 juni startten beide duo's
alleen dressuur, Marjan en Leo 2 maal 2e prijs
met resp. 193 en 190 punten, ook Joyce en Leo
2 maal 2e prijs met resp. 187 en 186 punten.
Tweede Pinksterdag 15 juni, de laatste wedstrijddag, ook hier startten beide duo's dressuur.
Marjan en Leo wederom 2 maal de 2e prijs met
resp. 193 en 184 punten, met deze 2 winstpunten
erbij voldoende om over te stappen naar de
klasse M1! en Joyce en Leo deden het nog even
dunnetjes over met de eerste proef 190 punten en
een 2e prijs en de tweede proef 198 punten en
een 1e prijs! Al met al een heel geslaagd weekend
met 4 1e prijzen en 8 2e prijzen.

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 22 juni 2011

Presentatie fotoboekje over Koepelkerk in Witmarsum
het boekje geheel gesubsidieerd te krijgen. Deze
sponsors zijn: Stichting tot Nut/Friesland Bank,
Meindersma-Sybenga stichting, Stichting Woudsend
Anno 1816, Prins Bernhard Cultuurfonds, HuisingaFrietema Stichting, P.W. Janssen’s Friesche
Stichting, Van Heloma Stichting, Provincie Fryslân,
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Cultuurfonds
Koninklijke Smilde BV, Bouwbedrijf Heeringa,
Witmarsum, Gemeente Súdwest-Fryslân, Protestantse Gemeente Witmarsum. Ook een dertigtal
ondernemers in Witmarsum en omgeving heeft
een financiële bijdrage gegeven. Het boekje is te
koop voor €10,00 en de opbrengst is bestemd
voor de instandhouding van de kerk.

Witmarsum - Tijdens de opening van Tsjerkepaad
2011 zal een prachtig fotoboekje met informatie
over de monumentale Koepelkerk van Witmarsum
worden gepresenteerd. Deze presentatie zal
plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2011 van 15.00
– 16.00 uur in deze Koepelkerk te Witmarsum.
De eerste exemplaren van het boekje zullen dan
worden aangeboden aan de voorzitter van de
kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Witmarsum, aan de voorzitter van Dorpsbelang
Witmarsum en aan wethouder mevr. G. Akkerman
van de gemeente Súdwest-Fryslân. Immers kerk,
samenleving en overheid zijn de drie peilers die
in de toekomst de handen ineen zullen moeten
slaan om de vele monumentale kerken in stand
te houden. Met het fotoboekje wil het college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Witmarsum de dorpsbewoners betrekken bij de
instandhouding van dit religieuze erfgoed en
belangstellenden uit binnen- en buitenland voorzien van waardevolle informatie over de kerk en
de geschiedenis.
De Koepelkerk heeft sinds haar stichting in de
10de eeuw al heel wat ontwikkelingen meegemaakt. Zij is wereldwijd bekend vanwege Menno
Simons, die als pastoor binnen de muren van
deze kerk in 1536 afstand nam van de leer van
de Rooms-katholieke Kerk en zich aansloot bij
de wederdopers. Ook het geslacht Van Aylva
(1416-1788) heeft een belangrijk stempel gedrukt
op de kerk. Veel leden van dit adellijke geslacht
hebben grafzerken in de kerk.
Dankzij een groot aantal grote en kleine sponsors
is het gelukt om de kosten voor het maken van

De Koepelkerk doet mee aan de zogenaamde
“Tsjerkepaad Alvestêderûte”. Dit houdt in dat er
elke zaterdag in een andere kerk op de route
bijzondere activiteiten worden georganiseerd. In
Witmarsum is er een muzikaal programma,
waarbij medewerking wordt verleend door de
organist Jelle Rollema, het koor “Scheppingsgave” en een koperensemble van muziekvereniging
“Nij Libben”. De bijeenkomst wordt om 16.30 uur
afgesloten met een korte vesper.
Eigenlijk is “Tsjerkepaad” in Witmarsum en
Pingjum al begonnen op 13 mei j.l. toen het
“Menno Simons Bezinningspad” werd geopend.
In de Koepelkerk is de expositie “Mijn passie” te
zien. Via een geavanceerd touchscreen kunnen
portretten en bijbehorende informatie worden
opgezocht van elke Doopsgezinde gemeente in
Nederland. Andere onderdelen van het bezinningspad zijn “it Skûltsjerkje” en de Victoriuskerk in
Pingjum, de doopsgezinde kerk in Witmarsum,
het Menno Simons monument en het contourenkerkje op “it Fliet”. Sinds 13 mei kwamen er al
zo’n 700 bezoekers op het “Bezinningspad”. De
exposities zijn t/m 3 september a.s. elke zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur open en voor
groepen op aanvraag. Vanwege het muzikale
programma en de aanbieding van het fotoboekje
kan de expositie in de Koepelkerk op 2 juli tot
15.00 uur worden bezocht. Belangstellenden zijn
uiteraard welkom om het feestelijke programma
en de vesper bij te wonen.
Voor nadere informatie:
college van kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Witmarsum
p/a M. Baarda, secretaris
(tel. 0517-531996 of marijkebaarda@ziggo.nl)

Christa Bruggenkamp uit Witmarsum wint 2 eerste prijzen
Witmarsum - Op 16 juni 2011 presenteerden de
4e jaars cursisten van D’ Drive kunstopleidingen
Mode Design van het Friesland college, hun
afstudeercollectie in Poppodium Romein te
Leeuwarden, onder de naam Front Row.

de prijswinnares te midden van de modellen (van
links naar rechts) Robin van Velzen, Liesbeth Rypma,
Annewieke Klijnstra, Marrit van der Sluis, Ylse
Wink, en Anna van der Meer.

Iedere collectie had een eigen “thema”, waar met
“hart en ziel” aan was gewerkt. De “vakjuryprijs”
voor de techniek, en de publieksprijs waren voor
Christa Bruggenkamp, met haar collectie
“Sawah”.
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De Waardruiters strijden om
de Instal.Bedr. Reekers Bokaal
Makkum - Zondag 19 juni werd er een onderlinge wedstrijd van PSV De Waardruiters gehouden.
Hierbij kwamen vele leden aan de start om te
strijden om de nieuwe Instal. Bedr. Reekers
Bokaal. De wedstrijd bestond uit 3 onderdelen:
dressuurproef, springparcours en estafette.
Dressuur:
1e Daphne de Vries met F. Dewi, 192 punten
1e Pieta Menage met Candro, 192 punten
3e Iris Ypma met Smokey, 191 punten
4e Yara de Vries met Speedy, 189 punten
5e Yara de Vries met Princess, 188 punten
Springparcours:
1e Iris Ypma met Lady, foutloos + stijl 56
2e ris v/d Kamp met Why Not, foutloos + stijl 50
3e Yara de Vries met Princess, 3 str.p. + stijl 52
Estafette:
Dit werd een hele spannende race en de laatste
beslissende race was tussen Iris Ypma en Iris v/d
Kamp waarbij Iris Ypma net een fractie van een
seconde eerder over de finish was wat haar bij
deze Winnares van de Inst.Bedr. Reekers Bokaal
maakte!

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: belboei@makkum.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.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: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl.
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden
te voorkomen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP
Nette hoek/slaapbank. Wegens aanschaf nieuwe
bank. Bank ziet er nog netjes uit! Breedte: 2,65 cm.
Eiland stuk (van achteren naar voren) 1,64 cm,
Zitgedeelte 0,84 cm, Hoogte: 0,78 cm. Bank is ook
als slaapbank te gebruiken, afneembare hoesen.
Prijs: T.E.A.B. Bezichtiging altijd mogelijk! tel.
06-51266936
Door omstandigheden een Vrije-Arm Lifetec elektrische naaimachine.  60,- Makkum 06-22755798
Nog 2 raszuivere friese stabijreutjes, ze mogen begin
juli het nest verlaten. Ze zijn goed gesocialiseerd en
hebben hun eerste inentingen gehad en zijn 3x ontwormt. p.n.o.t.k. Voor meer info: 06-10142818.

De botter op deze foto lag ooit in een erbarmelijke staat in de France haven Bordeaux. Zonder kosten voor
de Varend Erfgoed Makkum (V.E.M.) werd de botter door een zakenrelatie in Makkum gebracht. Door de
V.E.M. wordt zij nu gerestaureerd en in augustus kan het weer als een pronkstuk te water worden gelaten.

Mooie tweedehands houtdraaibank. Duits merk: Elmer.
Voor slechts  150,-. tel: 231928

KV Makkum sneon 18 juny ‘Gebr.Hogeboom partij’

wegens overcompleet een zeer goed onderhouden
salontafel en t.v. kastje met glazen deur samen  30.tel 0515-425382
Scooter Peugeot 49 cc Vivasitty, nog geen 3 jaar
oud! Boottrailer voor visboot, tel. 06-18035366
VERMIST
Wit-zwarte poes, o.a. grote witte driehoek in het
gezicht, 5 jaar oud. De Holle Poarte, 11 april, Makkum
Wie heeft onze poes Nimi uit de Kofstraat gezien?
Beige/wit, lichtblauwe ogen. Wij willen haar graag
terug! Fam. J. Nagel, tel. 0515-232138
Schildpadpoes met roodcyperse vlek in zwart
gezicht, wit driehoekje op de neusbrug. Loopt slingerend. It Partoer, Witmarsum
eigen foto

GEVONDEN
Zwarte, vrij kleine poes met wit befje, 4 jaar oud.
De Krânse, 8 maart in Witmarsum
Dinsdag in de namiddag een zwart etui met een
sleuteltje erin gevonden op de Kamp. Voor meer
informatie: belboei@makkum.nl
VERLOREN
Verloren gouden CNV speld. tel: 06-51635471
GRATIS AF TE HALEN
Ongeveer 16 m2 gebruikte straatklinkers (dikformaat
7 cm). Tel. 0515-231695
GEVRAAGD
Wie o wie heeft er nog platen triplex over voor de
jongeren van de jeugdsoos OZONE? Wij zouden graag
een workshop graffiti organiseren en hier voor hebben
wij houten platen nodig! Heeft u nog platen over?
mail dan naar: j.prins@timpaanwelzijn.nl
AANGEBODEN
Schilderman, tel. 06 8540 8968

Makkum - Rûzich waar en ien bêste bui op
keatslân ‘De Seize’yn Makkum by de finale fan
de KNKB ôfdieling pupillen jongens. De kranzen
en de eretekens waarden oanbean troch de KNKB.
In bysûndere partij yn twa opsichten omt it de
finale wie fan de ôfdieling kompetysje en der
waard hjoed foar it earst keatst mei in nije learen
keatsbal.
Spesjaal foar de jeugd en makke troch ballenmakker Jan Scheepvaart. Ûnderskied mei de
oare learen keatsbal is dat dizze bal wat sachter
is, dus foar de jeugd wat nofliker foar de hân en
de bal is wat lichter. Positive reaksjes fan de
jongens en it publyk. Minder ballen bûten en
mear tuskenspul waard der opmurken troch de
omstanders. De earste reaksjes oer dizze nij bal
foar de jeugd binne dus posityf. Sneon 3 july
komme de famkes pupillen te keatsen yn Makkum
en ek dan sil der keatst wurde mei dizze nije
keatsbal.

Poule A
1 Berlikum 1: Corné Tuinenga, Hein Joostema
en Patrick van Dellen
Poule B
1 Berlikum 2: Ruben Brouwer
en Remco Anema
2 Stiens: Erik Keestra, Nanne Rijpstra
en Wessel Nieuwhof
Poule C
1 Makkum 1: Lars Onrust, Niels Miedema
en Ype van der Logt
Poule D
1 Meer/Visser: Stefan van der Meer
en Jens Visser
2 Wommels: Inne Heerma, Wytse Yntema
en Idsert Wijnia
Poule E
1 Makkum 2: Alwin van der Weerdt,
Rik van der Gaast en Lars Wijma

