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Gerbrand en Jasper Visser op weg naar de Wereldjamboree
38.000 scouts uit heel de wereld samen in Zweden
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

eigen foto

Makkum – De voorbereiding is al maanden in
volle gang, maar n is het dan zover. Gerbrand en
Jasper zijn onderweg naar het grootste Scouting
evenement ter wereld, de Wereld Jamboree. De
22ste editie van dit spektakel vindt deze zomer
plaats in Zweden.
De Wereld Jamboree is het grootste Scouting
evenement voor scouts in de leeftijd van veertien
tot zeventien jaar. Elke vier jaar organiseert een
ander land dit evenement waar scouts over heel
de wereld naar toe komen. Deelnemers verblijven
tijdens de Wereld Jamboree in tenten, koken op
open vuur en beleven outdoor activiteiten. Het
ontmoeten van scouts uit 150 landen maakt dit
evenement voor 38.000 scouts tot een onver-

getelijke ervaring. Het Nederlandse contingent
zal bestaan uit 900 jeugddeelnemers en 450
scouts die het Internationaal Service Team in
Zweden zullen versterken. Zo is de Wereld
Jamboree een kans om grenzen te verleggen,
andere culturen te leren kennen en natuurlijk om
met elkaar te feesten.
Al anderhalf jaar zijn de voorbereidingen bezig.
Vier kampen om iedereen te leren kennen en
alvast voorpret te beleven. De scouts uit Nederland
zijn verdeeld in troepen, 36 deelnemers en 4 man
leiding. De eerste drie kampen waren alleen met
de eigen troep, maar tijdens het laatste kamp
kwamen alle troepen bij elkaar, met begeleiders
ongeveer 1500 man/vrouw.

Uniek luxe en zeer groot recreatie-penthouse
met royaal balkon ZW + fantastisch vrij uitzicht
IJsselmeer, 4 pers., volledig gemeubileerd.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Zomeravond Braderieën
Makkum - Vrijdag a.s. organiseren de ondernemers van Makkum weer een braderie. 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

Makkum Javaruggen 46

kunnen de kinderen weer een vrije verkoop
houden. Willen de omwonenden er rekening
mee houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein
autovrij zijn vanaf 14.30 uur.
Het bestuur O.V.M.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
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
dokters-assistente 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
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
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 Hammole 1 Workum, tel. 0515-541345
- 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

Familieberichten
"De Heer is mijn Herder"
Na een periode van afnemende gezondheid,
is rustig in zijn eigen omgeving heengegaan,
onze broer en omke

Geert Nauta
* Folsgare
17-05-1924

 Makkum
23-07-2011

J. v/d Lageweg-Nauta 
G. v/d Lageweg 
W. Nauta 
J. Nauta-Werkhoven 
M. Nauta 
W. Nauta-Stilma 

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

A. Sjaarda-Nauta
Sj. Sjaarda 

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

B. Tjalma-Nauta
H. Tjalma 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Neven en nichten

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 Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Correspondentieadres: Bets en Gerrit
Carl Fellingerweg 3
8754 JB Makkum

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

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers
van de Thuiszorg.

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
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

Geert Nauta
Yn âldens fan 87 jier
Mei waarme oantinkens sil hy trochlibje yn ús
tinzen. Wy winskje de famylje in soad sterkte ta.
Tjerk de Boer
Jan Jouke
Jan & Riemy
Frank & Maike
Jaan & Betty
Bouke & Tryntsje
Bram & Nel
Jan & Liesbeth

Jan Westendorp
Riekele
Hessel & Lize
Hinne & Clara
Hyltje & Pietsje
Luut & Sieta
Sjoerd & Piety
en bern

Makkum, 23 july 2011

Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur
in bovengenoemde kerk.
Omke is thuis, waar u ook afscheid kunt nemen
op dinsdag 26 juli van 17.00 tot 18.30 uur.

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

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens, is dochs
noch frij ûnferwacht ferstoarn, ús freonlike en
ynnimmende freon en buorman

De rouwdienst zal worden gehouden op
donderdag 28 juli om 13.30 uur in de
Hervormde Kerk te Allingawier, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof
aldaar.

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden
budget) Informatie, advies en bemiddeling

Joh 10:14-15

Psalm 23

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.
Wij ontvingen het verdrietige bericht dat is
overleden

Willem Bergsma
broer, zwager en oom van onze lieve vrienden
Tineke en Johan, Femke, Ilse en Tom.
We wensen de familie veel sterkte toe met dit
zware verlies.
Peter en Clara
Herman en Janet
Geale en Jantje
Rinze en Aukje
Peter en Marie
Hotze en Josien

Huite en Audrey
Jasper en Simone
Louis en Marian
Sietse en Annet
Jan-Hindrik en Harma

Stil zijn wij door het plotselinge overlijden
van onze buurman

Johan de Boer
Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Familie Kadic
Harry en Alie
Gijs en Thea

Rina Horjus
Tjerk en Minke
Durk en Wietske
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Agenda
Woensdag 27 juli
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 13.30 uur
Voorlezen en knopenbordje maken vanaf 8 jaar

Zondag 31 juli
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
Schat zoeken met metaaldetectoren vanaf 6 jaar

Woensdag 3 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
Voorlezen en knutselen: De Vliegende Hollander
vanaf 6 jaar

Kerkdiensten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Makkum K.C. Het Anker, 9.30 uur
Ds. J vd Ploeg - Sneek
Piramide Holle Poarte 31 Juli
Voorganger: Mevr. C. Hoekstra-Baarda,
R.J. Postma/ zang, K. Reitsma, organist

Wist u dat...
* het programma van de Makkumer Visserijdagen
te zien is op de website www.visserijdagenmakkum.nl!
* Meedoen aan de Pieremagocheltocht op vrijdag
19 augustus van de Visserijdagen in Makkum?
Je kunt je opgeven via het aanmeldformulier
op de website www.visserijdagen-makkum.nl.
* Opgave voor de Palingrookwedstrijd op vrijdag
19 augustus kan via Haiko Bootsma, telnr.
06-10126255.

Nieuw: Arla Bolino Vla, 1 liter...........................................1.49
Kipfilet Tuinkruiden...................per pakje 25

cent korting

Honig Macaroni + Mix..............................................voor 1.60
Dubbelfriss, diverse soorten, 1.5 literpak....2e

pak 20 cent

Lay's Chips, Naturel of Paprika, 200 gram..deze week 99

cent

7-Up of Pepsi Cola, 1 literfles.................................nu 79

cent

Mona Vla Toetje Duo, 2x125 gram...............................99 cent
Mona Vla Toetje Trio, 3x125 gram.....................................1.09

* Voor de 7 tot 12-jarigen is er een Visspel- en
Doedag op vrijdag 19 augustus. Je moet je van
te voren opgeven want er kunnen maximaal 50
kinderen meedoen! Je kunt je opgeven bij Ids
Idzenga, Hengelsportzaak in Makkum.

Aanbiedingen geldig van do. 28/7 t.e.m. wo. 3/8

Rundvleesvoordeel

Makkumer Braadslee
per 100 gram
Profiteer van 28 t/m 30 juli
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Varkens Schnitzels
Diverse soorten. 100 gram vanaf
Vleeswarenvoordeel

Parmaham +
100 gram Boterhamworst
100 gram

samen

2,20
1,50
3,49

Geheel verzorgde B.B.Q.
U bent bij ons aan het goede adres!
Diverse soorten, alles op gewenst niveau, van normaal tot luxe.
Bezorging in overleg.
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Lintje voor leesmoeder Hillie

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
eigen foto

De J.C.P. Salverdaskoalle is trots op de prestatie
van leesmoeder Hillie. In dit schooljaar heeft ze
haar 25-jarig jubileum bereikt! Iedere week staat
ze voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 klaar
om te lezen. Ze is begonnen toen haar eigen
kinderen leerden lezen en is gewoon nooit
gestopt. Iedere dinsdagmorgen komt Hillie, die
zelf erg van lezen houdt, een uurtje helpen. Ze
beleeft veel plezier aan de ondersteuning die ze
kan bieden en vindt het geen enkele moeite.
Deze grote inzet van 25 jaar wilden de leerlingen

en het team niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben haar
op dinsdagochtend 12 juli verrast. Om 8.45 uur
zijn ze met z’n allen op pad gegaan naar het huis
van Hillie. Daar werd een lied gezongen dat
speciaal voor deze gelegenheid geschreven was.
Na het lied kreeg ze een lintje omgehangen. Als
laatste mocht ze nog enkele cadeaus in ontvangst
nemen. Hillie was stomverbaasd, ze had niets
gemerkt van de voorbereidingen. Ze vond het
geweldig en was erg blij met de verrassing.

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

Exclusieve uitgave Bibliotheken sudwest fryslan
In de zomer van 2010 heeft Bibliotheken SúdWest
Fryslân een activiteit georganiseerd rondom het
schrijven van korte verhalen. Iedereen kon een
verhaal rond het thema Zomer insturen en een
workshop Verhalen Schrijven volgen. Hier hebben
een behoorlijk aantal mensen aan meegedaan.
Buiten kijf staat dat de bibliotheek heel erg blij
is met alle belangstelling en alle inspanningen.
Het geeft goede moed om wellicht in de toekomst nog eens een dergelijke actie op te zetten.
Dan hopelijk weer met dezelfde enthousiaste
deelname!
Makkumer schrijftalent
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het
doorlezen, uitzoeken en samenvoegen van alle
mooie verhalen en gedichten die ingezonden
zijn. Inzendingen door zowel volwassenen als

kinderen. Helaas was het niet mogelijk alle verhalen in het boek op te nemen, dus was er de
noodzaak een selectie te maken. In de bundel
zijn ook verhalen en een gedicht van inwoners
van Makkum afgedrukt. Tiny Fahner schrijft
over haar reiservaringen in Noorwegen en in
Portugal en heeft een gedicht over de strandbibliotheek. Audrey Genee vertelt over haar
vakantie in Australië. Ook de oud Makkumse
Dicky Bosma-Faber is met enkele verhalen over
Nederland vertegenwoordigd. Natuurlijk kan
men dit boek in alle bibliotheken van SúdWest
Fryslân aanschaffen voor het vriendelijke prijsje
van € 2,-.

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

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de bibliotheek
op de website: www.bibliotheekmakkum.nl

World Servants
We willen alle bewoners van Makkum en de
omliggende dorpen bedanken. Zij hebben ons het
afgelopen seizoen gesteund om 12.000,- Euro bij
elkaar te krijgen. Vijf jongeren die naar India en
Zambia hopen te gaan moesten dit enorme bedrag
bij elkaar “venten”. U hebt ons gezien, bij de
deur-aan-deur- akties om pepermunten en keukenrollen aan de deur te verkopen. Heel erg succesvol
was het aanbod van Eline Schoep van Herberg
de Greate Pier te Kimswerd om twee avonden
een diner aan de gasten te mogen serveren. De
inkomsten waren voor de groep. Verder sponsorde
u de nieuwjaarsduik en de oecumenische tentdienstcollecte. We bedanken de Jumbo dat we
mochten helpen bij inpakken van de boodschappen
op de zaterdag voor Pasen. We bedanken de Kerk

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

voor het gebruik van de kerkelijke ruimtes van
goede vrijdag tot en met paasmorgen (vastenactie).
We bedanken de diaconie voor een mooie gift.
We bedanken de groep Workum voor hun fantastische bijdrage aan onze groep. We bedanken de
plaatselijke middenstand van Makkum voor hun
bijdrage aan de veiling. We bedanken de individuele schenkers. We bedanken us toskedokter, die
optrad als veilingmeester. We bedanken u! Want
steeds weer kwamen we aan de deur... en steeds
weer was u onze grootste fan. We hebben het bij
elkaar, 12.000 Euro! We kunnen gaan. (It giet oan!)
Namens Femke Dijkstra, Henk Boonstra, Elske
Wicherink, Ymke Dijkstra en Dieuwke Boonstra.
Ds Jeroen van Olffen.

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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Fok-hijs-wedstrijd Makkumer skutsje

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel
kleine als grote groepen
Geopend op: woensdag,
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur
zaterdag & zondag vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

eigen foto

Het Makkumer skutsje is elke week aanwezig op
de braderie op vrijdagavond. Er worden t-shirts
verkocht en donateurs kunnen zich aanmelden.
Ook ligt het skutsje elke vrijdagavond bij de
sluis zodat iedereen in de gelegenheid is om een
kijkje aan boord te nemen en eventueel bij goed
weer een tochtje mee te zeilen.

De snelste tijd was 53 seconden. En deze tijd
werd gezet door Marcel Konst. Bij de dames was
het Judy Kuyl die de fok opdraaide in 1 minuut 15.
En bij de jeugd was Iwan Tjeerdema de winnaar
met 1 minuut 13. Deze drie winnaars gingen met
een mooi t-shirt van het Makkumer skutsje naar
huis.

Afgelopen vrijdag 22 juli stond er teveel wind
om te zeilen zodat de bemanning een fok-hijswedstrijd bedacht. De fok is het voorzeil van een
schip. Dit was een groot succes, vele mensen
kwamen kijken en de spierballen van menigeen
werd getest. Sommigen waren zo fanatiek bezig om
die fok op te draaien, dat hun broek er letterlijk
van afzakte. Dat het een hele klus is om zo`n fok
op te draaien gaven de meesten wel toe, maar
toch kregen alle 18 deelnemers(ters) de fok
omhoog al moesten sommigen daarna bijna van
boord worden gedragen.

Wilt u ook eens een tochtje maken op het
Makkumer skutsje dan is dit mogelijk op vrijdagavond 29 juli en 5 augustus. De eerste afvaart
nabij de sluis is om 18.30 uur en daarna nog een
keer om 19.45 uur. Voor donateurs is dit gratis
anders zijn de kosten 5 euro p.p.
Voor de echte liefhebbers nog even het volgende,
13 augustus begint de IFKS in Hindeloopen. Het
Makkumer skutsje doet dit jaar voor het eerst
mee en begint in de c klasse. De wedstrijden
beginnen ´s morgens om 10 uur.

“55 PLUS-EXPO” komt er weer aan

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Ook dit jaar weer,
haal ik voor u de wespennesten neer!!

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

Verleden jaar besloten de besturen van de KBO,
ANBO en PCOB in Noord –Nederland de handen
in een te slaan en een beurs te organiseren voor
niet alleen al haar leden maar voor een ieder die
de vijftig was gepasseerd in de provincie
Groningen, Friesland en Drenthe. De eerste editie
van de “55 PLUS-EXPO werd direct een succes.
En het succes proeft naar meer. Vandaar dat is
besloten ook dit jaar weer de “55 PLUS-EXPO”
te gaan organiseren en wel van woensdag 7 tot en
met zondag 11 september a.s. weer in Martiniplaza Leonard Springerlaan 2 te Groningen en
deze is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Het organisatieteam is er ook dit jaar weer in
geslaagd om een breed opgezette consumentenbeurs te verwezenlijken met een viertal thema’s.
In het thema wonen en leven vind men alles op
het gebied van inrichten en onderhoud van
woning en tuin. Het tweede thema gaat over
reizen. Het derde thema gaat over gezondheid en
beweging. Het vierde en laatste thema over hobby

en creativiteit. Naast de ongeveer honderd standhouders heeft de “55PLUS-EXPO” ook een informatiemarkt waar ze informatie geven over hun
produkten en diensten.
“Het leukste Dagje uit van het jaar”
Dat is het motto van de tweede editie van de “55
PLUS-EXPO” En bij zo’n dagje uit hoort natuurlijk live muziek. Op een groot podium treden
continu artiesten, koren en orkesten op. Onder
het genot van een hapje of drankje kunt u heerlijk meezingen en in ieder geval genieten. De drie
Ouderenbonden van de ex-gemeente Wûnseradiel
laten een bus van 50 personen hierna toe rijden
op donderdag 8 september voor slechts € 6,- per
persoon. (entree inbegrepen). Opstapplaats in
Makkum bij het busstation en in Witmarsum bij
Aylvastate. Vertrek om 9.00 uur vanuit Makkum
en 9.15 uit Witmarsum.Terug 16.00 uur.
Opgeven kan op tel. 0515-232107, 0515-231327,
0515-233087 en voor Witmarsum 0517-531576.
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Familieberichten

Omdat er een hoop gebeurt in het gezondheidscentrum willen wij u op de hoogte te
houden van de laatste ontwikkelingen.
Allereerst willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele complimenten en de leuke
attenties voor de opening van het nieuwe centrum. Het is vanwege de drukte niet gelukt
om een officiële opening te houden maar na de zomer zullen we een open dag houden.
Ondertussen bent u van harte welkom om eens te komen kijken.
De bouw is nu bijna helemaal klaar, we zijn erg blij met het resultaat. De komende
maanden wordt alleen nog gewerkt aan de bouw van de privé balie en we zijn druk bezig de
akoestiek in de wachtkamer en de apotheek te verbeteren.
Vanwege de hygiëne en de duidelijkheid voor de patiënten zullen alle medewerkers van het
gezondheidscentrum over enkele weken in bedrijfskleding gaan werken. De kleding is al
uitgezocht door de assistentes en zal binnenkort worden geleverd.
Er wordt op alle werk dagen bloed geprikt in het Sûnhûs. Van dinsdag tot en met vrijdag
door ons eigen personeel van 08.30 tot 09.00 en alleen op maandag en donderdag ook
door de trombosedienst vanaf 09.00 tot 09.30. We vragen u om op maandag en
donderdag voor het bloedprikken van de trombosedienst een nummertje te trekken.
Onze website is weer aangepast. Zoals u weet kunt u uw medicatie heel makkelijk
bestellen via deze site. Zo nodig kan de medicatie worden bezorgd.
www.gezondheidscentrummakum.nl of www.sunhus.nl. Natuurlijk kunt u ook nog altijd
24 uur per dag bellen: 0515-231770 optie 2.

Deze vrijgezelle Ford fanaat,
rijdt vaak met hoge snelheid
door de straat.
Zijn banden hoor je dan gieren,
maar vandaag gaat hij Abraham vieren.

Helaas stopt dokter Smit per 7 augustus. We zijn druk bezig om een opvolger te vinden.
Echter, er is een groot huisartsentekort in het noorden van het land, en er zijn al meerdere
praktijken in Friesland gesloten omdat er geen huisarts gevonden kon worden. Maar we
hebben er vertrouwen in dat het dankzij ons nieuwe centrum wel lukt om nog een dokter
te vinden die in Makkum wil komen werken.
25 juli tot en met 5 augustus gaat dokter Dierick met vakantie. Dokter Dijksterhuis gaat
8 augustus tot en met 2 september op vakantie. Het zou fijn zijn als u met het maken
van een afspraak hier rekening mee houdt zodat u met dezelfde klacht niet bij een andere
dokter terecht hoeft.
Alle medewerkers van het Sûnhûs wensen u allen een heel prettige zomer toe!

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Dit lytse blonde jonkje, ja echt wier,
is no 'n man mei in flink bosk swart hier.
Altyd yn 't spier foar Corrie, syn bern en de bisten,
mar no sjocht dizze kanjer Abraham
op 31 july dus tyd om te feesten.

mail naar: belboei@makkum.nl

Te huur
kantoorruimte in kerkelijk centrum Het Anker te Makkum
het betreft hier een ruimte op de 1e etage
voor informatie kunt u contact opnemen met
mevr. D. Helfrich, tel. 0515-232481 of mevr. F. Poepjes, tel. 0515-232420
wilt u per e-mail reageren: pkn.kerkrentemeester@makkum.nl
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Makkum – Dinsdag 19 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 een toch wel regenachtige Merke gelukkig goed, het was droog
en zonnig! In totaal (alle 14 klassen) waren er ca. 80 parturen, waarvan 41 bij
de Heren. De prijzen bestonden dit jaar uit miniatuur telegrafen. De kransen
voor de categorieën werden aangeboden door Vigilante / Beach Resort. Bij de
Pupillen A-Klasse werden ze aangeboden door de Fam. T. Lutgendorff. De
verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen door Sander Rinia in de Heren
B-Klasse en door Hillebrand Visser in de Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een fraai ereteken, aangeboden door Caravan “ Us Stek “. Voor het eerst
werd er ook een prijs uitgereikt voor de verste Boppeslach bij de Dames. Deze
Ernst Freitag wisselbeker werd gewonnen door Denise Koornstra.

Hessel Bouma met een wagen vol winnaars.

Na de prijsuitreiking onder leiding van voorzitter Warren v.d. Veen, konden de
winnaars plaats nemen in de koetsen. Ver na 20.00 uur begon, met muzikale
begeleiding en voorop het vaandel met vaandeldrager Sietze de Vries, de succesvolle rijtoer door Makkum voor alle 1e prijswinnaars en was er voor de feestgangers in de tent aansluitend een geweldig optreden van “Butterfly”.

HEREN 45+ KLASSE
Bij deze klasse namen acht parturen deel (twee meer dan in 2010) en er waren
twee prijzen te verdelen. In de eerste omloop kaatste het partuur van René
Reinsma, Berrie Aalders en Germ v.d. Meer tegen het partuur van Wiebe
Visser, Jan Tuinier en Gerrie Krikke. Er werd goed gestreden door beide parturen. Uiteindelijk was de winst voor het partuur van René, Berrie en Germ met
en stand van 5/4 – 6/2. Het partuur bestaande uit Theo Adema, Bert Bosma en
Thijs Houtsma kende een vlotte eerste omloop, waarin zij wonnen met 5/1 –
6/2. Zij bereikten de finale door in de tweede omloop 5/1 – 6/4 aan de telegraaf
te hangen. Een makkelijke route op weg naar de prijzen. René, Berrie en Germ
moesten in hun tweede omloop opnieuw vol aan de bak, wederom pakten zij
de winst met 5/4 – 6/2 en hiermee stonden ze in de finale tegen Theo, Bert en
Thijs. De finale werd gelijk verkaatst met de finale in de Heren C-Klasse en in
de 55+ Klasse. Een echte finale waarbij beide parturen kans maakten op de
eerste prijs, maar door voor de derde keer vandaag te winnen met een stand van
5/4 – 6/2, was de winst voor het partuur van René, Berrie en Germ. De Jan
Tuinier Wisselbeker ging naar Germ v.d. Meer, tevens ontving hij de zilveren
Koningsbal.

Heren 45+ Klasse
Koetsier S Bouma, Germ vd Meer (K), Rene Reinsma en Berrie Aalders.

Uitslag Heren 45+ Klasse:
1e: René Reinsma, Berrie Aalders en Germ v.d. Meer (Koning)
2e: Theo Adema, Bert Bosma en Thijs Houtsma

HEREN 55+ KLASSE
In deze nieuwe klasse deden zes parturen mee en ook hier moest men strijden
om twee prijzen. Het partuur van Jetze Nagel, Johannes Oudendag en Wiebe v.
Dijk kende een zware eerste omloop tegen het partuur van Jan Koornstra, Jan
Altenburg en Steve Legean from Canada. Het werd voor Jetze, Johannes en
Wiebe een nipte overwinning met 5/5 – 6/2. Door in de tweede omloop te winnen met 5/4 – 6/4, werd een finaleplaats bereikt. In de eerste omloop tussen het
partuur van Sjirk Rolsma, Teake Koster en Joep Bergsma en het partuur van
Sietse Genee, Jan Altenburg (bijgeloot) en Piet Santema kwam ‘Alles aan de
hang’, maar gingen eerstgenoemden er met de buit vandoor. Sjirk, Teake en
Joep hadden vervolgens een staand nummer en zodoende was de finale een
feit. In de finale tussen het partuur van Sjirk, Teake en Joep en het partuur van
Jetze, Johannes en Wiebe ging het er heftig aan toe. Vooral tegen het einde. Het
was inmiddels al bijna 19.00 uur (om 20. 00 begint de rijtoer door Makkum
met daarvoor nog de grote prijsuitreiking in de feesttent) en er zat letterlijk
geen beweging meer in deze partij. Echte kaatsliefhebbers houden hier niet van
en als zelfs één van de kaatsers (gelukkig geen Makkumer) het spel staakt en
op de zijlijn plaatsneemt, zodat zijn ongelukkige maten Jetze en Johannes het
alleen moeten doen, dan getuigd dit van zeer onsportief gedrag. Het was dan
ook het partuur van Sjirk, Teake en Joep dat terecht de eerste prijs behaalde met
een stand van 5/4 – 6/2. Teake Koster werd tot koning uitgeroepen en mocht
de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen.

Heren 55+ Klasse
Koetsier E. Feenstra, Teake Koster (K), Joep Bergsma en Sjirk Rolsma.

Uitslag Heren 55+ Klasse:
1e: Sjirk Rolsma, Teake Koster (Koning) en Joep Bergsma.
2e: Jetze Nagel, Johannes Oudendag en (Wiebe v. Dijk).
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HEREN A KLASSE
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 uiteindelijk twee parturen om de eerste plaats. Want na twee partijen te hebben
gekaatst had het partuur van Marcus Frietema, Geert Wijma en Hillebrand
Visser twee maal gewonnen en hierdoor 14 punten bij elkaar geslagen. Het
partuur van Lennart Adema, Hyltje Bosma (die zich op het allerlaatste moment
nog even kwam opgeven in de tent…..) en Andries Smink stond nl. na twee
winstpartijen ook op 14 punten. Hun onderlinge partij werd dus de finale in
deze Heren A-Klasse. Het waren twee gelijkwaardige parturen en beiden
maakten aanspraak op de overwinning. Uiteindelijke won het partuur van
Lennart, Hyltje en Andries met 5/4 – 6/4. Tot koning van deze klasse werd
uitgeroepen Andries Smink, die in de eerste en tweede omloop zijn partuur
naar de finale loodste, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker.

Heren A-Klasse
Lennart Adema, Andries Smink (K) en Hyltje Bosma.

Uitslag Heren A-klasse:
1e: Lennart Adema, Hyltje Bosma en Andries Smink (Koning).
2e: Marcus Frietema, Geert Wijma en Hillebrand Visser.
HEREN B-KLASSE
In de Heren B klasse stonden er tien parturen op de lijst en werd er gestreden
om drie prijzen. Het partuur van Tjitte Folkertsma, Jouke-Abe Tilstra en
Gerard v. Malsen kaatste een dreeche partij in de eerste omloop, maar won wel
met 5/4 – 6/4. Zij hadden een staand nummer in de tweede omloop en moesten
in de halve finale strijden tegen het partuur van Jelle Attema, Renze Miedema
en Jan-Ruurd Amels, die in hun eerste omloop met 5/2 – 6/0 hadden gewonnen
en in hun tweede omloop met 5/2 – 6/4. Niemand had nl. een antwoord op de
meedogenloze opslag van Jelle! Dat hadden Tjitte, Jouke-Abe en Gerard ook
niet in de halve finale, zodat het partuur van Jelle, Renze en Jan-Ruurd de
finaleplek zeker stelden door te winnen met 5/2 – 6/4. Het partuur van Pieter
Spoor, Simon Adema en Steven v. Gorssel won de eerste omloop met 5/2 – 6/2
en de tweede met 5/5-6/6 ! Die tweede omloop was een thriller, waarin het
partuur van Harry v.d. Weerdt, Remco Miedema en Peter Bootsma met een
zitbal op de stand van 5/5 – 6/6 werd verslagen. Vervolgens bereikten ze de
finale na een staand nummer in de halve finale. In deze finale was het partuur
van Jelle Attema, Renze Miedema en Jan-Ruurd Amels oppermachtig. Aan de
uitslag van 5/0 – 6/4 behoeft dan ook niets meer te worden toegevoegd, zij
waren deze dag de terechte Merkewinnaars. Jella Attema werd de jonge kaatskoning en ontving de Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.

Heren B-Klasse
Koetsier W. Altena, Jelle Attema (K), Jan-Ruurd Amels en Renze Miedema.

Uitslag Heren B-Klasse:
1e: Jelle Attema (Koning), Renze Miedema en Jan-Ruurd Amels.
2e: Pieter Spoor, Simon Adema en Steven v. Gorssel.
HEREN C-KLASSE
In deze klasse streden 13 parturen om de hoogste eer. Er waren vier prijzen te
verdelen. Het partuur van Huite Genee, Hidde Elzinga en Folkert Bergsma won
in de eerste omloop met de cijfers 5/2 – 6/6. De tweede omloop verliep een stuk
moeizamer, maar toch wonnen ze met 5/5 – 6/4. In de halve finale stuitte men
op het partuur van Durk Dijkstra, Gerard Roorda en Stefan Bakker, die sterk
aan het kaatsen waren (5/3 – 6/4 en 5/2 – 6/6). Durk, Gerard en Stefan zetten
dit voort en bereikten de finale met de stand 5/3 – 6/4. Voor Huite, Hidde en
Folkert was er een derde prijs. Harm-Jan Cuperus en Meile Postma werden
beide bijgeloot bij partuur 13, alwaar Dario Heineker reeds als derde maat was
ingedeeld. In de tweede omloop kon dit partuur pas aan de bak, men moest
flink strijd leveren en won met 5/4 – 6/2 om vervolgens in de halve finale uit
te komen tegen het partuur van Jakke v.d. Kamp (bijgeloot), Menno v.d. Eems
en Rick v. As. Hier strandde men. Ze verloren met 5/2 – 6/6 en behaalden
hiermee een derde prijs. Jakke, Menno en Rick hadden een zware eerste
omloop achter de rug, waarin ze de winst pakten met 5/5 – 6/4. Ze hadden een
staand nummer in de tweede omloop en wonnen zo gezegd in de halve finale.
In de finale kwamen Jakke, Menno en Rick uit tegen het partuur van Durk,
Gerard en Stefan. Het werd een fantastische finale, want beide parturen behaalden 5 eersten. Gelukkig trokken ze zich niets aan van het gekrakeel in perk 1
(55+) en concentreerden ze zich op hun eigen partij, gadegeslagen door een
grote mensenmenigte. Durk, Gerard en Stefan wonnen uiteindelijk met 5/5 –
6/4, een ‘close finish’. Een zeer geëmotioneerde Durk Dijkstra werd tot koning
in deze klasse werd uitgeroepen, hij ontving de Willem Kooistra Wisselbeker.

Heren C-Klasse
Koetsier P. vd Hoff, Stefan Bakker, Durk Dijkstra (K) en Gerard Roorda.

Uitslag Heren C-Klasse:
1e: Durk Dijkstra (Koning), Gerard Roorda en Stefan Bakker.
2e: Jakke v.d. Kamp, Menno v.d. Eems en Rick v. As.
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DAMES 35+ KLASSE
Het partuur van Dina Koopmans cs kaatste de eerste omloop tegen het partuur
van Linda Miedema cs. Er werd door beide partijen actief gekaatst. De stand
werd 4-5 6-6 voor het partuur van Linda Miedema cs. Karin v.d Zwaag cs nam
het op tegen het partuur van Geertina Bijlsma cs. De stand werd 1-5 4-6 voor
Geertina Bijlsma cs. Het partuur van Titia Rinia cs kaatste tegen het partuur
van Karin v.d Zwaag, zij werd bijgeloot bij Corrie v.d Veer en Paula Helfrich.
Helaas verloren zij van het partuur van Linda Miedema cs. Het partuur van
Linda Miedema cs moest het toen opnemen tegen het partuur van Geertina
Bijlsma. Geertina cs wonnen deze partij met een eindstand van 0-5 6-6. Het
partuur van Titia Rinia cs had een staand nummer en nam het op in de finale
tegen het partuur van Geertina Bijlsma cs. Geertina Bijlsma cs liep al snel van
stapel. Toen behaalde het partuur van Titia 2 borden. Het partuur van Geertina
Bijlsma, Mieke Tilburgs en Ingrid Weerstra is sterker en winnen deze finale
partij en de Makkumer Merke van de dames 35+ klasse.
Dames 35+ Klasse
Koetsier Willem de Boer, Mieke Tilburgs, Ingrid Weerstra en Geertina. Bijlsma (K)

Dames B-Klasse
Koetsier ?? Rina Nota (K) Geertina Nota en Tineke de Jong.

Uitslag Dames 35+ klasse:
1e: Geertina Bijlsma (k), Mieke Tilburgs en Ingrid Weerstra
2e: Titia Rinia, Hieke Bootsma en Tineke Faber
DAMES B KLASSE
Het partuur van Willy v/d Velde cs nam het op tegen het partuur van Geertina
Nota cs. Het werd een spannende strijd met alles aan de hang. Door een mooie
zitbal van Tineke de Jong, ging de winst naar het partuur van Geertina Nota cs.
Het partuur van Hilde Lutgendorff cs kaatste tegen het partuur van Corine
Veltman cs. Deze partij werd gewonnen door Hilde Lutgendorff cs. Het partuur
van Andrea v/d Velde cs had een voorsprong op het partuur van Gretha
Huisman cs maar dat werd al snel anders. De stand werd 5-5 6-4 voor het partuur van Gretha Huisman cs. Corine Veltman werd bijgeloot bij Rianne
Stellingwerff en Nynke de Jong. Ze namen het op tegen het partuur van Anke
Tuinier cs. De winst was voor Anke Tuinier cs. Ook Willy v/d Velde was bijgeloot. Haar kaatsmaten werden Geartsje Haijtema en Marije Sieperda. Zij
kaatsten tegen het partuur van Geertina Nota cs. Geertina Nota cs begon erg
goed, pakten door en wonnen het van Willy v/d Velde cs. Het partuur van Hilde
Lutgendorff cs kaatste de tweede omloop tegen het partuur van Gretha
Huisman cs. Gretha Huisman cs was sterker en zij wonnen. Het partuur van
Geertina Nota kaatste de derde omloop tegen het partuur van Anke Tuinier cs.
Geertina cs stond met een spel voor. Op zes gelijk kreeg het partuur van Anke
Tuinier een eerst en was de stand 2-1. Uiteindelijk werd de stand 5-2 6-4 voor
het partuur van Geertina Nota. De finale werd gekaatst door het partuur van
Geertina Nota cs tegen het partuur van Gretha Huisman cs. Geertina en haar
partuur komen voor te staan met een schone 4. Gretha en haar partuur behaalden 2 borden. Toen volgde het 5de bordje voor het partuur van Geertina Nota
cs. Zo maakten ze de wedstrijd ten einde en werd de Makkumer Merke dames
B klasse gewonnen door Geertina Nota, Rina Nota en Tineke de Jong.
Uitslag Dames B klasse:
1e: Geertina Nota, Rina Nota (k) en Tineke de Jong
2e: Gretha Huisman, Annie de Vries en Grietsje Amels
DAMES A KLASSE
Er werd poule gekaatst bij de dames A klasse. Het partuur van Romine Jansen
cs kaatste tegen het partuur van Denise Koornstra cs. Er werd boeiend gekaatst.
Het werd 5-5 6-4 voor Romine Jansen cs. Daarna kaatste het partuur van Vollie
Oostenveld cs tegen het partuur van Marrit van Dijk cs. Vollie Oostenveld cs
won deze partij met de stand 5-2 6-2. Het partuur van Romine Jansen cs nam
het op tegen het partuur van Marrit van Dijk cs. Ook dit keer verloor het partuur van Marrit van Dijk cs met de stand 5-2 6-2. Het partuur van Denise
Koornstra cs kaatste tegen Vollie Oostenveld cs. De beide parturen waren erg
fanatiek aan het kaatsen. Met de stand van 4-5 6-6 werd de wedstrijd gewonnen door Vollie Oostenveld cs. Daarna kaatste het partuur van Denise
Koornstra cs tegen het partuur van Marrit van Dijk cs. Deze kaatspartij werd
gewonnen door Marrit van Dijk cs. De eindstand werd 5-3 6-6. De finale werd
gekaatst door het partuur van Vollie Oostenveld cs tegen het partuur van
Romine Jansen cs. Vollie Oostenveld cs liep al snel uit naar 5-1. Dit houden ze
vast en de finale wordt gewonnen door Vollie Oostenveld, Mirjam Adema en
Amarins Altena met de stand van 5-1 6-2 en zij winnen de Makkumer Merke
van de dames A klasse.

Dames A-Klasse
Koetsier S. de Jong, Amarins Altene, Mirjam Adema en Vollie Oostenveld (K)

Uitslag Dames A klasse:
1e: Vollie Oostenveld (k), Mirjam Adema en Amarins Altena
2e: Romine Jansen, Sjoukje Hoekstra en Lena Wijbenga
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PSV de Halsbânruters
Franeker 10 juli
Melissa Cnossen won op de 1e selectiewedstrijd
de 1e prijs in het L springen met haar paard
Muscadet. Zij is hiermee geselecteerd voor de
Friese kampioenschaappen.
Koudum 16 juli
Hier werd de 2e selectie wedstrijd verreden voor
afvaardiging naar de Friese kampioenschappen
op 12/13 Augustus. Louise Nieuwenhuis reed
teee nette proeven in de klasse M2 met Sieuwke
fan Lutke Peinjum. In de 1e proef behaalde zij
180 punten en in de 2e proef de 2e prijs met 190
punten, samen goed voor 2 winstpunten.
Yvonne Philipse kwam met Banjo uit in de
klasse L1. In de 1e proef won zij de 6e prijs met
180 punten 1 winstpunt.
Lucie Boelens kwam uit in de klasse L2 met
Alana. In de 1e proef selecteerde zij zich met
188 punten en de 1e prijs.
Kirsten Koopmans kwam met Nabuco aan de
start in de kasse Z2. In de 2e proef won zij de 2e
prijs met 220 punten goed voor een dikke winstpunt.
Garijp 21 juli
Donderdag 21 juli ging Martina Bos naar Garijp
om daar met haar twee Friezen Xenia en Ine
Ylona om uit te komen in de klasse L1 dressuur.
Garijp telt mee voor de Friezencompetitie. Met
Xenia reed Matrina in de 1e proef een winstpunt
met 188 punten. In de 2e proef won zij de 3e
prijs met 193 punten ook 1 winstpunt. Met Ine
Ylona reed zij in de 1e proef een winstpunt met
180 punten.

De Mouneboulers
Op zaterdag 23 juli 2011 werd er een onderling
toernooi gespeeld op de jeu de boulesbanen in
Witmarsum. Was de weersverwachting de hele
week al slecht toch waren er 25 doorzetters die
regen en wind trotseerden om te boulen. Achteraf
bekeken is het weer toch nog redelijk meegevallen,
het bleef gelukkig bij veel gemiezer en bij een
dikke bui kon er geschuild worden in de kantine.
Het weer had weinig invloed op het spel en na
afloop konden de prijzen uitgereikt worden aan:
1e prijs Thomas de Jong
2e prijs Jappie de Boer
3e prijs Truida de Jong
4e prijs Jan Bouma
5e prijs Bauke Keuning
6e prijs Klaas Kroontje

Oud papier
Makkum – In de maand augustus wordt er geen
oud papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevosanghers. De eerstvolgende keer is zaterdag 3
september.

Zaterdag 30 juli a.s. is het weer zover!
K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd organiseert

It Posthus PEARKEKEATSEN
aanvang 11.00
A- en B-klasse met verliezersronde. minimaal 1 lid per partuur
Opgave via de mail: kvmeiinoarien@hotmail.com of bij één van de bestuursleden.
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Gratis tanken bij Firezone Witmarsum

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
eigen foto

Akke Prik samen op de kiek met Henk Bijlsma. De stadsomroeper uit Bolsward riep de openingsactie
van Firezone om in Witmarsum. Vele mensen waren nieuwsgierig geworden en waagden een poging
om een gratis tank te winnen.
Afgelopen donderdag was Akke Prik uit Pingjum
een van de tien winnaars tijdens de opening van
Firezone Witmarsum. Ze gooide met twee dobbelstenen dubbel en mocht gratis tanken. Iedereen
die met twee dobbelstenen dubbel gooide mocht
namelijk gratis zijn tank volgooien.
Firezone is een landelijke keten van onbemande

Blanksma
Assurantiën

tankstations. ‘We staan bekend om onze lage
prijzen,’ vertelt Johan Hulshof, vertegenwoordiger
van Firezone. ‘Maar naast onze kortingen houden
we ook regelmatig ludieke acties. De dobbelsteenactie is daar een goed voorbeeld van.’ Voor
andere acties van Firezone en voor een overzicht
van alle stations kunt u kijken op www.firezone.nl

Succes voor MENNO2011

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
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

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl
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eigen foto

Rechts het echtpaar Balder en links van hen IMSC voorzitter Eep Visser
J.l. zaterdag 16 juli werd het succes gemarkeerd
van het bezinningspad MENNO2011 in Pingjum
en Witmarsum. Duizendste deelnemer was het
echtpaar Willem en Wilma Balder uit het NoordHollandse Zuid-Scharwoude. In het schuilkerkje

in Pingjum ontvingen zij uit handen van Menno
Simons Centrum voorzitter Eep Visser als herinnering eraan een exemplaar van de nieuwe dvd
Menno Simons en het boekje Doopsgezind
Friesland.
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Vrouwen kaatsen tussen
de mannen in Arum
Zondag 31 juli wordt in Arum in combinatie de
Heren Hoofdklasse en de Dames hoofdklasse
kaatspartij gekaatst. De damespartij, waaraan 8
partuur deelnemen, start op het voetbalveld om
12 uur. De heren ook met 8 partuur starten om
13 uur hun traditionele partij op het kaatsveld,
smûk ingesloten door feesttent, tribune en kermisattracties. De finale van de vrouwenpartij wordt als
experiment gekaatst in de pauze van de mannen.
Het veld wordt daartoe (snel) iets ingekort. Voordeel
is dat de vrouwen voor een groter publiek hun finale
kunnen afwikkelen, maar ook dat er voor het publiek
altijd iets te beleven is. Er is geen lange pauze.
De “Keatsskoalle Arum” doet als onderdeel van Kaatsvereniging “Willem Westra” ook zeer actief mee.
Ouders van kinderen die op de Arumer kaatsschool
worden opgeleid nemen de keurmeesters-plaatsen
in tijdens de Dameskaats-partij. Leerlingen van de
kaatsschool worden, naast de Arumer jeugd, ingezet
als aanmerker, telegrafist of ballenvanger. Dit om het
Arumer vrijwilligers-korps enigszins te ontlasten.
Naast de vrijwilligers van de kaatsvereniging zijn
er ook nog de nodige Arumers die zich inzetten
voor de Kulturele Kommissie (optocht en spelen)
en de Tentcommissie (4 avonden muziek in de
feesttent). In de loop van de (kaats-)middag treedt
het duo “Die Twa” op in de feesttent. De zondag
wordt afgesloten met de feestband “X-static”.
Voor vragen:
Wigle Sinnema (0651001909)
kvwillemwestra@hotmail.com

Diploma-uitreiking AMV
Ze mogen zich de jongste muzikanten van het
Centrum voor de Kunsten & Ritmyk noemen. Ze
spelen nog geen cello, bugel of viool, maar deze
leerlingen van Algemene Muzikale Vorming hebben
al een hele prestatie geleverd. Zo’n 400 leerlingen
van de tweejarige AMV- opleiding van het Centrum
voor de Kunsten & Ritmyk hebben afgelopen week
hun AMV- diploma in ontvangst genomen. Deze
kinderen hebben de afgelopen twee jaar gezongen,
gespeeld en de bijbehorende theorie geleerd. Hiermee is een eerste stap gezet op weg naar wellicht
een jarenlange hobby of wie weet een carrière in de
muziek. Veel van deze kinderen pakken na de zomervakantie de draad weer op met een muzikale vervolgopleiding op een instrument. Het Centrumv oor de
Kunsten & Ritmyk geeft AMV- lessen in Akkrum,
Aldeboarn, Bolsward, Franeker, Grou, Harlingen,
Heeg, Hommerts, IJlst, Jirnsum, Koudum, Makkum,
Mantgum, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Reahus,
Scharnegoutum, Sneek Looxmastraat, Sneek Het
Kompas, Sneek Kaatsland, Tersoal, Warten, Weidum,
Wommels, Workum en Woudsend. Bij voldoende
deelname kan er eventueel ook gestart worden in
andere plaatsen.
Na de zomervakantie gaat de AMV- opleiding weer
van start. De eerste twee lessen zijn proeflessen, dus
vrijblijvend om een kijkje te komen nemen. Meer
informatie over de AMV- opleiding en aanmelden
op www.cvksneek.nl/amv of via 0515-431400.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
belboei@makkum.nl

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Renault Twingo 1.2 16v
Bouwjaar: 2002, Km stand: 36688, Automaat,
opties: airco, cv + afstandsbediening, elektrische
ramen, LM velgen, verder voorzien van alle opties

Prijs € 3499
info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Swingende musical Switch van OBS De Opslach Arum Mooi begin van de hûnsdagen

eigen foto

Overheerlijke patat en ovenheerlijke pizza’s waren
te verkrijgen in Piets’ snackbar (met rollen van
Fedde Okkinga, Gabriëlle Akkerman, Janny Epema
en Gwenda Kuipers) en Aldo’s pizzeria (met rollen
van Patrick Kramer, Robin Zuidema, Femke
Cornelisse en Emma Westra), maar de klanten
bleven weg door de heftige ruzies, die zich afspeelden tussen de eigenaren en personeel van
deze twee zaken. Aan “klanten” in de bovenzaal
van Herberg “De Gekroonde Leeuw” was echter
op donderdagavond 14 juli en vrijdagavond 15
juli geen gebrek, want in totaal meer dan 200
bezoekers hebben mee kunnen genieten met alle
verwikkelingen in deze musical “Switch”, die
werd opgevoerd door de 25 leerlingen uit groep
7-8 van OBS “De Opslach” uit Arum.
Het wegblijven van de klanten bij de snackbar en
pizzeria had echter zo zijn voordelen voor twee
zwevers, die de onverkochte en overgebleven
patat en pizza’s mee mochten nemen. Aantrekkelijk waren de stille zaken ook in de ogen
van een tweetal louche diamantendieven (Naomï
Broersma en Donnie Broeren) en diamantenhandelaren (Sietske Hogenhout en Kim Zijlstra),
want het was de uitgelezen plek voor hun duistere handeltjes. Met diamanten in een pizza en
geld in een patatzak dachten ze een goede deal te
sluiten, maar de diamanten en het geld kwamen
door een misverstand in handen van de zwervers
Hanna (Rica Elzenga) en Simon (Hidde Schoot).
Bo (Emée van Althuis) en Brenda (Mo Smeets)
van reclamebureau “To Be” probeerden met hun

personeel (Remco Delfsma en Menno de Vries)
eveneens een slaatje te slaan uit het gebrek aan
klanten in de snackbar en pizzeria en zij zetten
een reclamecampagne op. Dit alles leidde tot
vele verwikkelingen en misverstanden, maar
uiteindelijk werden de dieven en handelaren
door de politie (Tjesse Bottema, Dylan Breebaart
en Jens Hilarides) opgepakt en het reclamebureau
ontmaskerd. De twee zwervers ontvingen een
welverdiend vindersloon en gingen een ander
leven tegemoet en ook Piets’ snackbar en Aldo’s
pizzeria sloegen de handen in één en bleek weer
eens dat je met samenwerking verder komt dan
alleen.
Na het gevoelige maar tevens swingende slotlied
“Switch” werden de kinderen door het publiek
bedankt met een staande ovatie en werden zij
nog even in het zonnetje van de spotlights gezet.
Door een geweldige samenwerking en inzet
heeft groep 7-8 een musical voor het voetlicht
weten te brengen, waarin prachtig werd gespeeld
en gezongen. Niet onvermeld mag hier dan ook
blijven het geweldige koor, dat bestond uit
Rjimke Bottema, Laura Kleindienst, Milja
Reinsma en Iris de Vries. Op beide avonden
werd ook feestelijk afscheid genomen van de 14
leerlingen uit groep 8, die na de zomervakantie
de “switch” gaan maken van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs. Zij kregen een rugzak en
groepsfoto als aandenken uitgereikt. De school
kreeg van de kinderen op haar beurt een prachtige fotocollage met daarop de leerlingen uit
groep 8 aangeboden.
De kinderen en publiek kunnen terugzien op
twee zeer geslaagde uitvoeringsavonden. Deze
zijn tot stand gekomen door de geweldige en
enthousiaste inzet van de kinderen zelf, maar
ook mede door medewerking van ouders, oudleerlingen en andere vrijwilligers, het Frysk
Selskip Arum en Jan en Jobje van Herberg “De
Gekroonde Leeuw” te Arum, die de bovenzaal
ter beschikking stelden om deze musical op te
kunnen voeren. Met elkaar hebben zij gezorgd
voor een zeer geslaagde en swingende “Switch”.

KNLTB jeugdtoernooi bij TV Makkum

eigen foto

Sinds enkele jaren organiseert de KNLTB de zogenaamde Rod, Oranje en Groen toernooien. Rood
staat voor miniveld, oranje voor ¾ veld en groen
voor (beginnend) groot veld. De toernooien zijn
bedoeld om kinderen op een speelse manier met
het spelen van wedstrijden kennis te laten maken.
Over het hele jaar worden dit soort toernooien bij
verschillende tennisverenigingen georganiseerd.
In Makkum vond zaterdag, 16 juli jl. voor de
eerste keer een jeugdtoernooi plaats, en dan wel
van de categorie Groen. Het was nog wel even

spannend of het wel door kon gaan. Maar de
weergoden waren ons goed gezind, pas tijdens de
een na laatste wedstrijd begon het licht te regenen.
Voor het toernooi hadden zich 36 kinderen van
verschillende verenigingen binnen Friesland
opgegeven. De kinderen waren in negen poules
à 4 kinderen ingedeeld. Voor elke poulewinner
was een prijs. Deze prijzen stonden tijdens het
toernooi in de kantine, onder toezicht van onze
kantinebeheerder Wessel, op de winner te wachten.
In de wedstrijden, die in deze categorie nog op
tijd gespeeld worden, werd dus om elk punt
fanatiek gevochten.
Vanuit onze eigen vereniging hadden zich voor
dit toernooi Nynke de Zee, Mark Jan van
Enkhuizen, Iwan Tjeerdema en Martijn Dijkstra
(kon helaas i.v.m. ziekte niet meedoen) opgegeven.
Nynke en Mark Jan werden in hun poule tweede
en Iwan derde. We mochten genieten van leuke
wedstrijden en kunnen op een geslaagd toernooi
terug kijken.

eigen foto

Afgelopen zaterdag was het weer zover, de hûnsdagen zijn begonnen en de Gaaster jeugd kaatst
weer in de regen. Geen prettige vooruitzichten
deze dag. Maar gelukkig beschikken we over taaie
jeugd. Ook het publiek verdient een compliment,
waar enkele paraplu’s knakten als lucifers bleef
het publiek onverstoorbaar aanmoedigen.
Er werd gekaatst in 2 poules. In de eerste poule
speelde de jongste jeugd. Hier waren 5 partuur
en werden 4 omlopen gekaatst. In de finale
kaatsten de gebroeders Nota en broer en zus
Stellingwerf tegen elkaar. Voor de partij begon
was iedereen getergd, er werden onderling blikken
uitgewisseld waarvan je als volwassene bijna bang
zou worden. De eerste bal van Ruth ging naar
het perk en meteen werd deze door broer Thom
weggeveegd richting de boven. De toon was
gezet. Na vele grote kaatsen en prachtig tussenspel kon er maar 1 de winnaar zijn. Het partuur
Sil nota en Ruth Stellingwerf vulden elkaar ontzettend goed aan. Sil was erg snel en sterk in
perk en tussenspel, Ruth is altijd kalm en heeft
een prachtige opslag. Hiermee wonnen zij de partij
met 5-4 6-2 en kwam het partuur van Thom
Stellingwerf en Pjotter Nota op een terechte
tweede plaats.
In poule 2 kaatsen de oudste jeugd hier waren 3
partuur aanwezig. Na de loting kon ook hier
gekaatst worden. Partuur 1 Germ de Boer en
Klaas Marten de Groot tegen partuur 2 Jildert
Stellingwerf, Anske Oosterhuis en Rick de Vries
. Partuur Jildert, Anske en Rick kwam al snel op
voorsprong en stond voordat je het in de gaten
had met 4 eersten voor. Maar partuur Germ en
Klaas Marten vocht strijdlustig terug, met geweldige bovenslagen en dikke kaatsen kwamen op
gelijkstand 4-4, maar toen na deze 4 eersten al
hun vechtlust op was verloren ze toch nog de
partij met 5-4 6-6. De tweede partij ging tussen
het partuur van Germ en Klaas Marten tegen partuur 3 Maaike de Groot en Baldwin Andriessen.
Germ en Klaas Marten waren nog warm en
omdat ze de vorige partij net hadden verloren
moest het nu toch gebeuren. De nappen in de
want werden geslepen en de tanden op elkaar
gezet en in een vloek en een scheet hadden ze de
partij gewonnen met 5-0 6-0. Toen was het de
beurt aan partuur Jildert om het op te nemen
tegen partuur 3 Maaike en Baldwin. Dit keer was
Maaike afgeleid door het publiek en ook deze
partij ging verloren met 5-0 6-0. Het partuur
Jildert Stellingwerf, Anske Oosterhuis en Rick
de Vries hadden alle partijen gewonnen en kregen
een krans om de nek en een prachtige eerste
prijs. Tijdens de prijsuitreiking werd nog even
stil gestaan bij het onlangs overlijden van dhr J.
IJbema uit Workum. De prijzen voor deze partij
zijn aangeboden door dhr J. IJbema.
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Ouder kind partij Pingjum
middelenpakketten. De kransen werden gesponserd door Jacob van Dijk.
Uitslag: Jongste jeugd
Winnaarsronde
1 Isa Siemensma en Teun Folkertsma
2 Willem Arensman en Wieger Arensman
3 Lotje Arensman en Nadia Cornelisse
verliezersronde
1 Marianne Reitsma en Geke Reitsma
2 Gosse Pieter Reitsma en Feikje Folkertsma

eigen foto

Op zondag 17 juli organiseerde de Jeugd Commissie
van Kaatsvereniging Jan Reitsma te Pingjum weer
haar traditionele ouder kind kaatspartij. Er werd
in twee klassen gekaatst nl. oudste en jongste
jeugd. Met elkaar waren er 22 partuur. Er werd
gekaatst met zachte bal en er waren een paar
speciale regels. Een daarvan was dat de bal niet
in een keer boven mocht. Dit kwam de spanning
in de partij ten goede. De weersomstandigheden
hadden iets beter gekund, maar dat mocht de pret
niet drukken. Na een middag te hebben gekaatst
werden de prijzen door de voorzitter van de
jeugdcommissie uitgedeeld. Voor de jeugd waren
dit eretekens en voor de volwassenen Levens-

Oudste jeugd
Winnaarsronde
1 Tjalling Douwe Reitsma en Steven Nesse
2 Susan Bartels en Ronald Bartels
3 Rinze Bouke Reitsma en Fokke Flapper
Verliezersronde
1 Keimpe Dijkstra en Reinder Huisman
2 Romke Sijtsma en Wilco Sijtsma
Woensdag 20 juli was alweer de laatste avond
van de competitie en hier hebben we de prijzen
Ook voor uit kunnen delen.
1 Keimpe Dijkstra
2 Arjan Lok
3 Lotje Arensman
4 Marianne Reitsma
5 Symon Oevering
6 Anne Minke Postma

Keuring “De Werkmanskoe” dit jaar verrassend anders!

eigen foto
Rindert Baarda en zus Ytje, met de dagkampioen
Gernsterper Wilma 28
Het was zaterdag 23 juli j.l. een komen en gaan met
veetrailers in Witmarsum bij stal ‘De Noeste
Hoeve’ van de familie Okkema. Al werden er ditmaal geen paarden uitgeladen, maar geiten. Door
de slechte weersomstandigheden werd de jaarlijkse
keuring van de geitenfokvereniging “De
Werkmanskoe” binnen gehouden: geiten houden
nu eenmaal niet van regen… De opkomst van deelnemers en publiek was groot en de keurmeesters D.
de Jong en O. v/d Galiën waren zeer tevreden over
de kwaliteit van de dieren. Doordat er ook deelname was van buiten de vereniging werd de concurrentie verhoogd en nam de spanning toe. Uiteraard
probeerden de bekende rotten in het vak elkaar
weer de loef af te steken, maar de uitkomsten
waren soms verrassend anders dan voorgaande
jaren. Met name voor Rindert Baarda: Al 35 jaar
heeft hij trouw met zijn ‘dames’ meegedaan aan de
keuringen, kwam altijd wel met prijzen thuis, maar
het hoogst haalbare ging dan net aan hun neuzen
voorbij… Algemeen Dagkampioen. Dit jaar is de
eer aan een geit van zijn stal. Gernsterper Wilma 28
sleept de grote wisselbeker (beschikbaar gesteld

door gebroeders van de Witte) in de wacht! Niet
alleen de locatie en de uitkomsten waren verrassend anders als anders, ook is het geweldig dat er
zoveel jeugd aanwezig was. En omdat de jeugd de
toekomst heeft, had de organisatie speciaal voor
hen een extra rubriek ingesteld waarin iedereen
mee kon doen. De keuringsring stond vol met
kleine fokkers in spé en werden ‘beoordeeld’ op de
manier waarop zij de toggenburger, bonte of witte
geit voorbrachten. Een prachtig gezicht en dit zal
ook volgend jaar zeker weer op de agenda komen
te staan.
Uitslagen:
Bonte lammeren: Kamp. Sita 34, G. Strikwerda;
Res.Kamp. Rypeinster Sjoukje 43, J. Ludema
Witte lammeren: Kamp. Gina 290, S. van Let;
Res.Kamp. Dayna Fleur, S. v/d Wal
Toggenburger lammeren: Kamp. Sarina 7, D.
Brinksma; Res.Kamp. Sarie’s Gea 41, Comb. Brandsma
1 Jarig Bont: (Geen kampioen/ reserve kampioen)
1 Jarig Wit: Kamp. Moniek 44, C. Van Diepen;
Res.Kamp. Gina 289, S. van Let
1 Jarig Toggenburger: Kamp. Kina 7, J. Nauta;
Res.Kamp. Sarina 73, D. Brinksma
2 Jaar en ouder Bont: Kamp. Marijke 6, P. Strikwerda;
Res.Kamp. Sita 21, G. Strikwerda
2 Jaar en ouder Wit: Kamp. Gernsterper Wilma
28, Comb. Baarda; Res.Kamp. Tsjepp.Aleida 288,
S. van Let
2 Jaar en ouder Toggenburger: Kamp. Silvia 1,
D. Brinksma; Res.Kamp. Gea Sarie 147, Comb.
Brandsma
Beste Uier: Kina 7, J. Nauta, Wijnaldum
Dagkampioen Geiten: Gernsterper Wilma 28,
Comb. Baarda, Witmarsum
Dagkampioen Lammeren: Gina 290, S. van Let,
Winsum
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Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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Diplomazwemmen
in “Mounewetter”
Woensdag 20 juli waren 23 kinderen in het zwembad om voor diverse diploma’s af te zwemmen.
Alle kinderen kregen hun felbegeerde diploma’s
mee naar huis.
Voor zwemvaardigheid 1 slaagden
Floortje Sietsema en Ilse Steigenga.
Voor zwemvaardigheid 2 slaagden
Tjesse Bottema, Myrthe Hettinga, Femke Spijksma,
Hilde Veninga en Kim Zijlstra.
Voor zwemvaardigheid 3 slaagden
Sandra Anema, Egbert Galema en Corrien Tolsma.
Voor aquasurvival 1 slaagden
Marchje Elgersma, Maaike Meijning, Bernhard
Oving, Nabee Oving, Mijke Smit, Grieta Veninga,
Danitsja de Vries, Gerben de Witte, Tsjamke de
Witte en Amber Zaagemans.
Voor aquasurvival 3 slaagden
Lummigje Bottema, Tjesse Bottema en Kim Zijlstra.
Van harte gefeliciteerd allemaal, de foto’s
staan op www.zwembadmounewetter.com.

TE KOOP

zie voor ons

complete
woningaanbod

op onze website

www.makelaardijgros.nl

De Jister 13, MAKKUM

Op donderdag 21 juli werd in “Mounewetter” de
25.000-ste bezoeker welkom geheten. De gelukkige was mevrouw Annet Kuijpers uit Bolsward
die samen met Laurens Jan Stoffelsma uit
Oosterend het zwembad bezocht. Mevrouw
Kuijpers kreeg van voorzitter Roel Bijlsma de
felicitaties, een Mounewetter-badhanddoek en
een 10-badenkaart overhandigd.

Colofon

Royale gezinswoning met garage
en diepe achtertuin aan water.
Vraagprijs € 194.500,- k.k.

25.000-ste bezoeker in
Waterpark “Mounewetter”

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: 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

Jubileum KNKB heren 50+ partij in Zurich

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

Schotelantenne Triax Duo lnb. Compleet met
smartcard en kastje en bevestigingbeugels etc.
z.g.a.n. prijs € 80.- Tel. 06-55952508
Wegens verhuizing: vaatwasser € 50.-. Tel.
06-52118776
Nog een bijzonder mooi Goldenretriever Reu
Puppy. Goed gesocialiseerd. Gechipt ingeënt en
4 keer ontwormd. Ouders HD vrij A, ogen
gekeurd, met stb. Voor meer info 0515-231802
Wandelwagen 1 keer gebruikt, nieuw reiswieg
twee in één met toebehoren. Merk Mutsy. Ook
een tafelstoel en een rugbuggy. € 250,- Tel.
0517-531344
Koelkast / vriescombinatie Candy. Vriesgedeelte
met 2 laden. € 15.- Tel. 06-28361207
Jonge dwerg konijnen in verschillende kleuren.
Geboren op 17 mei 2011. Tel. 0515-856961
VERMIST

Wie heeft zaterdagavond 16 juli in de Prins per
ongeluk mijn blauwe vest met capuchon meegenomen. Ik wil hem erg graag terug! Graag
even bellen 06-10446631
Wie heeft daags na Merke dinsdag mijn fiets
even geleend maar niet meer terug gezet? Wil
deze graag wel weer terug. Zwarte weduwe met
bagagerek voor-op. Bel even (232551), zet hem
voor de drukkerij in Makkum of gooi een briefje
door de bus met de vermelding waar ik de fiets
kan vinden.
Makkum, Âldesyl, 1 juli: Zwarte poes, zwanger,
tengere bouw, groene ogen, 1 jaar oud. Kan
inmiddels kittens hebben. info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088 006 46 92
GEVONDEN

Witmarsum, Van Aylvaweg, 20 juli: Cyperse
lapjespoes, veel wit, volwassen. Zwerft sinds 22
juni in de buurt. Foto's www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088 006 46 92
AANGEBODEN

Schilderman. Voor info bel:06-85408968
GEZOCHT

Woonruimte, eventueel incl. meubels, 1-2 slaapkamers. Tel. 06-29339500

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

eigen foto

Zaterdag 16 juli werd in Zurich voor de 25e keer
de KNKB heren 50+ partij gekaatst. De deelnemers
werden ontvangen met een kopje koffie om dit te
vieren. KV Zurich kreeg van de deelnemers een
grote bos bloemen cadeau ter ere van deze 25e
verjaardag. Daarna werd snel begonnen met de
partij, omdat rond een uur of vier regen werd
verwacht. De wedstrijd verliep in goede sfeer,
onder leiding van scheidsrechter Age Tigchelaar.
Helaas begon het inderdaad om vier uur te regenen
en moesten de finales in de regen gekaatst worden.
Gelukkig deed dit niets aan de gezelligheid af.
Om half zes werden de prijzen uitgereikt. De
partij werd gesponsord door Jos Kienstra. Uitslagen
en foto’s zijn ook te zien op www.kvzurich.nl
Winnaarsronde
1e Siebe Marra, Dronrijp
Johannes Siegersma, Berlikum
Ieme de Haan, Makkum

2e Haije Zijlstra, Easterlittens
Jan de Jong, Menaam
Simon de Groot, Midlum
3e Johan Bekema, Bolsward
Anno Miedema, Stiens
Johan v.d. Veen, Oentjerk
Herkansingsronde
1e Sjouke de Groot, Easterlittens
Ynze Stienstra, Baaium
Age van der Goot, Goenga
2e Frans Postmus, Hitzum
Henk Deelstra, Franeker
Evert Heeg, Easterlittens
3e Sikke Koster, Dokkum
Cor Knol, Bolsward
Douwe Broersma, Midlum

Beagles zoeken baasjes voor een spetterende zomer!
Deze zomer kan heel bijzonder worden voor 14
beagles die hun leven als proefdier vaarwel mochten
zeggen. Dankzij de Shhh (Stichting hulp en herplaatsing huisdieren) kregen deze honden een
nieuwe kans als huishond. In het laboratorium
waren ze hier al goed op voorbereid en is er al de
nodige aandacht besteed aan hun socialisatie.
Puck, Fientje, Calimiro en Juultje, ze staan te
popelen om de echte wereld te ontdekken. Het
wachten is nog op enthousiaste baasjes met veel
geduld en een goedgevulde koekjestrommel.
Want hoewel het leven buiten het lab reuze leuk
kan zijn, vinden de meeste honden de overgang
vooral reuze spannend. Het is dan ook van belang
dat ze de tijd krijgen om te leren wennen aan alle
nieuwe ervaringen. Ideaal is een situatie met een
niet te drukke huishouding, met mensen die de

nodige rust en veiligheid kunnen bieden en wellicht een stabiele hond die als voorbeeld kan
dienen. De ervaring leert dat het de investering
meer dan waard is. Na verloop van tijd zal niemand
nog aan Puck, Fientje of hun 12 lotgenoten kunnen zien wat voor carrière ze al achter de rug
hebben. Belangstellenden kunnen deze honden
bewonderen op de website www.shhh.nl Mocht
u interesse hebben, dan kunt u tijdens de spreekuren bellen met het dienstdoende nummer, of
even een mailtje sturen naar info@shhh.nl. We
hopen dat deze dames en heren gauw een echt
thuis vinden om nog deze zomer met hun nieuwe
avontuur te beginnen.
Op het moment hebben we ook nog 4 Nieuw
Zeelandse laboratorium konijnen in opvang die
een goed thuis zoeken.

