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Debutant Makkum in I.F.K.S. gepromoveerd!!!
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

De wedstrijden begonnen in Hindeloopen een mooie
zuid-zuidwesten wind kracht 3. De dagprijs in de
C-Klasse was voor debutant Klaas Kuperus, hij
stuurde zijn De Zes Gebroeders souverein over het
Ijsselmeer en was niet te bezeilen. Hiermee liet
Makkum zien dat ze zeker ambities hadden om mee
te doen voor het klassement.
De Tweede dag was in Stavoren, windkracht 4, dit
bezorgde de schippers en bemanningen handen vol
met werk. Deze dag werd er strijd geleverd met
Bandstra van De Yde en Arend de Boer van De
Oude Zeug. Toch wisten De Zes Gebroeders hier
een tweede plek te bemachtigen.
De Derde dag werd er gezeild in Heeg, de bemanning
en natuurlijk ook de vrouwen moesten vanmorgen
al vroeg op, Omrop Fryslân kwam hun intervieuwen.
Er zijn mooie opnames gemaakt, deze waren afgelopen donderdag te bezien in het skûtsjejournaal,
de dagzege was voor De Oude Zeug, 2de Sint
Bekkema Burgum, 3de Bandstra Met De Yde, 4de
Klaas Kuperus met De Zes Gebroeders.
De Vierde dag was in Sloten, er stond een mooie
wind kracht 3, het skûtsje De Zes Gebroeders loopt
voortreffelijk, samen met de Oude Zeug nemen ze
de koppositie. Strijd was er die dag volop De Zes
Gebroeders lagen lang op kop, maar net voor de
finish wist de Oude Zeug hen in te halen, een
tweede plaats uiteindelijk, wat een prima prestatie was.
De Vijfde dag werd er gezeild in Echtenerbrug, na
de start was het Bandstra met de Yde die al snel een
flinke voorsprong nam. De Zes Gebroeders waren
dit keer niet bij de koplopers, ze lagen achtste, iets
wat we niet gewend waren van de mannen en vrouwen.
Misschien wat te lang gefeest de avond ervoor, wie
zal het zeggen, want de frisse lucht deed hen schijnbaar goed. Ze begonnen een inhaalslag, schip naar
schip werd ingehaald, dit resulteerde weer in een
mooie tweede plaats die dag.
De Zesde dag in Lemmer twee zeildagen te gaan,
windkracht 5 soms uitschieters naar 6. De bemanning

hadden hun handen vol deze dag, er moest hard
gewerkt worden met veel blauwe plekken tot gevolg.
Deze dag eindigde voor De Zes Gebroeders op een
zesde plaats, de stemming aan boord was teleurgesteld,
maar ’s avonds kwam het bericht dat ze één plaats
waren opgeschoven, omdat Sint Bekkema een valse
start had gemaakt. De spanning viel weg en er werd
weer feest gevierd.
De Zevende Dag en tevens laatste wedstrijd waser
weinig tot geen spanning bij de bemanning, zingend
aan het ontbijt en de fokkenist wou deze dag een
vliegende start maken. Ook schipper Klaas Kuperus
zei; we gaan voor de dagzege!!! De fokkenist Marten
Visser zette zijn engelenvleugels op en opweg naar
de startlijn, ja hoor het hielp, De Zes Gebroeders
namen een gigantische voorsprong op de nummers
2 en 3 in het klassement. Ze konden mooi vrij zeilen
en gingen dus deze dag met de eerste prijs aan de
haal. De vraag aan boord was of de Schipper Klaas
Kuperus deze dag wel goed zijn sokken aan had.

Makkum, Zwanenbalg 6

Feest aan boord nu wisten ze ook zeker, dat ze
tweede waren geworden in het eindklassement. Dit
betekent dat De Zes Gebroeders volgend jaar uitkomen in de B-Klasse van de I.F.K.S. Wat een
geweldig resultaat is. “Hartelijk Gefeliciteerd”.
Zondag rond de klok van vier uur kwam de volledige bemanning en vrouwen aan in de thuishaven
van Makkum. Wat een mensen op de sluis en eerder
al in het kanaal, het zag er geel en groen van de
Makkumer vlaggen, heelveel boten hebben hun
binnengehaald. Op de sluis was er muziek en feest
de stemming was uitbundig. In de Prins konden de
Makkumers de bemanning van de Zes Gebroeders
feliciteren en er is nog lang nagefeest.
De einduitslag C-Klasse I.F.K.S. 2011
1e Oude Zeug
Arend Wisse de Boer, Gorredijk - 10.7
2e De Zes Gebroeders
Klaas Kuperus, Makkum - 12.8
3e De Yde
Wietse Bandstra, Parrega - 14.9

Zeer luxe uitgevoerde recreatievilla (voormalige modelwoning)
op 529 m² eigen grond. Terrassen op ZO en ZW, sauna,
stoomdouche, vloerverwarming etc.

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

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

Ús 3e leafe lytse knaapke is berne!!!

REDMER
Berne op 15 augustus 2011
om 17.19 oere
weaget 3890 gram en is 53 sm

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk van Asperen Tandheelkunde
Tel. 051557253 / prive 576067
- 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
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 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, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 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

Johan & Helga Hoornveld-Witteveen

Ringrijden in Ferwoude
Ferwoude – Zaterdagavond 27 aug. as. vindt de
jaarlijkse Ringrijderij in Ferwoude weer plaats.
De organisatie is in handen van Dorpsbelang
Ferwoude, met medewerking van De Friese Aanspanning. Naar verwachting zullen een dertigtal
aanspanningen meedoen. Dit jaar voor de 2de
maal de categorie “onder het zadel”. In vier rondes
wordt gestreden om het steken van de meeste
ringen, bij gelijk aantal punten zal de strijd in
een barrage worden beslist. Ook zijn prijzen te
winnen voor het schoonste geheel Fries Ras en
schoonste geheel Ander Ras.
Opgave kan via het secretariaat van De Friese
Aanspanning, telefoon 0516 48 14 32. Aanvang
is om 19.30 uur, de entree is gratis en de prijsuitreiking is na afloop in dorpshuis “de Djippert”.

Rimmer en Idwer
Verl. Oostend 10
8748 AR Witmarsum

Agenda
Woensdag 24 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
knutselen met schelpen. Vanaf 6 jaar.

Zondag 28 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
vriendschapsbandjes maken. Vanaf 6 jaar.
Cornwerd - Kaatsen Trije Doarpen partij
aanvang: 11.00 uur

Woensdag 31 augustus
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
voorlezen en schilderen: Het begin van de zee.
Vanaf 6 jaar.

Kerkdiensten
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: pastor Visser
organist: Sterenberg
Workum - Doopsgez.kerk, 10.00 uur
voorganger: br. H Klinkvis
Bolsward - R.K.parochie, 9.30 uur
gezamelijke viering
Makkum - Baptistengem, 9.30 uur
br. P. van Hyum Kollumerzwaag
Makkum - Holle Poarte, 9.30 uur
voorganger: Dhr. H. Fransen
Muziek/zang: "Ruach", Organist: J. Adema

Kerkdiensten
Tennisvereniging Makkum haar jaarlijkse
'palingtoernooi' op zondag 18 september 2011
organiseert en dat de opgavelijst in de kantine
van de vereniging hangt.

Gratis kennismakingslessen
jeugdkarate in Makkum
Op donderdag 8 september organiseert Sportclub
F en F The Inner Way kennismakingslessen
Kyokushin (jeugd)karatelessen in Makkum. De
lessen vinden plaats in de sporthal in Makkum
op donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur (voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar). Naast de lessen
in Makkum verzorgt Sportclub F en F al jaren
Kyokushin Karatelessen in o.a. Joure, Heerenveen,
Sneek, Gorredijk, Leeuwarden en Bolsward.
Jeugdkarate in Makkum is voor kinderen vanaf
6 jaar. De les bevat veel spelelementen, zodat de
kinderen spelenderwijs bekend raken met de
technieken en disciplines van het karate. Karate
is bijzonder goed voor de motorische en mentale
ontwikkeling van kinderen. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd om op donderdag
8 september gratis te komen kennismaken.
Meer informatie is verkrijgbaar op www.sportclubfenf.nl, of via het secretariaat van Sportclub
F en F The Inner Way op t: 0515-432030.

K.V. Makkum organiseert:
De traditionele

39e Koninklijke
Tichelaarpartij
Off. K.N.K.B. Heren Sen.
vrije formatie partij.
Zondag 28 augustus 2011
Aanvang: 10.00 uur
Prijzen: Prachtig sieraardewerk
aangeboden door:
Koninklijke Tichelaar te Makkum.
Keurmeesters graag 15 min
vóór aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!
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Haring happen
op visserijdagen Makkum

eigen foto

Twee jaar geleden bedacht Grutte Jan Poepjes,
tijdens een biertje, dat het toch wel een leuke
attractie zou zijn om haringhappen aan te bieden
op de visserijdagen en de opbrengst aan een
goed doel te schenken. Weer eens iets anders dan
koekhappen. Dat het niet bij kroegpraat is gebleven
is afgelopen zaterdag gebleken.
Er zijn maar liefst 240 haringen schoongemaakt!
Het viel best tegen, zoveel visjes schoon te maken.
Maar het is gelukt en velen hebben met smaak
de lekkernij genuttigd. Het succes is te danken
aan velen die de actie hebben ondersteund. Zij
die geholpen hebben met het schoonmaken van de
haring en de vele sponsoren, zelfs vanuit Noorwegen. Deze actie heeft tot € 810,- opgebracht.
Dat is ruim meer dan was verwacht, want een
haring kostte € 2,- dus de opbrengst was vooraf
geschat op een bedrag van rond €500,-! Veel
bezoekers hebben echter vrijwillig een hoger
bedrag betaald of, ook zonder een haring te nuttigen, een bedrag geschonken.
De opbrengst zal naar Huize Avondrust gaan als
bijdrage voor het ombouwen van de duofiets naar
een fiets met elektrische trapondersteuning, zodat
het minder zwaar wordt om met een minder valide
een fietstochtje te kunnen maken in en rondom
ons mooie Makkum. Hartelijk dank aan iedereen
die heeft bijgedragen aan het succes van dit
gebeuren.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 literpak.....................................1.39
Jong Belegen Kaas, 500 gram.............................................3.99
Slagers Achterham.......................per pakje 25 cent korting
Cup à Soup, 2 pakjes à 3 zakjes....................................nu 1.78

Bij aankoop van een pak Every Day Koffie Roodmerk, 50 gram

een Cake Tijgerrol, 300 gram GRATIS (op=op)
Every Day Jam, pot 450 gram....................................voor 1.29
Broccoli, per 500 gram.................................................90

cent
Delbar Appels (Frankrijk), kilo...........................................1.38
Aanbiedingen geldig van do. 25/8 t.e.m. wo. 31/8

De initiatiefnemers.

Maandag

Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Profiteer van 25 t/m 27 augustus
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag

Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs
Woensdag

Als vanouds....Gehaktdag
Donderdag t/m Zaterdag

Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen
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10.000-ste bezoeker verwacht Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
eigen foto

Mede dankzij het fraaie weer tijdens de afgelopen
dagen, gaan wij er vanuit dat we vandaag (24
augustus) de 10.000-ste bezoeker in het museumseizoen 2011 mogen begroeten. Zoals gebruikelijk,
geven we aan deze gebeurtenis weer een feestelijk tintje. We verwachten de 10.000-ste aan het
eind van de ochtend. U bent natuurlijk van harte
welkom bij dit feestelijk gebeuren.

Op woensdag zijn we vanaf 10.00 uur bereikbaar op nummer 0517-579453 (alg. nummer) of
06-13917853 (Henk Cieraad). Mocht u echter
thans al meer informatie wensen, dan verneem
ik dat gaarne.
Met vriendelijke groet,
Namens het Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Henk Cieraad

Simmerjûnkuiers een blijvend evenement?
Witmarsum - Omdat er elke keer weer velen
afkomen op een simmerjûnkuierke, vraag je je
wel eens af, of dit fenomeen blijvend zal zijn.
Welnu, ook het kuierke vanuit Witmarsum op
woensdag 17 augustus kon zich, net als vele
vorige uit verschillende dorpen, weer op heel veel
deelnemers verheugen. Met z’n 80-en op stap om
heel eenvoudige, maar leuke verhalen aan te horen
en al kuierende lekker te kletsen over serieuze en
minder serieuze zaken blijft mensen trekken.
Ook midden in de zomervakantie zoals nu!
Willem nam de stoet mee naar het Flietsterbos
waar hij èèn van zijn verhalen vertelde en deze
keer ging het over geesten, spoken en witte
wifen en terwijl hij dit vertelde verscheen er een
sneeuwwitte hond uit de bosjes. De eerste mensen
trokken al iets wit weg en was er niet vlak na de
hond ook een mevrouw met hondenriem verschenen, dan waren er vast kuierders op de vlucht
geslagen. Nu was dat niet zo en gezamenlijk liep
men naar het contourenkerkje aan de weg naar
Bolsward, waar Jan Meester vertelde over Menno
Simons en hoe en waarom dit plekje is gecreëerd.
Ademloos luisterde men naar zijn verhaal en na
afloop werd hij dan ook met een hartelijk applaus
beloond. Langs een tuincentrum en via een voet/
fietspaadje werd richting maïsdoolhof van de fam.
Tolsma gekuierd waarbij we konden zien dat er
ook nog gewerkt wordt! Grote combines oogsten

de rijpe tarwe en terwijl tractoren met dit graan
langs ons stoven bereikten wij het maïsdoolhof.
Voor men hier in groepjes van 10 inging vertelde
Willem nog even van een ervaring van de avond
ervoor, toen hij ontdekte dat er ook wel eens geld
uit het potje wordt gestolen. Dit is natuurlijk niet
de bedoeling, want de opbrengst (ook de oogst)
van dit maïsdoolhof gaat in z’n geheel naar een
goed doel en dat al voor het 13e jaar! In 2011 is
dat de Ronald McDonaldhoeve in Beetsterzwaag,
net als de twee voorgaande jaren. Naarmate er
meer groepjes in het doolhof verdwenen nam het
geroezemoes toe en had iedereen plezier, zo bleek
later. Naar we mogen aannemen is er niemand in
het doolhof achter gebleven en ging iedereen
met Willem mee langs het fietspad naar de brug
over de Arumervaart. Hier vertelde hij nog even
over de Marneslenk en wist hij dit met brede
armgebaren op iedereen over te brengen. Voldaan
bereikte de groep het kaatsplein weer en met het
voornemen om vast nog eens mee te doen,
keerde men huiswaarts.
De volgende en laatste kuier is op 14 september
en dan wordt er (voor het eerst) gestart vanuit
Wons; ook weer om 19 uur en ook dan is de
deelname vanaf 12 jaar. Deelname is gratis en
honden kunnen ook dan niet mee omdat er
gedeeltelijk over particulier terrein wordt gekuierd.

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

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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Open repetitie Groep Forte

Uniek lounge terras met speeltuin
Geopend op: Woensdag,
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur,
za. & zo. vanaf 11 uur

eigen foto

(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Voor foto‛s en info, zie www.nynkepleats.nl



Buren 25, Piaam 0515-231707



10% KORTINGSBON

A.s. dinsdag 30 augustus om 20.00 uur is de zomerzangstop van Groep Forte weer afgelopen. Wij
gaan weer van start met de repetities voor het eerstvolgende optreden op 9 oktober tijdens de kerkdienst in Skuzum.
Gospelkoor Groep Forte staat onder leiding van
Anna Bonnema, die ons ook op de piano begeleidt.
Wij verlenen muzikale medewerking aan kerkdiensten
en treden op bij festivals, concerten en andere gelegen-

heden. Ons ploegje kan wel wat versterking gebruiken.
Lijkt het je leuk om een keer vrijblijvend te kijken
of mee te doen kom dan a.s. dinsdag of op een
andere dinsdag naar het restaurant van Avondrust in
Makkum.
Bij vragen kan je ook bellen met de secretaris
Barbara de Jong (0515-231423) of mailen naar
forte@makkum.nl.

(GELDIG IN AUG. 2011, op maximaal totaalbedrag
van € 150,00, tijdens bovenstaande openingstijden)

Deelnemers zwem4daagse “Mounewetter” actief voor Afrika
In de week van 29 augustus t/m 2 september wordt
in Waterpark “Mounewetter” de 35e zwem4daagse
gehouden. We hopen op een zonnige en gezellige
week en rekenen op vele enthousiaste deelnemers.
De kosten bedragen voor abonnementhouders € 4,en voor niet-abonnementhouders € 6,-. Voor kinderen
zonder diploma is er een aqualoop met allerlei
leuke spelletjes en na afloop krijgt iedereen een
kleinigheidje. De kosten hiervan bedragen € 2,-.

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

Op maandagavond 29 augustus wordt om 19.00 uur
het startsein gegeven voor de aqualoop en de zwem4daagse. Er worden deze avond heerlijke poffertjes
gebakken. De opbrengst is voor de noodsituatie in
Afrika. De avond wordt muzikaal opgeluisterd met
discomuziek van DJ Huisman, waarbij iedereen een
plaatje mag aanvragen.
Op dinsdag 30 augustus is er ‘s middags van 14.00
tot 16.00 uur kindervrijmarkt en zijn er spelletjes
voor de jeugd. Vanaf 19.00 uur begint dan de 2e
avond van de zwem4daagse. Van 19.30 tot 20.30 uur
kun je in het ondiepe bad duiken met duikapparatuur
met leden van de duikvereniging “Moby Dick” uit
Sneek. Je kunt je hiervoor opgeven bij de kassa.
Op woensdag 31 augustus is er vanaf 14.00 uur een
stoepkrijtwedstrijd en hierbij zijn leuke prijsjes te
winnen. De waterballen komen ook weer en zijn
aanwezig van 15.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur.
’s Avonds kunnen voor de 3e keer de baantjes
gezwommen worden.

Donderdag 1 september om 14.00 uur kun je meedoen met de wedstrijd: “Wie maakt het hoogste
bommetje”? Om 19.00 uur kan er voor de 4e keer
in het bad worden gedoken en kunnen de medailles
alvast opgehaald worden. Rond 20.00 uur gaat het
spijkerbroekhangen van start. Als je trek hebt in
iets lekkers kun je kibbeling en knakworstjes eten,
ook hier is de opbrengst voor Afrika.
Vrijdag 2 september is de inhaalavond van de zwem4daagse met als afsluiter om 20.30 uur zwemmen
op discomuziek met DJ Huisman. De kosten hiervan
bedragen slechts € 2,-, ook voor abonnementshouders.
Zoals je ziet de hele week geweldige aktiviteiten in
het spetterende “Mounewetter”. Voorkom een lange
wachtrij en geef je daarom nu alvast op voor de
zwem4daagse bij de kassa van het zwembad! In de
week van 5 t/m 10 september is dit jaar het zwembad
i.v.m. de late schoolvakanties een week langer open.
De beperkte openingstijden zijn van 10.30-17.00 uur,
’s avonds kan er deze laatste week niet meer
gezwommen worden. Dus goed opletten: de laatste
week ’s ochtends een uurtje later open en ’s avonds
gesloten. Wie nog graag wil zwemmen in “Mounewetter” wordt uitgenodigd om binnenkort langs te
komen in ons heerlijke buitenbad! De laatste openingsdag van het bad is 10 september, ’s middags
vanaf 14.30 uur is er ”Glij ‘m er in” en om 17.00 uur
sluit het zwembad haar deuren voor het seizoen 2011.
Voor nadere informatie bel met tel. 0517-531704 of
kijk op www.zwembadmounewetter.com.
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Haringhappen voor de duofiets tijdens visserijdagen
Op 20 augustus waren er een aantal enthousiaste
initiatiefnemers die het haringhappen verzorgden, met als doel om de opbrengst hiervan te
schenken aan Wooncentrum Avondrust, voor het
realiseren van de trapondersteuning van de duofiets. Er werd veel meegedaan met het haringhappen en op het moment dat wij als bewoners
Avondrust even langskwamen, was het potje al
aardig gevuld. Een van ons heeft ook nog even
“gehapt“. Op het moment van het schrijven van
dit stukje, is de opbrengst nog niet bekend, maar
dankzij deze fantastische initiatiefnemers, zal de
weg naar de trapondersteuning nu een stuk korter zijn!
Namens deze weg willen wij ieder ontzettend
bedanken voor dit prachtige initiatief, natuurlijk de
initiatiefnemers zelf, maar ook de haringhappers!
U zult de fiets vast en zeker wel eens tegenkomen
in Makkum!
Bewoners en medewerkers
Wooncentrum Avondrust

Septemberpop
start voorverkoop
Voor de 24ste editie van Septemberpop te
Workum is het weer gelukt een super line up neer
te zetten. Dit 2 daagse feest wordt gehouden op
het festivalterrein de Steds Polle te Workum, dat
dit jaar zal plaatsvinden op 23 en 24 september.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk begint het
feest op de vrijdagavond met een Hollandse
avond. Wat dacht u van, Frans Duijts, Jan Keizer
en Annie Schilder (BZN), Django Wagner, Tim
Douwsma, Jolanda zoomer en dweil orkest de
Heegemerdekdweilers. De presentatie is deze avond
in handen van RADIO NL dj Taeke Wouda.
Aanvang deze avond 20.00 uur.
Zaterdag is de beurt aan de band SLAMM, een
band die al op vele feesten en festivals stond. Als
hoofdact op het podium staat de legendarische
Scooter Experience Show, en net als vorig jaar is
er op het buiten podium de feestzanger Jelle B.
Tent open vanaf 21.00 uur. Voorverkoop zaterdag
10,- bij de tent 15,- vrijdag voorverkoop 13,- en
bij de tent 15,- Septemberpop 2011 wordt dus
twee dagen feesten in de grote tent op de Steds
Polle te Workum. Zie voor kaartverkoop en meer
info op: www.septemberpop.nl

TE HUUR:
aangeboden gemeubileerd
appartementje nabij Makkum;
eventueel incl. stallling paard(-en).

tel. 06-23966652
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Visserijdagen Makkum een groot succes

Gez. voor medw.
De Vries Scheepsbouw Makkum
huurwoning met eigen keuken
en douche, rond € 400 p.m.
Contact:
S. Meester 0515-445700

Te koop:
ijs van geitenmelk
shoarma en gehakt
van geitenvlees
Vof Van der Veen – Meijer
Meerswal 2 Makkum
tel 06-10922686

Yn Frjentsjer wurkje?
Yn Frentsjer wenje!

Noflik hûs te keap:
Noorderbleek 28
Sjoch op funda.nl

De haven stroomde langzaam vol afgelopen vrijdagmiddag. De rook van de palingrookwedstrijd
lijkt de onofficiële start van het tweejaarlijkse
evenement Visserijdagen in Makkum, met als thema
dit jaar ‘van zout naar zoet’. Vrijdagmiddag was
de visspel- en doedag, veel kinderen hebben zich
vermaakt met vissen, spelletjes en vistuigjes maken.
Om 18.30 uur was dan de officiële opening van
de Visserijdagen. De dames van de ‘Makkumer
Fiskersboat’ hadden een mooi theaterstuk samengesteld en vertelden als de ‘witte wieven van de
Waard’ het verhaal van de zoektocht naar de
Neptunes voor de Zeemeermin, wat was het weer
een mooi koppel dit jaar!
De Pieremagocheltocht was met ongeveer tien
pieremagochels ook een succes, de feestelijke
muziek werd verzorgd door de gangmakers ‘De
Útlopers’. De winnaar van de Pieremagochteltocht van dit jaar is ‘Blue Energy’ van familie
Ruivenkamp. De tweede prijs ging naar de zoute
en zoete ‘Popcorn’ en de derde prijs was voor
Skuzum met de ‘Skúster Bagger’. De prijsuitreiking was ’s avonds in de feesttent waar het
dak eraf ging met de band ‘Dakkeraf’!
Zaterdagochtend startte de kinderoptocht, wat
waren de kinderen en ouders weer creatief geweest!
De Zeemeermin & Neptunes fietsten ook mee
met de tocht. Alle karren en lopers zagen er
schitterend uit, maar de prijzen gingen naar de
lopers Giel en Karsten, Jelle en Nynke en Jellien.
En de prijzen voor de mooiste karren waren voor
Alex, Arjen en Fedde en Rein’s visbakkerij. De
hele dag door was er voor jong en oud van alles te
beleven. Er was onder andere markt, straattheater,
shantykoren, klompkesilen, oude ambachten,

waterballen en het Plein was omgetoverd tot
‘Guppyplein’ waar de kinderen zich goed konden
vermaken. Makkum stroomde vol met mensen,
de terrassen waren de hele dag gevuld en het
weer was fantastisch. Piet Paulusma kwam zelfs
nog in Makkum om het weerbericht te presenteren
voor sbs6.
Er was ook weer veel deelname bij de klompkesilwedstrijd. Alle klompzeilers zagen er prachtig
uit en het zeilen ging ontzettend goed! De wedstrijden waren ontzettend spannend, het ging ze
allemaal voor de wind. Tijdens de kunstveiling
zijn de mooie kunstzwaarden geveild. De opkomst was groot en er zijn dan ook zo’n 25
zwaarden succesvol geveild. Voor de eerste keer
werd er een bungeeroeiwedstrijd gehouden, de
grote winnaars waren de Rinia boys met ruime
41 meter. Om 17.00 uur vaarde de vissersvloot
uit voor de vlootschouw. De Zeemeermin &
Neptunes gaven de aanmoedigingsprijs aan de
mooiste kotter; de WON17 van Kees Droog.
De Visserijdagen werden zaterdagavond feestelijk afgesloten in de feesttent met het Visserijbal
met de top 40 band ‘Barcode’. Deze vijfde editie
van de Visserijdagen was een groot succes, Makkum
is weer op de kaart gezet!
De organisatie van de Visserijdagen wil via deze
weg nogmaals alle vrijwilligers van afgelopen
weekend ontzettend bedanken voor alle hulp.
Ook zijn we de sponsors ontzettend dankbaar
voor de steun, want ook zonder hen was het niet
mogelijk om het evenement van afgelopen weekend te organiseren. Namens het bestuur van de
Visserijdagen: BEDANKT. Het was grandioos!

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 24 augustus 2011

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 24 augustus 2011

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 24 augustus 2011

IJpe Groenhout alleen
verder als zelfstandig
adviseur van de Regiobank
Na ruim twee jaar onder de naam te hebben gewerkt
van Fiducare BV. (Regiobank St. Annaparochie).
Ben ik per 1-8-2011 jl. een zelfstandig adviseur
Regiobank geworden handelend onder de naam
Groenhout Financiele Dienstverlening. Om dit
te kunnen bereiken heb ik een aantal diploma’s
moeten behalen waaronder SEH Hypotheek
Adviseur. Daarnaast heb je als financiële dienstverlener een AFM vergunning nodig. Klanten
moeten erop kunnen vertrouwen dat wij als
financiële onderneming betrouwbaar, integer en
deskundig zijn. Daarom staan financiële ondernemingen onder streng toezicht van de Autoriteit
Financiele Markten afgekort AFM. Voor de
schade- en levensverzekeringen is de heer Rob
Wilbrink bij mij in dienst getreden, tevens is hij
ook een erkend hypotheekadviseur.
Met betrekking tot sparen en betalen hebben wij
een exclusieve samenwerking met de Regiobank
(onderdeel van SNS-Reaal) Voor de hypotheken
en verzekeringen zijn wij onafhankelijk en kunnen
deze onderbrengen bij diverse aanbieders wat in
mijn optiek een voordeel kan zijn voor de klant.
Daarnaast blijf ik mij als vanouds bezig houden
met het verzorgen van bedrijfsfinancieringen voor
MKB en Agri en financieringsprojecten voor
Duurzame Energie (Biogas). Ook hierin zijn wij
onafhankelijk.
Wij kunnen ons onderscheiden in de markt door
onze snelle slagkracht en flexibiliteit. En staan dicht
bij de klant in de buurt, dus korte lijnen! Daarnaast staat service en kwaliteit hoog bij ons in
het vaandel. Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen, en dank u alvast voor het vertrouwen
welke de basis moet zijn voor een duurzame relatie.
Met vriendelijke groet,
IJ. Groenhout
Uw zelfstandige onafhankelijke
hypotheek/bedrijvenadviseur.

Bezoekadres:
Van Aylvaweg 1
8748 CC Witmarsum
Tel. 0517-531529
Mob 06-30603131.
Email: info@groenhoutfd.nl
Website www.groenhoutfd.nl (in construction)

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Kaatsvereniging Makkum organiseerde pearkekeatsen
Zondag 7 aug. jl. werd de Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatspartij gehouden op “Keatslân
de Seize” te Makkum. Er deden 17 pearkes mee.
Donkere wolken pakten zich om 11.00 uur samen
boven het veld, dus werd het begin van de partij
uitgesteld met een kwartier, waarna de pearkes
droog konden beginnen aan de eerste omloop.

GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE VOLLEYBALLERS
Volleybalvereniging Makkum
is op zoek naar enthousiaste
volleyballers voor Dames 4.
Zij spelen de wedstrijden op vrijdag
en trainen op donderdagavond.
Voor meer informatie zie
www.volleybal-makkum.nl

In de eerste omloop stonden de A-klassers tegenover de B-klassers en werden er al vrij snel
enkele pearkes naar de B-klasse gestuurd omdat
soms de krachtsverhoudingen iets te groot waren.
Eén keer echter hing alles aan de telegraaf en
Grietje en Jan-Ruurd Amels stuurden Vollie
Oostenveld en Daniël Kleiterp naar de B-Klasse!
Het vervolg van Vollie en Daniël in deze B-klasse
was uitstekend. Een overwinning op Jet Wijnja
en Johan Tilstra (5/1 – 6/4) en daarna winst op
Paula Helfrich en Gerrie Krikke (5/1 – 6/0) bracht
hen in de finale. Rianne en Leendert Kooistra
(ook in de B-Klasse beland) kaatsten vervolgens
goed tegen “Geartsje en Otto Singelpartij” (5/3
- 6/0) en maakten het vervolgens heel spannend
tegen Nynke Leyenaar en Rintje Melchers van
wie zij wonnen met 5/5 – 6/2. Toen moesten ze
in de finale aantreden tegen Vollie en Daniël, de
onverwachtte finalisten van de B-klasse. Een spul
was er nog weggelegd voor Rianne en Leendert,
maar Vollie en Daniël bleken toch het sterkste
pearke en wonnen verdiend met 5/2 – 6/4.
In de A-klasse hadden Denise Koornstra en Theo
Nota een staand nummer in de eerste omloop.
Vervolgens wonnen zij in de tweede omloop van
Jikke Bergsma en Sytze Hibma (5/2 – 6/6) en
daarna ontmoetten zij Lena Wijbenga en Arnold
Bergsma. Na een gelijkopgaande strijd werd het
5/4 – 6/4 voor Denise en Theo en stonden ze in
de halve finale. Mirjam Adema en Piter Genee

kaatsen in hun tweede omloop tegen Willy v.d.
Velde en Andries Smink. Mirjam en Piter wonnen
op 5/5 – 6/6! en hadden vervolgens even rust
d.m.v. een staand nummer. In de halve finale
waren Denise en Theo hun tegenstanders. In notime stonden Mirjam en Piter met 0/4 achter. De
partij kenterde en het werd 5/5. Met nog een
schoon eerst bereikten Mirjam en Piter de finale.
Voor Denise en Theo was er een derde prijs.
Grietje en Jan-Ruurd troffen in deze A-klasse in
de tweede omloop het sterke pearke van Tinet
Tigchelaar en Gerard Brunia. Tinet en Gerard
wonnen met 5/1 – 6/2. Vervolgens werden in de
derde omloop Mieke Tilburgs en Harry v.d. Weerdt
verslagen met de duidelijke cijfers 5/0 – 6/4. Een
staand nummer volgde en zo troffen zij in de
finale het pearke van Mirjam en Piter, welke zware
partijen achter de rug had op weg naar deze
finale. Dit wreekte zich. Men was niet opgewassen
tegen het sterk kaatsende pearke van Tinet en
Gerard, die deze finale wonnen met 5/1 – 6/4.
De prijzen werden vandaag aangeboden door de
Fam. Scheepvaart van Keatsatelier J. Scheepvaart
en bestonden uit waardebonnen en medailles. De
kransen werden aangeboden door Pedicuresalon
Monique (Nauta).
Uitslag A-Klasse:
1e Prijs: Tinet Tigchelaar & Gerard Brunia
2e Prijs: Mirjam Adema & Piter Genee
3e Prijs: Denise Koornstra & Theo Nota
Uitslag B-Klasse:
1e Prijs: Vollie Oostenveld & Daniël Kleiterp
2e Prijs: Rianne & Leendert Kooistra
De fantastische foto van alle prijswinnaars tezamen
is helaas verloren gegaan.

Ouder/Kind kaatspartij op “Keatslân De Seize”
De Kaatsvereniging Makkum organiseert op
zaterdag 27 augustus a.s. een ouder/kind kaatspartij, deze zal worden gehouden op “Keatslân
De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum. Alle
kinderen die lid zijn van de KV Makkum kunnen
met bijvoorbeeld hun mem, heit, beppe, pake of
eventueel ander familielid laten zien hoe goed ze
kunnen kaatsen. Het begint om 13.00 uur.

Je kunt je opgeven bij Jeltsje Folkertsma van het
Jeugdbestuur. Doe het vóór vrijdag 26 aug.
19.00 uur. Tel.nr. 0517-531451 of jeltsjekeatsen@
hotmail.com
De prijzen worden aangeboden door Makelaardij
Kingma en Walinga, Jongens en meisjes doe
mee!

Het Makkumer
Skûtsje van Harte!!!!

Namens
De werkgroep van
de Makkumer Belboei
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De Mouneboulers
Witmarsum

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


vw golf 1.6 benzine
bouwjaar 1998, kilometerstand 188.843, kleur grijs
Optie´s: airco, centraaldeurvergrendeling,
onderhoudsboekjes, stuurbekrachtiging
eigen foto

Op zaterdag 20 augustus j.l. werd op de jeu de
boulesbanen in Witmarsum het toernooi met de
buurtclub uit Zurich gehouden. Onder ideale
omstandigheden en 32 deelnemers werd het een
gezellige en spannende middag. Bij de prijsuitreiking bleek dat Witmarsum het voordeel van
de eigen banen had, er ging helaas geen prijs mee
naar Zurich.
De uitslag:
1e prijs Bauke Keuning
2e prijs Geert v.d. Sluis
3e prijs Antje Cuperus
4e prijs Sjoerd Elgersma
5e prijs Akke Hager
6e prijs Martien Eisma
poedelprijs: Truida de Jong

Prijs € 2950,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

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

GEZOCHT
beheerster/ schoonmaakster
voor vakantiewoning
in Makkum.
Wisseldagen maandag
en/of vrijdag.
Wij willen graag de organisatie en medewerkers van de visserijdagen

Info 06-25237827

hartelijk bedanken voor de enorme gastvrijheid,het was een zeer
geslaagd evenement waar voor ieder wat wils wat te doen was.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

Wij hopen daarom ook dat wij over 2 jaar weer van de partij kunnen zijn.

Foekema Transport van de duw-sleepboot Tjerk-Hidde
Visserijbedrijf Boer van de WR-88

mail naar
belboei@makkum.nl
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KV. Meiienoar Ien te organiseerde
op 12 augustus j.l. de Klaas van Malsen Nachtkaatspartij

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

Blanksma
Assurantiën

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

nd

oet
m
s
er

eigen foto

Op de donderdag voor de wedstrijd werd de grote
tent opgezet met windkracht 5, in de regen….
De voorbereidingen voor het dorpsfeest en de
ringrijderij werden ook uitgevoerd met versieringen en vlaggetjes in het dorp. Het was onverwachts op de vrijdag prachtig weer en ideaal om
heerlijk te kunnen kaatsen. Er waren 16 parturen
samengesteld, waarvan vanaf partuur 12 tot 16
een A maat moest worden bijgeloot. Dit jaar,
voor het eerst was de verlichting en de stroom in
eigen beheer. Voorheen gebeurde dit altijd met
een gehuurde generator. Vanwege de regenachtige
dagen was er nogal wat condens uit het gras
vandaan en dit veroorzaakte drie maal een uitval
van de verlichting op het veld. Gelukkig was dit
snel opgelost en kon er verder gekaatst worden.
De eerste wedstrijden werden spannend beslist.
Partuur 1 met Michel Nesse, Paul Jongstra en
Geertje Stegenga wonnen na een spannende
strijd van partuur 2, Cor politiek, Eddy Sjollema
en Sabrina Vanderwerf met 5-5, 6-4. Partuur 3
met Jouke Douwe Tilstra, Henk nesse en Nienke
leienaar wonnen van partuur 4, Mark Kwast,
Tiedo Algra en Tryntsje Mensonides met 5-2, 6-4.
Inmiddels was het bakken met de braadpan van
Johan Brattinga in volle gang en de broodjes
speciaal van Joop werden gretig besteld. Heerlijk

shoarma vlees en hamburgers… Rond een uur of
negen was er de prijsuitreiking van de Ringrijderij
in de tent en het was een drukte van belang.
Na een gezellige paar uur kaatsen werd de halve
finale gekaatst. Partuur 10, Johan Kwast, Sando
van der Meer en Tsjerk Osinga wonnen van partuur 3 en hadden daarmee de 3e prijs. De finale
partij werd gekaatst door partuur 7, Dylan Drent,
Pyt Hibma en Wieke Galema tegen partuur 16,
Jelle Attema, Broer Sikke Tilstra en Tryntsje
Mensonides. Partuur 7 bleek al snel te sterk voor
partuur 16 en won de finale partij met 5-0, 6-6.
De koning van deze nachtkaatspartij was Dylan
Drent die trots de prachtige zilveren konings bal
in ontvangst mocht nemen, aangeboden door
Willem Tuinstra. Natuurlijk waren er ook dit maal
weer prachtige horloges gewonnen van Kramer
Juweliers te Franeker. Tot in de vroege ochtend
werd er nog heerlijk nagepraat over de wedstrijden in de grote tent van Joop van der Werf, onder
het genot van een drankje en een hapje…
We kunnen weer terug kijken op een gezellige,
sportieve nachtkaatsavond, met dank aan Klaas
van Malsen, Willem Tuinstra en de medewerkers
en bestuur van KV. Meiienoar Ien voor het verzorgen van deze bijzondere kaatsavond!

PSV de Halsbânruters
Vrouwbuurt 16 augustus
Annette Reitsma deed hier mee in de klasse L1
met haar paard Carmen. In de 1e proef reed zij
een winstpunt bijelkaar met 181 punten en in de
2e proef won zij de 2e prijs met 187 punten. Zij
kan weer 2 winstpunten bijtellen.
Dronrijp 19 augustus
Annemarie Wietsma verscheen hier aan de start
met Samyra v/d Binnenvelder in de klasse M2.
In de 1e proef won zij de 2e prijs met 184 punten.

In de 2e proef reed zij een winstpunt met 182
punten. Ook Annamrie kan weer 2 winstpunten
bijtellen.
Heiloo 20 augustus
Juliën Beersma ging met Nabuco naar Heiloo
om hier uit te komen in de klasse ZZ zwaar. In
de 1e proef won hij de 3e prijs met een score van
60.29%. In de 2e proef was de score 62.43 % en
goed voor de 1e prijs.
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Nachtkaatsen Gaast/Ferwoude zeer succesvol
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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
eigen foto
Afgelopen zaterdag avond werd in broeierige temperaturen de nachtkaatspartij van K.v. Trije yn Ien
verkaatst. Aan deze partij mogen zowel leden als
niet-leden meedoen. Hier was door de dorpen Gaast
en Ferwoude massaal gehoor aangegeven. Er stonden
maar liefst 14 partuur op de lijst, waarbij in elk partuur minstens 1, en soms wel 2, niet kaatsers zaten.
Rond half 8 verschenen de eerste enthousiaste kaatsers
op het veld, en werd er eerst een rondje speluitleg,
met behulp van uitgeprinte spelregels, gedaan. Menig
keer galmde er over het veld: ‘Ik snap d’r niks fan,
mar it sol wol goed komme!’. Ondanks dat het kaatsspel voor een aantal niet heel bekend was, stonden de
gezichten o zo fanatiek, want we komen natuurlijk
wel voor de krans!
In het begin van de eerste omloop werd er voornamelijk uitleg gegeven door de geroutineerde
kaatsers, en ontstonden er soms hilarische tafarelen,
verzorgd door de niet-leden. Dit kwam de sfeer
alleen maar ten goede! Echter werd er ook nog wel
zeer fanatiek gestreden om de ere plaatsen. In de
eerste omloop werden er veel partijen op 5-1 beslist,
echter Sytze Stellingwerf, Wiebe van der Veen,
Natasja Ruardi en Christiaan Drayer, Epke Zonderland en Fokelien van der Bos maakten er een echte
titanenstrijd van. Sytze Stellingwerf c.s. namen al
vrij snel een grote voorsprong. Deze partij wordt er
altijd met een zachte bal gekaatst. Hier moesten
Christiaan en Fokelien in het perk eerst erg aan wennen. Toen zij dit beter onder controle kregen, stond de
stand snel gelijk. Uiteindelijk wisten toch Sytze,
Wiebe en Natasja te winnen met 5-5 6-4. In de
tweede omloop van de winnaarsronde werd er weer
een hevig gevecht geleverd tussen Sjoerd Hiemstra,
Hielke Oosterhuis, Lian van der Valk en Pieter van
der Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. Deze
partij ging gelijk op tot 5-5, en uiteindelijk werd het
ook nog 6-6. Toen er werd geroepen: ‘alles oan ‘e
hang!’ keek Muus eens om hem heen, trok zijn
schouders op en sloeg rustig op. Niet wetende dat
dit de alles beslissende slag was! Er werd voor de
kaats gekeerd en zo ging de winst naar Pieter van
der Valk c.s. In de derde omloop namen Meindert
Attema, Trijntje Hoekstra en Aukje de Boer het op
tegen het sterke partuur van Lammert Miedema,
Jurgen Buma en Teatske de Witte. Lammert zocht
heel ‘tûk’ de hoekjes, Teatske voor best op, en
Jurgen zeer snel en sterk in het tussenspel maakte
dat dit een compleet partuur was. Zij waren ook het
eerste partuur dat zich wist te plaatsen voor de
finale door winst om Meindert Attema c.s met 5-2

6-6. De tweede halve finale ging tussen het partuur
van Abe Ringnalda, Joukje Hoekstra en Tiny
Hiemstra en Pieter van der Valk c.s. Hoewel de
snelle Abe van hot naar her vloog in het veld, konden
zij deze partij niet houden. Winst voor Pieter van
der Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. Zo was
de finale in de winnaarsronde bekend: van der Valk
c.s. tegen Miedema c.s.
In de verliezersronde waren de eerste finalisten
Jelle Attema, Harmen Drayer en Coby de Vries. Zij
hadden in de 2e omloop een staand nummer en in
de derde omloop werd er in een spannende partij
gewonnen van Johannes van Kalsbeek, Jochum
Hoekstra en Sipkje Drayer met 5-4 6-2. De tweede
finalist in de verliezersronde waren Jan Stellingwerf,
Wietse Adema en Anneli Stunnenberg. In deze
finale leken Jan Stellingwerf c.s echter uitgekaats.
Ze kregen veel terug vanuit het tussenspel, en konden dit niet altijd goed verwerken. Bij Attema c.s
ging het echter steeds beter lopen, en leken Harmen
en Coby het spel ook steeds beter te begrijpen. Dit
resulteerde in winst in de verliezersronde met 5-0 6-6.
De finale in de winnaarsronde was al evenmin
spannend. Het partuur van Lammert Miedema c.s
leek na 3 omlopen het ‘ein yn ‘e bek’ te hebben.
Pieter van der Valk bleef zijn partuur goed coachen.
Op 5-1 6-6 konden Jurgen en Lammert de kaats
niet voorbij, en was er de winst voor Pieter van der
Valk, Jilger Hiemstra en Muus Groot. Om 2.30 uur
konden de kransen omgehangen worden en de prijzen,
gesponsord door Hochwald te Bolsward, uitgereikt
worden. Er werd nog lang… lang… lang… na
geborreld, en gesproken over deze machtig, mooie
partij in de kantine van de Boppeslach!
Winnaarsronde:
1e Pieter van der Valk, Jilger Hiemstra
en Muus Groot.
2e Lammert Miedema, Jurgen Buma
en Teatske de Witte.
3e Abe Ringnalda, Joukje Hoekstra
en Tiny Hiemstra.
3e Meindert Attema, Trijntje Hoekstra
en Aukje de Boer.
Verliezersronde:
1e Jelle Attema, Harmen Drayer
en Coby de Vries.
2e Jan Stellingwerf, Wietse Adema
en Anneli Stunnenberg.
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Voetbalprogramma
27 augustus - beker
Nijland 2 - Makkum 2
YVC a1 - Makkum a1
Nijland b1 - Makkum b1
Workum c1 - Makkum c1
Makkum d1 - Workum d1

12.45
10.40
10.30
9.00
10.45

29 augustus - oefenwedstrijd
Makkum 1 - Scharnegoutum 1

20.00

30 augustus - beker
Makkum 2 - Bolswardia 2
ONS d1 - Makkum d1

19.30
18.45

31 augustus - beker
Makkum b1 - Oeverzwaluwen b1
Makkum c1 - RES c1

Zoekertje

TE KOOP

zie voor ons

complete
woningaanbod

op onze website

www.makelaardijgros.nl

VERLOREN
Ik ben mijn roze geruite zomerjas met capouchon al
enkele weken kwijt. Wie heeft mijn jas gezien of
gevonden? Graag bellen met 0515-232585.
Tijdens het openingsstuk van de visserijdagen, is een
stuk decor weggevaren. Namenlijk een wit klompesylbootje! Wie heeft hem gevonden? We willen
hem graag terug. Sandra Visser. Tel. 0515-233646
Blauw-zwarte zonnebril, Tres Noir, Ultralux. Verloren
tussen Wons richting Cornwerd/Pingjum in de ochtend
van zondag 21 augustus. Tel. 06-53711301.
IPhone wit, in zwart leder hoesje. Tussen huisartenpraktijk aan de Ds.L. Touwenlaan naar Jumbo en
van Jumbo naar De Hiemen. Hoop dat iemand hem
gevonden heeft! Marianne Bedeker, De Hiemen 4,
8754KJ Makkum Tel. 233687

De Mieden 12, MAKKUM
Ruime sfeervolle gezinswoning
met diepe, zonnige achtertuin.
Vraagprijs € 269.500,- k.k.

18.45
18.45

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

GRATIS AF TE HALEN
IJzeren rozenboog voor tuin. Tel. 232827

Internet: www.makelaardijgros.nl

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 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.
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Zoekertje

“Sportief Wandelen” iets voor u?

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
Nog 6 lieve mooie hangoor konijntjes, mogen nu
weg. Zowel glad als halflang haar, sommige met
byzondere tekening. vr.pr. € 6.- of een zak voer. Tel
06-13781172
Voor kinderen, duikelstang met 2 hardhouten palen
€ 10,-. Tel. 232827
AANGEBODEN
Zak met kleding met o.a. paardrijbroek mt. 140, puma
sportschoenen mt. 32 (weinig gedragen), rood donzen
meisjes winterjas (bij pimpé gekocht) mt. 140.
Verder leuke shirts, broeken zowel voor jongens en
meisjes mt. 128, 140, 152. Tel 06-38290286
Kinderfeestjes. Tel 06-39449492
GEZOCHT
Electrischfiets voor info : 0641078086
VERMIST
Parrega/Workum, Freerk Faberweg, 18-8: Cypersrode poes met witte wangen, rode neus en voorhoofd,
hele voorkant wit, wit aan achterpoten, 3 jaar oud.
Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088 0064692
VERLOREN

ANTIEKE OFFICIERSSABEL
MET LEREN SCHEDE
die kort na het verlies van de straat is opgeraapt.
Hij is van grote emotionele waarde voor de
eigenaar!! Welke eerlijke vinder helpt mij uit
deze pijnlijke situatie??
Pieter Tichelaar, Turfmarkt 5, tel 231349

eigen foto

Op donderdag 22 september start Sportief
Wandelen in Bolsward. Sportief Wandelen is
wandelen met net iets meer, voor iedereen die
aan zijn of haar fitheid wil werken. Het betekent
stevig doorwandelen. Wandelen is de meest toegankelijke vorm van bewegen. Het is goed voor
hart en bloedvaten, het helpt osteoporose vertragen,
de been-, rug-/ en bilspieren worden erdoor
versterkt en het uithoudingsvermogen wordt
verbeterd. Het is ook ideaal voor mensen die iets
aan hun gewicht willen doen; met deze vorm van
stevig wandelen verbrand je zelfs meer calorieën
dan met joggen. Iedereen kan het doen, ongeacht
de weersomstandigheden. Bovendien is de kans
op blessures bij wandeltraining zeer gering.
Gevarieerd wandelprogramma
Sportief Wandelen wordt in een gevarieerd programma aangeboden in 10 weken, waarbij rekening
wordt gehouden met mogelijke aandoeningen van
de deelnemers. Daarnaast is het ook gezelliger
om samen met anderen te wandelen dan alleen.
Blijkt na 10 weken dat er voldoende animo is,
wordt Sportief Wandelen voortgezet. De pilot
wordt in samenwerking georganiseerd met de
gemeente Súdwest fryslân en het Ouderenwerk
Bolsward.

Informatie/opgeven
Voor vragen of opgave kunt u contact opnemen
met: Dorien van Steen, 0515-489987 of stuur
een e-mail naar: d.vansteen@gemeenteswf.nl
Vermeld bij opgave: Naam, adres, postcode en
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Voor specifieke vragen over Sportief Wandelen
kunt u contact opnemen met Esther Landman,
telefoonnummer 06-28741130 / e-mailadres:
info@weightandshape.nl / www.weightandshape.nl
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
De gemeente Súdwest Fryslân neemt deel aan
het Nationaal Actieplan Sport en bewegen
(NASB). Het NASB heeft als doel om mensen
(meer) te laten bewegen en om gezonder te leven.
De gemeente Súdwest Fryslân ondersteunt de
pilot Sportief Wandelen.

Waar, wanneer en door wie
Vanaf donderdag 22 september 10 weken lang
van 9.30 – 10.30 uur en de startlocatie is bij het
gebouw van Ouderenwerk Bolsward (Nanne
Reijnstraat 19a, Bolsward). Tussentijds instromen
is mogelijk. De trainingen Sportief Wandelen
worden verzorgd door Esther Landman van
WEIGHTandSHAPE.
Kosten
De kosten voor deelname zijn € 3,- per keer.
Graag contant betalen aan de trainster Sportief
Wandelen per les.

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

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.

