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Waardruiters selectiewedstrijden

Tomke in de bibliotheek van Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Tussen 4 en 15 juni kunnen kinderen in de bibliotheken van Sudwest Fryslan met een levensgrote
Tomke op de foto! Deze fotoactie met Tomke
vindt plaats in het kader van de Fryske
Foarleswike. In deze week wordt er op ongeveer
400 locaties in de hele provincie voorgelezen uit
het nieuwe Tomke boekje. Het voorlezen gebeurt
in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bij
gastouders. Zo’n 500 vrijwilligers werken hieraan mee en lezen de kinderen voor. Na afloop
krijgen de kinderen een gratis exemplaar van het

nieuwe Tomke boekje mee naar huis. Zo kan het
(voor)lezen thuis verder gaan. Ook in de bibliotheken wordt voorgelezen. Daarnaast hebben de
bibliotheken ‘Mei Tomke op de foto’ georganiseerd. Op 12 juni was Tomke in de nieuwe bibliotheek van Makkum op bezoek. Zo’n 25 kinderen
zijn met Tomke op de foto gegaan nadat er eerst
uit het Tomke boekje werd voorgelezen. Met
veel gezwaai, een ballon, boekje en een kleurplaat is er om 5 uur weer afscheid genomen van
Tomke. Het was een zeer geslaagde middag!

It Fryske Gea: Avondwandeling op een eiland
Het is een prachtig eiland: de Makkumer Noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op vrijdag 22 juni
houdt It Fryske Gea een wandelexcursie door dit
normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling begint om 19.00 uur en duurt ongeveer
twee uren. Laarzen en een verrekijker worden
aangeraden. Opgave voor de excursie kan tot
vrijdag 22 juni 12.30 uur via het kantoor van It
Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon.
Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde

de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute
water werd zoet, het getijdenverschil verviel en
de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de
kust zandbanken permanent droog kwamen te
liggen. Geleidelijk kon de ontwikkeling van de
vegetatie op de Noardwaard een aanvang nemen.
Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten
te vinden. Ook vogels hebben deze prachtige
broed- en rustgelegenheid ontdekt. De laatste
jaren zijn meer dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als
roerdomp, snor, baardmannetje en grote karekiet, maar ook typische bosvogels als grote
bonte specht en havik. Boven het riet zweeft in
de zomer bijna altijd wel een bruine kiekendief.
Een wandeling op dit unieke eiland is zeker de
moeite waard!

Makkum, De Polle 5

Aan vaarwater gelegen, grote, keurig onderhouden,
zeer nette halfvrijstaande woning + garage,
ca. 21 m diepe tuin (N), 349 m² eigen grond.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Verschijning Belboei
Ondanks dat er assistentie aanwezig is om de
drukker te helpen, verschijnt de Makkumer

Belboei volgende week op donderdag 28 mei
i.v.m. een concertbezoek van de hoofddrukker.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 Dentwork Praktijk
0515-541345 / Privé 0515-543846/433448
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten

Agenda
Vrijdag 22 juni:

Het begin van een nieuw leven,
zo heel erg mooi en klein
Het is eigenlijk niet te omschrijven,
hoe blij wij met jou zijn
Dolgelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Joyce

geboren 16 juni 2012 om 05:30 uur
ze weegt 3340 gram en is 50 cm lang.
Trotse ouders
Hidde Koornstra en Greta v.d. Helm
0613779469/0630065177

Avondwandeling Makkumer Noordwaard
aanvang: 19.00 uur voor opgave zie bericht

Zaterdag 23 juni:
Dorpsfeest Skuzum/Piaam: DJ Kees
in Stal Attema
K.V. Makkum Gebr. Hoogeboom partij
aanvang: 10.00 uur
Bingo in Piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur

Zondag 24 juni:
Kaatsver. Meiinoar Ien Cornwerd
ledenpartij aanvang: 11.00 uur
K.V. Makkum Slagerij Attema partij
aanvang: 10.00 uur

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

Maandag 25 juni:

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

Dinsdag 26 juni:

Avondrust, Orkest Hallelujah, aanvang: 19.30 uur
in het restaurant.

Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

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

Woensdag 27 juni:
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Avondrust, Hieke Joostema laat een beamerpresentatie zien met als onderwerp reis door
dorpen in Friesland, aanvang: 15.00 uur in het
restaurant. Entree €2,-

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Fokke Tjeerd van den Berg

Deze keuken prinses
wordt 22 juni
30 jaar

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

Makkum - Recreatiedienst
in de piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Dhr. P. Speelman
M.m.v: E. van Wijk / viool
Organist: Kl. Reitsma

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

Concert Wooncentrum Avondrust

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

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

Witmarsum – R.K. parochie
gezamenlijke viering in Makkum
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. W. Bandstra

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

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

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastoor A. Bultsma

Herken je deze meid
die 23 juni de 29 overschrijdt
Bel haar dan
Daar wordt ze VROLIJK van!

Op donderdag 28 juni, om 15.00 uur, vindt in
Wooncentrum Avondrust een concert plaats, dat
in nauwe samenwerking met Stichting Muziek
In Huis wordt georganiseerd. Het trio Brisa
Flamenca, Helena Perez (flamencozangeres), Edsart
de Haas (gitaar) en Mirjam Venhuizen (dans)
zullen de middag verzorgen. Flamenco muziek
en dans, afgewisseld met vrolijke rumba’s en
Zuid-Amerikaanse liedjes. Het programma duurt
2 maal 30 minuten. U bent van harte welkom om
te komen luisteren.
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Wist u dat...
* op woensdag 20 juni It Iepen Stee weer een
oud papier container heeft staan?
* Makkumer Henk Kuipers bassist is van de
Groep Vänner, die spelen zaterdagavond in De
Stenen man in Zurich
* De zaal is open om 21.30 uur
* Kinderkleding verkoop 23 juni (gebruikte)
kinderkleding vanaf € 0,50!!!
* De opbrengst van de kinderkledingverkoop
(0-12 jr.) komt ten goede voor de peuterspeelzaal van Arum.
*
*
*
*

Wanneer: 23 juni
Waar: Sportlaan 7 (Sportcomplex de Binning)
Tijd: 10:00 tot 14:00 uur
Tot ziens in Arum

Uitnodiging Concert Hallelujah
in Avondrust
Dit jaar bestaat de avondvrijwilligers ‘club’ de
KoffieBar van Avondrust, 10 jaar en al heel wat
jaren luidt het orkest van Muziekvereniging
Hallelujah de zomer in, met een steeds weer
verrassend concert. Om deze avond nóg aangenamer te maken voor de bewoners van ons
zorgcentrum, nodigen we familie en alle belangstellenden uit Makkum en omgeving uit om dit
concert bij te wonen. Daar wij tien jaar bestaan,
vragen we dit jaar geen vergoeding van de
bezoekers voor koffie/thee/drankjes. We hopen
dat ook u, met de bewoners van Avondrust
samen aanwezig zult zijn, op deze avond vol
muziek, ontmoetingen en gezelligheid. Het concert wordt gegeven op Maandag 25 juni a.s. om
19.30 uur in het restaurant van Avondrust.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

optimel Vla Vanille, 1 liter..................................................1.49
Almhof Yoghurt Halfvol, 500 gram.............................99
Deep Blue Visconserven..............per blikje nu 25%

cent

korting

Coolstick Vrieslollies, pak à 10 stuks............nu 2 zak voor 1,Grillworst.....................................per pakje 25 cent korting
Royal Club Ginger Ale, 1 liter.................................nu 99

cent

Versunie Salade's, à 150 gram.................................nu 79
(komkommer, selerij of ei-bieslook)

cent

Aanbiedingen geldig van do. 21/6 t.e.m. wo. 27/6

Een vriendelijke groet van de vrijwilligers
van de ‘Koffiebar’

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 21 t/m 23 juni
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2
2,75

,50

Het barbecue
seizoen is weer
begonnen!
Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s
Kortom, compleet
verzorgd voor een
gezellige avond!
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Spannende relaasjes yn ‘e bibletheek
‘Ferbeane relaasjes’ steane sintraal op ‘e Fryske
boekejûn fan de Makkumer bibletheek op freed 29
juny o.s. Klaas Jansma praat mei Willem Schoorstra
en Jetske Bilker oer relaasjes dy’t spannender
binne as gewoan, omt se geheim bliuwe moatte.
Mar binne se dêrmei ek ferbean? Dy fraach kin
it publyk ek in miening oer ha, en jaan.
Willem Schoorstra skreau yn 2004 it boek ‘Swarte
Ingels’ oer in leafdesrelaasje tusken in broer en
in suster. Se hiene in geheime seksuéle ferhâlding. It moai komponearre boek waard tige goed
ûntfongen. Schoorstra krige der de Fedde
Schurerpriis foar debutanten foar. It boek is as
‘Zwarte Engelen’ ek yn it Nederlânsk útbrocht.
Jetske Bilker skreau datselde jier it boekewikegeskink ‘Oar plak, oare tiid’. De haadpersoan is
in frou dy’t in ûnskuldich slipperke tinkt te meitsjen. Mar it pakt oars út. Ek Jetskes boek is

oerset yn it Nederlânsk.
Tafallich is dit jier de roman ‘Om Teatske’, dy ’t
Klaas Jansma yn 1995 publisearre, omwurke ta
iepenloftspul dat spile is yn Ouster Nijegea. ‘Om
Teatske’ giet oer de fermoarde eks fan in direkteur. Troch wa, dat is de fraach, net wa ’t skuldich is. Yn alle trije boeken wurdt iepenhertich
en meinimmend skreaun oer erotyk. Mar dizze jûn
giet it foaral oer de fraach wat wy yn relaasjes as
ferbean beskôgje, en wêrom. Wêr lizze foar de
skriuwers en foar de besikers oan dizze jûn de
grinzen? En wêrom binne dy sa duorsum?

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

De jûn oer ‘Spannende relaasjes’ is op freed 29
juny en begjint om 19.30 oere. Tagong: bibleteekleden gratis; net-leden €10,--. Oanmelde kin: yn
de bibleteek fan Makkum; oer de tillefoan: 0515231385 ; fia de e-mail: bibliotheekmakkum@
bswf.nl.

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

Midzomernachtduik in Waterpark Mounewetter
Op donderdagavond 21 juni wordt iedereen uitgenodigd voor het midzomeravondzwemmen
in Mounewetter. Het is een initiatief van het
magazine ZwembadBranche. Het evenement is
bedoeld voor buitenbaden en verwijst naar het
midzomernachtfeest, een bekend verschijnsel in
de Scandinavische landen. Op deze dag viert
men dat de zon niet ondergaat. Het midzomernachtfeest is eigenlijk een ode aan de zomer.
Voor de zwembaden bij uitstek een moment om

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

stil te staan bij het zwemvertier in de buitenbaden.
Jullie worden in een leuke, subtropische Hawaioutfit verwacht in het bad. Wie het leukst uitgedost is maakt kans om Mr. of Miss Mounewetter
te worden. De kosten bedragen 2 euro, ook voor
abonnementhouders. Kom om 21.00 uur en breng
de zomerwarmte mee.

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

Voor nadere informatie:
kijk op www.mounewetter.com of bel 0517-531704

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

Restaurant de Nynke Pleats in Piaam
zoekt per direct
AFWASSERS EN
MEDEWERKERS IN DE BEDIENING
* Leeftijd vanaf 16 jaar
* Aantal uren en werktijden in overleg,
maar vooral ‛s avonds en in het weekend
Heb je interesse, neem dan metéén
contact met ons op!!
Restaurant de Nynke Pleats
Buren 25, 8756 JP PIAAM
Telefoonnr.: 0515 – 231707
of info@nynkepleats.nl
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De Politie vraagt Uw aandacht voor:
Serie inbraken sportcomplexen
en bedrijfsgebouw
Witmarsum en Makkum, 10-06-2012
De politie stelt een onderzoek in naar een serie
inbraken die tussen vrijdagavond en zaterdagochtend plaatsvonden in diverse sportcomplexen
en in een bedrijfsgebouw.
In Witmarsum aan het Mouneplein kwam(en) de
dader(s) via een bovenlicht binnen in het clubgebouw van een tennisvereniging. Daarna werden
in het pand diverse deuren geforceerd en kapotgemaakt. Vooralsnog wordt er niets vermist.
In Makkum vonden nog 5 inbraken plaats. Uit het
clubgebouw van de tennisvereniging gevestigd
aan de Klipperstraat nam men een mobiele telefoon mee. Via een raam is men binnengekomen.
Aan dezelfde straat is het clubgebouw van de
kaatsvereniging gevestigd. Hier kwam men binnen na het forceren van een deur. Uiteindelijk
bleek er niets te zijn weggenomen. In het multifunctioneel centrum, eveneens gevestigd aan de
Klipperstraat, werd een ruit vernield waarna
men het pand heeft doorzocht. Uit het pand werd

een kluis en een geldbedrag gestolen. Zaterdagavond gingen agenten opnieuw ter plaatse nadat
was ontdekt dat er was ingebroken in een pand aan
De Voorn in Makkum. Daar werd bij twee bedrijven
een geldbedrag weggenomen en een laptop en
audioapparatuur. Alle benadeelden hebben inmiddels aangifte gedaan en de technische recherche
is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek.
Twee snelle auto’s gestolen
Parrega, 16-06-2012
De politie onderzoekt een inbraak in een garagebedrijf aan de Trekweg. In de nacht van donderdag op vrijdag binnen kwam(en) na het forceren
van een deur. Eenmaal binnen werden de autosleutels van twee BMW ’s bemachtigd. Deze
auto’s stonden op het terrein van het bedrijf
geparkeerd. Vervolgens werden beide auto’s
gestolen. De weggenomen auto's betreffen een
zwarte BMW 335i coupe voorzien van het kenteken 75-XB-BL. De tweede auto betreft een
donkergrijze BMW 530d sedan voorzien van het
kenteken 51-GDS-8. Heeft u deze twee auto’s
gezien of weet u waar ze nu zijn? Bel dan met de
politie via 0900-8844.

Ingezonden - Windturbinepark bij Afsluitdijk?

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193

Wij kustbewoners worden door o.a. uit Flevoland
afkomstige wetenschappers(?) met witte boorden,
die dus bang zijn dat hun vingers door om te gaan
met techniek(moertje op boutje draaien) vuil worden, in de maling genomen. Ze sturen gebrainwaste
sympathisanten als Berndsen op ons af. Op zijn
beurt houdt hij, op dezelfde wijze net als een
Jehovagetuige, ons een rekensommetje voor.
Een sommetje dat ons moet doen duizelen. En
duizelen is weer koren op de (wind) molen van
die wetenschappers, die met voorbedachten rade
van plan zijn ons te hypnotiseren. Gebrainwashed
worden zoals in de jaren’40 vorige eeuw onze
ouders is overkomen, is niet van deze tijd.
Plaatsen en werken met windturbines is niets
anders dan rijden in een T-Ford met de snelheid
van een brommobiel over de A7 en dat komt dan
op de Kop verkeerd en/of werken met MS DOS.
We leven in 2012, dus moeten we ook werken
met 2012 technieken en/of wachten op die tech-

nieken, die voor ons de eerste vijf jaar na 2012
ontwikkeld worden. Maar niet met technieken
uit (begin, T-Ford dus) vorige eeuw. Met moderne
technieken kan een windmolenpark ook met
gemak overdekt. Zie ook mijn inbreng bij de
toekomstvisie van de Friezen voor 2030 in
Fryske Fiersigten, die toen nog als futuristisch
(waarvan overmorgen de limiet ligt) omschreven. Verder dan overmorgen kan er technisch
niet worden gezien, want voor je het weet is de
techniek morgen al achterhaald als je er mee aan
de slag wilt gaan. De 75 windturbines van het
type Berndsen kunnen zó overdekt onder de grond
worden geplaatst om dáár duurzame energie op
te wekken. Dan zie je in tegenstelling tot zijn
waanidee er letterlijk geen barst van, met als
gevolg dat je tot in lengte van jaren ervan en met
de natuur voor ogen, kunt genieten, mooi toch?
Willem Draisma Makkum

* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Ingezonden - Het CDA is geen sociale partij!
Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Aan het welzijn van de mensen hebben ze geen
boodschap. Dat is mijn stelling. Het bewijs; in
de kwestie van de Q koorts worden de boeren
gecompenseerd en de slachtoffers niet. De verantwoordelijke minister is en was van CDA
huize. Voor het windmolenpark bij de Afsluitdijk
mogen de leverancier en de boeren de lusten in
de vorm van subsidiegelden opstrijken. De
gewone burger draaien op voor de lasten. In de

kwestie van de bouw van luxueuze vakantiewoningen op de camping Schuilenburg, zegt de
wethouder Akkerman van het CDA dat sociaal
economische argumenten voor het college Sud
West Fryslan. En zo kan ik nog wel een poosje
doorgaan. Nu hoeveel CDA wil je nog hebben?
Jan Appeldorn
Lieuwkemastraat 19 Makkum

BIBLIOTHEEKACTIE
Niet-leden: drie maanden een gratis proefabonnement
Leden: drie maanden zonder extra kosten een comfortabonnement
Nieuwe jeugdleden: gratis tot 18 jaar plus gratis 3 Dvd’s lenen
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Makkum,
wakker worden.....

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Dorpsfeest
Skuzum/Piaam
Zaterdagavond 23 juni

DJ KEES
in Stal Attema

Zoals u wellicht al uit diverse media heeft kunnen vernemen
is Windpark Fryslân BV voornemens om een windmolen
park te realiseren in het IJsselmeer. Als belangenvereniging
is Plaatselijk Belang Makkum nieuwsgierig naar uw mening
omtrent dit onderwerp. In de kranten en op internet kunt u veel
recente informatie vinden m.b.t. dit duurzame energie project.
Plaatselijk Belang Makkum heeft het voor u gemakkelijk
gemaakt door een link op haar website te plaatsen naar de
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân.
“Surf” naar www.pbmakkum.nl voor meer informatie en links.
Plaatselijk Belang Makkum hecht waarde aan uw mening
zolang deze maar voorzien is van een duidelijke onderbouwing
(ook nodigen wij niet leden uit om te reageren)! Stuur daarom z.s.m. uw reactie naar info@pbmakkum.nl. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum

 In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

Vw fox 1.2 benzine
2005, km 85641 NAP, Kleur zwart, APK 28-09-2013
Airbaqs, stuurbekrachtiging, Zeer mooie auto

Prijs € 3999,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

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

K.V. MAKKUM
ORGANISEERT
DE GEBR.
HOGEBOOM PARTIJ

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Zaterdag 23 juni a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. partij voor
Jongenspupillen Afd.
en Del. + Verl. Afd. gehouden.

Boerestreek 23, Gaast
Sfeervolle vrijstaande woning aan de
rand van het IJsselmeerdorp Gaast.
Schitterend uitzicht over de landerijen.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

VW Golf Variant 1.4Tsi
Type VI, zilvermetallic, Airco,
cruisecontrol, Origineel radio-cd,
Cpv+afst bediening, El.ramen,
nw staat, Bj 2010

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 16350,-

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type
2010
Chevrolet Captiva 2.0D Aut.4wd, 100dkm
2006
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart
2008
Skoda Octavia Station 1.6i,zwart,50dkm
2008
Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,
dec-2010
Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type
2010
Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi
2009
Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm
2008
Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd
2008

€
€
€
€
€
€
€
€
€

16350,15950,11950,12995,12995,11350,11250,9995,9850,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit
Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat
Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm
Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm
Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen
Skoda Fabia 1.4i Elegance,5drs,a/c,
Suzuki Wagon R+ 1.3i,hoge zit, nwe apk
Jaguar Sovereign 5,3 V12 automaat,leer

2007
2008
2008
2005
2008
2005
dec-2001
2001
1987

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

8950,8945,8500,8150,7999,5945,3695,2945,5995,-

Aanvang: 10.00 uur
op “Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit eretekens
en medailles en worden
aangeboden door Gebr. Hogeboom
Staalconstructiebedrijf.

DE SLAGERIJ
ATTEMA PARTIJ
Zondag 24 juni a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. partij voor Pupillen
Meisjes del. A en del. B + verl.ronde
gehouden.
Aanvang: 10.00 uur
op “Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit
eretekens en medailles,
aangeb: door Slagerij Attema
De kransen worden aangeb. door:
Jalu Administratie.
Keurmeesters graag 15 min.
vóór aanvang van de
wedstrijd aanwezig!

KV. Meiinoar Ien
te Cornwerd
Organiseert op 24 juni
aanstaande de

LEDENPARTIJ
A en B klasse

Aanvang zondag 11.00 uur,
inleg € 3,00 pp.

Opgave tot 23 juni voor 19.00 uur bij:
Joop van der Werf, 06 54705281 of
Sjaak Kooistra, 06 30278488
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Zoekertje
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

Menno’s familiekaatspartij
Waar de wind in het begin van het weekend nog
met 50 km/u door Makkum raasde, was het
vandaag bijna windstil op kaatsveld ‘De Seize’.
De zon was er de hele dag bij, waardoor deze
zondag nog een onverwachte, mooie warme dag
werd. 6 families hadden zich voor de Menno’s
familiekaatspartij opgegeven. Er werd gekaatst
in 2 poules van 3 familieparturen. Na de eerste
omloop kwamen er een A en B poule uit.

TE KOOP

Peugeot racefiets 10/15 versn. in prima staat €
85,- tel: 0515-574168
Diepvries kist, Electrolux gte 1900. in perfecte
staat € 80,- tel.06 34844545
GEVONDEN

Makkum, Kerkstraat, 5 juni:
Cypers rode ex-kater met witte staartpunt, 14+
jaar, heeft oor tatoeage.
Makkum, Markt, 6 juni:
Cypers grijs met witte poes met 4 kittens.
Zurich, zeedijk, 7 juni:
Twee cypers grijs met witte katertjes van 7
weken oud. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi
Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.
GEZOCHT

Basketballers die weer recreatief willen ballen,
ons (gemengd) recreantenteam zoekt nog 2 of 3
spelers (M/V) die bijvoorbeeld in het verleden al
gebasketbald hebben en het nu weer op willen
pakken. Info: Arnold Walinga, 0515-233591 of
arnold@statum.nl
Wie wil/kan mij 2 tot 4 uur per week pianoles
geven, tel. 06 30421605

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

In de A poule zaten de families v.d. Veen, Smink
en Bosch. De 1e partij in deze poule werd
gekaatst door fam. v.d. Veen tegen de ‘oudste’
fam. Bosch. De eerstgenoemde won deze partij
met 5/1 – 6/4. De 2e partij werd gekaatst door
fam. Smink tegen fam. Bosch. Dit werd 5/4 – 6/2.
De laatste partij, oftewel de finale, ging tussen

fam. Smink en fam. v.d. Veen. Deze partij werd
met 5/4 6/2 gewonnen door fam. v.d. Veen.
In de B poule zaten de families Folkertsma,
Amels en v.d. Velde. De 1e partij in deze poule
werd gekaatst tussen de families Folkertsma en
v.d. Velde. De eerstgenoemde won deze partij
met 5/4 – 6/0. De 2e partij werd gekaatst door
fam. Ames tegen fam. v.d. Velde. Dit werd
5/0 – 6/2. De laatste partij, oftewel de finale,
ging tussen fam. Folkertsma en fam. Amels.
Deze partij werd met 5/0 – 6/0 gewonnen door
fam. Amels.
De dinerbonnen voor de 1e prijswinnaars werden
aangeboden door ‘Gasterij Hennie van Richt’.
Hiervoor onze hartelijke dank!

HC Boeyenkamp beste zittende manege van Noord-Nederland
17 juni was het dan zo ver, 8 amazones van HC
Boeyenkamp Cornwerd gingen naar de FNRS
Zitcompetitie in Sneek. Amber Bosshardt, Silke
Bruinsma, Wilma Dalstra, Rianne Henstra, Emma
Pauli, Tamara van den Nieuwenhuizen, Britt van
de Weerthof en Marieke Wouda verschenen daar
aan de start om te strijden voor een plek in de
kwartfinale van de FNRS Zitcompetitie. Hierbij
gaat het vooral om de houding en zit van de
amazones en worden op verschillende onderdelen
beoordeeld. Het was een lange dag, Marieke
Wouda moest het spits afbijten en reed een hele
mooie proef. Daarna volgde de andere 7 amazones
met goed gereden proeven. Nadat Britt van start
was geweest hebben we met z’n alle in spanning

staan wachten voor de prijsuitreiking. Het was
zo ver, de punten werden bekend gemaakt
Marieke had 99.5 punten, Tamara had 117.5
punten, Britt had 95.5 punten en Wilma had 107
punten. Daarna werd het pas echt spannend, dit
ging om de amazones die door waren naar de
kwartfinale die gereden zal worden op 24 juni.
Degene die door zijn waren Amber met 135.5
punten en een eerste plaats in categorie 1, Silke
met 126 punten en een tweede plaats in categorie
1, Rianne met 130 punten en een vierde plaats in
categorie 1 en Emma met 119.5 punten en een
vierde plaats in categorie 2. Omdat er zulke hoge
punten zijn is HC Boeyenkamp de best zittende
manege van Noord Nederland van 2012!

Waardruiters organiseren selectiewedstrijden
In het weekend van 23 en 24 juni organiseert de
lokale paardensportvereniging “De Waardruiters”
een concours op het terrein van manege “Boeyenkamp” in Cornwerd. De pony’s verschijnen
zaterdag aan de start, de paarden mogen op zondag hun beste hoef voor zetten. Op beide dagen
verschijnt de eerste ruiter om 9.00 uur in de ring.
Het wedstrijdterrein is voor iedereen vrij toegankelijk. De Waardruiters nodigen belangstellenden

Gewijzigde openingstijden
Bibliotheek Makkum
* maandag t/m donderdag van 14.00 – 18.00 uur
* vrijdag van 14.00 – 20.00 uur

uit om een kijkje te komen nemen naar de verrichtingen van menig pony- en paardenruiter uit
de omgeving. Er wordt dressuur gereden en
gesprongen in de klasse B t/m Z. Het programma
van de pony’s loopt tot circa 13.00 uur. Op zondag is rond 16.00 uur het concours afgelopen.
Voor de ruiters en amazones is het een bijzondere wedstrijd, want op deze dagen kunnen zij
zich selecteren voor de Friese Kampioenschappen.

