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Makkumer meisjes winnen NK kaatsen     
 Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto
Ried/Makkum - De Makkumer meisjes pupillen 
Indy Tuinier, Anouk Smink en Lobke Vlasbloem 
zijn zaterdag 29 juni in Ried Nederlands Kampioen 
kaatsen geworden. Onder leiding van hun coach 
Jeltsje Folkerstma en onder aanmoediging van vele 
trotse familieleden, vrienden en belangstellenden 
uit Makkum versloegen zij in de finale de meisjes 
uit Folsgare.

Omdat ze bij de afdelingswedstrijden voorafgaand 
aan het kampioenschap 3 keer gewonnen hadden 
en 1 keer tweede waren geworden behoorden ze 
tot de favorieten. Na de loting werd er onderling 
druk gewhatsappt en de laatste hand aan de 
mentale voorbereiding werd vrijdagavond voor-
afgaand aan het toernooi gelegd: coach Jeltje 
Folkertsma nam de dames mee uit eten naar De 
Lachende Koe in Sneek.

Tijdens het NK lagen enkele andere favorieten er 
al na de eerste twee omlopen uit. De finale werd 
uiteindelijk gespeeld tussen Makkum en Folsgare. 
Eerst werd het nog even spannend, want Makkum 
kwam 3 om 1 achter. Intussen waren diverse 

Makkumers die over de finale gehoord hadden 
naar Ried gekomen, maar voor iedereen echt 
zenuwachtig kon worden kwam gelukkig bij 3 
om 3 de ommekeer. Het kwam 5 om 4 te staan 
met 6 gelijk met een kleine kaats. Lobke sloeg 
prachtig op, Indie en Anouk keerden perfect en 
toen was de overwinning binnen! Voor Lobke 
was dit de tweede keer, want vorig jaar haalde zij 
samen met Kim Dijkstra en Boukje Bosma ook 
al het NK! Volgens de insiders zijn Lobke, Indie 
en Anouk Nederlands Kampioen geworden 
omdat ze met elkaar een echt team vormen en 
elkaar goed kunnen motiveren.

Om deze superprestatie passend te vieren had 
voorzitter Warren geregeld dat er bij aankomst in 
Makkum een kar van manege Boeyenkamp 
klaarstond om met Indie, Anouk en Lobke een 
ereronde te maken. Wiebren van der Weerdt 
maakte de feestvreugde kompleet door op zijn 
feestfiets mee te rijden. De ereronde ging langs 
Avondrust, dit speciaal voor de supertrotse 
oerbeppe van Anouk en beppe van Indie, en 
eindigde bij de Zwaan.

Oud papier
Makkum - Zaterdag 6 juli wordt weer het oud papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging 
Hallelujah en Mannenkoor de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur gestart. Het 
verzoek is om het papier goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast het papier 
brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan 
en het kaatsveld.

nsdag huis aan huis - oplag

numme
r 

1500



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 3 juli 2013

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 trom-
bosedienst: 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 om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Dentwork, Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

Info Familieberichten

Familieberichten

Geschokt hebben wij kennis moeten nemen van 
het plotselinge overlijden van onze buurvrouw

Inge
Jappie en Anneke Wim  
Martin en Catalina Henk en Theuny
Hans en Sonja Simon en Maria
Paul en Fré Teacke en Wilma
 en kinderen

Verdrietig dat wij nu al afscheid moeten 
nemen van onze lieve vriendin

Lies Ketel - Tamboer
Wij wensen Carel, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met dit verlies, voor nu en in de 
toekomst.

Siebren 
Fonger en Riemie
Jan en Fenny

Makkum, juni 2013

Op 19 juni is overleden onze buurman en oud 
collega

Rob Elhorst
               
bedankt voor alle mooie jaren.
Wij wensen Rita, haar kinderen en kleinkind 
veel sterkte.

Riemer en Truus Rienstra

Lieve Lies,

Lies wat ben je plotseling 
van ons weggegaan,
nu laat je ons achter met een traan.
Heb je pijn voor ons verborgen?
Dat zullen wij nooit weten, jij maakte je 
juist alleen om anderen zorgen.

Lies je was altijd belangstellend, lief 
en behulpzaam. Als er wat moest gebeuren, 
dan was het kom op niet zeuren. 
We konden altijd op je bouwen en dat
deed je zonder enige trots.

Eén ding wat zeker is, een avondje Ro 
zonder jou wordt een groot gemis.

Lieve Lies, rust zacht.

De stamgasten & crew van café Romano

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

Via deze weg willen wij onze buurman Carel 
en zijn familie heel veel sterkte toewensen na 
het overlijden van buurvrouw

Lies
Fam. Hollander
Fam. Hiddema
Fam. S. Lemstra
Fam. Mijnsbergen
Fam. L. Lemstra
S. Canrinus
Fam. Koomen
Fam. Roosma
Fam. De Boer
Fam. Stoffels

Moeder zijn is alles geven,
zorgen, lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven, alles….
en tevreden sterven.

Lies
Je was een geweldige moeder!

We zullen je nooit vergeten.

Dag lieve Mam.
Hans en Pauline.

Na een periode van afnemende gezondheid, 
waarin ze liefdevol werd verzorgd in verzorgings-
huis Avondrust, is van ons heengegaan onze 
moeder, groot- en overgrootmoeder

Romelia Roosjen - de Boer
Sinds 21 augustus 2006 weduwe van Sierk Roosjen

* Exmorra,   Makkum,
   6 februari 1920    27 juni 2013

 Burgum: Aa  e en Pier
    Jorrit
    Rommie en Tijn
    Wessel, Nout, Lo  e
 
 Makkum: Foekje
    Silvie

 Cornwerd: Jacob

De crema  eplech  gheid hee   in besloten kring 
plaatsgevonden. 

Corresponden  eadres: 
A. Posthuma de Boer-Roosjen
Lauermanstraat 6, 9251 BA Burgum
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Marlous de Jong fietst voor Stichting Hersentumor   door Sjirk Wijbenga

Hendrik, Sita, Marlous en Gabby

“Ik fyts wol mei mar allinne foar Jitske”. Het 
overlijden van haar vriendin Jitske de Vries heeft 
nog steeds een diepe impact op Marlous de Jong. 
Jitske stierf op 18 jarige leeftijd in 2010 aan een 
hersentumor. Speciaal voor haar vriendin ging 
Marlous daarom de grote uitdaging aan om de 
beruchte Alpe d’Huez te beklimmen op de fiets 
met als doel geld bijeen te fietsen voor de stichting 
Hersentumor. Want jaarlijks worden er zo’n 1500 
mensen getroffen door een hersentumor. Eén van 
de missies van de stichting is het stimuleren van 
onderzoek naar het ontstaan en genezings-
mogelijkheden van deze ziekte. Marlous wil een 
bijdrage leveren aan die onderzoeken om de nare 
ziekte uit de wereld te helpen. “It ferstjerren fan 
Jitske hat my bot rekke”, zegt Marlous. “Ik wol 
graach wat dwaan en yn oerlis mei de âlders fan 
Jitske ha we de plannen fierder útwurke”.

De Alpe d’Hues is bijna veertien kilometer lang 
en heeft een stijgingspercentage van 12 procent. 

De beklimming telt 21 haarspeldbochten en dat 
alles maakt de Alpe d’Huez één van de meest 
aansprekende bergen. Onderweg kom je vanalles 
tegen, prachtige natuur, mensen die je aanmoedigen, 
sneeuw en… je komt vooral jezelf tegen. “It wie 
in geweldige ûnderfining, verklaard Marlous, 
“Mar it wie ek goed ôfsjen. Ik siet der betiden 
hielendal trochhinne. Ik fytste mei Chris 
Wassenaar en dy hat my der trochhinne skuord”. 
Vorig jaar november startte Marlous de voor-
bereidingen. De steun uit Makkum was overwel-
digend en kwam soms uit de meest onverwachte 
hoek. Via veilingen.nl konden mensen bieden, 
kinderen brachten soms spontaan een euro uit hun 
spaarpot bij haar in de Jumbo. Fysiek trainde 
Marlous in Beach Resort Lifestyle. 

En afgelopen zondag werd daar onder belang-
stelling van veel genodigden de opbrengst bekend 
gemaakt. Een cheque van € 5265,99 werd sym-
bolisch overhandigt aan de ouders van Jitske. 

Heerlijk dat vakantiegevoel, dat vrij zijn, lekker 
op het strand en in het water, wie geniet daar nou 
niet van. En op het strand van Makkum is het 
nog fijner vertoeven, want daar is een strand-
bibliotheek. Zo vanaf je badlaken een spannende 
detective, een romantisch boek of een prenten-
boek voor de kleintjes halen, gratis nog wel! Hoe 
fijn kan het zijn! De strandbibliotheek is te vin-
den op het strand van de Holle Poarte te Makkum 
vanaf 3 juli t/m 25 augustus. 
Elke dag, zeven dagen in de week, is de strand-
bibliotheek geopend van 11.00 - 17.00 uur. 
Binnen staat een collectie van ruim tweeduizend 
boeken, kranten en tijdschriften, zowel voor 
volwassenen als voor de jeugd. Ook zijn er 

Duitse boeken voor onze Duitse badgasten. 
Bezoekers lenen zonder pasje een boek en bren-
gen het aan het eind van de dag terug. Voor de 
campinggasten en de bezoekers van het  bunga-
lowpark is er een speciaal zomerabonnement.
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag staat er 
een activiteit voor de jeugd op het programma, 
georganiseerd door de strandbibliotheekmede-
werksters. 

Kom ook eens langs. Ervaar hoe leuk het is in de 
strandbibliotheek; de sfeer van vrije tijd, vakan-
tie en genieten. Voor meer informatie zie: www.
strandbibliotheekmakkum.nl

Op blote voeten naar de bibliotheek! Dat kan in Makkum!
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

CBS De Bonkelder verwelkomt honderdste leerling    
 Door Judith van Lavieren

Witmarsum - De vierde verjaardag van een 
kind is een bijzondere: vanaf die leeftijd mag je 
naar de basisschool. Boy Haitsma uit Witmarsum 
beleefde donderdag 27 juni wel een zéér bijzon-
dere vierde verjaardag. Bij aankomst op school 
bleek dat het plein versierd was. De komst van 
Boy op CBS De Bonkelder bracht het aantal 
leerlingen op honderd en daarom werd er met de 
hele school een feestje gevierd.

Voor de pauze werden alle leerlingen en personeel 
op gebak getrakteerd. In de pauze mocht de jarige, 
vergezeld van zijn achternichtje Femke, een mooie 
kaart halen bij de meesters en juffen. Boy gaf 
iedereen een lekkere koek en vertelde dat hij al 
mooie cadeaus had gekregen: een voetbal en een 

beker en bakje om drinken en een broodje mee 
te kunnen nemen naar de basisschool. Na de 
pauze gingen alle leerlingen naar het plein. Een 
meester en leden van de ouderraad klommen 
door een raam op de bovenverdieping. Ze gin-
gen op het dak van de school staan om al die 
honderd kinderen goed op de foto te krijgen.
De kinderen deden enthousiast mee aan deze 
fotosessie. Op aanwijzing van meester Peter 
juichten en zwaaiden ze voor alle fotomomenten. 
Daarna gingen alle kinderen weer naar hun klas. 
Ze kregen een briefje mee naar huis waarin ook 
de ouders op de hoogte gebracht werden van de 
inschrijving van de honderdste leerling. “Een 
mijlpaal waar we trots op zijn”, aldus directeur 
Peter van der Logt.

Wat een heerlijke tijd komt eraan: Vakantie. 
Velen hebben al geboekt naar verre landen of 
gaan met de caravan Nederland door. Als de zon 
maar schijnt, dan komt het goed. Dat geld helaas 
niet voor iedereen. Er zijn veel mensen die zorg 
nodig hebben. Thuis is alles geregeld met de 
thuiszorg en alle nodige hulpmiddelen. Vaak is 
dat de reden waarom ze niet met vakantie gaan. 
Jammer, want er is zoveel mogelijk.

Voor klanten die hulp hebben van team Makkum 
regelen wij thuiszorg op hun vakantie adres. 
Andersom worden wij ook gebeld door andere 

thuiszorg organisaties als hun klanten op vakantie 
gaan naar Makkum en zorg nodig hebben. 
Daarnaast zetten wij ook zorg in als iemand op 
vakantie is en bijvoorbeeld door een ongemakje 
even tijdelijk hulp nodig heeft.
Ook deze zomer gaan onze medewerkers regel-
matig naar de camping of ’t Beach resort om 
klanten te helpen met de nodige zorg. Met de 
nieuwe dienstfiets over de camping: ’t Geeft ze 
nu al een vakantie gevoel. 

Team Makkum wenst u een fijne zomer! 
0515-461811 of 0515-461100

Vakantie met Thuiszorg Zuid West Friesland

eigen fotoeigen foto
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Op maandag 8, 15 en 22 juli is er geen inloopspreekuur 
van de wijkagent op het gemeentehuis van Witmarsum. 

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Muziekvereniging Hallelujah biedt Kerkstraatconcert aan 
aan Rinia Fietsen en Kapper Hoeksema   Door Judith van Lavieren

Makkum - Op donderdagavond 27 juni zat 
harmonieorkest Hallelujah om half acht klaar voor 
bloemenzaak BlomYnien om aan Rinia Fietsen en 
Kapper Hoeksema een cadeau aan te bieden ter 
gelegenheid van hun 120-jarig bestaan. Voor dit 
cadeau hoefde naast de muziekkoffers niets in- en 
uitgepakt te worden want het was een Kerkstraat-
concert wat gegeven werd.

Voor deze speciale gelegenheid hadden twee leden 
van de families Hoeksema en Rinia een ware meta-
morfose ondergaan. Deze gedaanteverwisseling was 
zo overtuigend dat ze zelfs door familieleden niet 
herkend werden! Een metamorfose in tijdschriften 
en op televisie wordt vaak aangegrepen om er zo 
jong mogelijk uit te zien. Theo Rinia en Durkje 
Hoeksema zagen er echter uit of ze persoonlijk alle 

120 jaren van het bestaan van hun zaak hadden 
meegemaakt. Steunend op hun wandelstokken 
heetten ze iedereen welkom en toen Hallelujah 
“Lang zullen ze leven” speelde waagden ze zich 
zelfs aan een dansje. De weergoden waren, zoals 
gebruikelijk deze zomer niet erg scheutig, maar ze 
gunden de jubilarissen in ieder geval een droog 
uurtje om het muzikale cadeau in ontvangst te 
kunnen nemen.
Na afloop van het concert kreeg dirigente Nynke 
Jaarsma van de “oudjes” een stokje. Zij gaven hier-
mee aan het stokje van het vieren van een 120-jarig 
jubileum nu door te geven aan muziekvereniging 
Hallelujah. Deze vereniging bestaat namelijk vol-
gend jaar, in 2014, 120 jaar. Alle leden kregen van 
de families nog een hapje en drankje aangeboden in 
de winkel van Rinia Fietsen.

Tijdens de Makkumer Visserijdagen zal er dit 
jaar een unieke botenrace plaatsvinden. Op 
zaterdag 24 augustus gaan zoveel mogelijk 
boten, gemaakt van melk en/of frisdrankpakken, 
het tegen elkaar opnemen tijdens de Jumbo 
Kooistra pakkenbootrace! De bedoeling is dat 
iedereen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar een eigen 
boot mag maken die volledig uit lege melk- of 
frisdrankpakken bestaat. Om hier een zeewaar-
dige boot van te maken, zullen de pakken met 
lijm en plastic bij elkaar geplakt moeten worden. 
Voor iedere boot zullen minimaal 100 lege pak-
ken nodig zijn. Natuurlijk hoef je dit niet alleen 
te doen. In Makkum is er altijd wel een vader, 
buurman of ander familielid die in zijn dage-
lijkse werk met boten bouwen te maken heeft, 
die je hierbij kan helpen! Er zijn dus enorm veel 
lege pakken nodig. Om ervoor te zorgen dat er 
voldoende lege pakken beschikbaar zijn, roepen 

wij alle inwoners van Makkum op om de lege 
pakken te bewaren. De komende weken zullen 
deze ingeleverd kunnen worden bij Jumbo 
Kooistra supermarkt aan de Lieukemastraat te 
Makkum Over enkele weken zal er een demon-
stratie “melkpakkenboot bouwen” gehouden 
worden, waar alle bouwers de kunst kunnen 
afkijken. Na deze demonstratie worden de inge-
zamelde pakken over de bouwers verdeeld. 
Natuurlijk doe je mee aan de race omdat het erg 
gaaf is! Maar er zijn ook nog hele mooie prijzen 
te winnen voor de mooiste en/of snelste boten. 
Genoeg redenen dus om mee te doen! Opgeven 
voor deze race kan via www.visserijdagen-mak-
kum.nl of bij de servicebalie van Jumbo Kooistra. 
We hopen dat jullie enthousiast geworden zijn 
om mee te doen aan deze snelle & spetterende 
race, want het zou schitterend zijn als er voor dit 
nieuwe onderdeel veel deelnemers zijn. 

Ter land, ter zee en in de lucht tijdens de Visserijdagen!
Opgave Jumbo Kooistra Pakkenbootrace
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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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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: bezorging@makkumerbelboei.nl.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Wist u dat...
• Er met de ballonwedstrijd van de opening 
speeltuin "Oude Nieuwbuurt" 2 mensen contact 
hebben opgenomen; 

• 1ste prijs: Anne Maryn v. Ginneken, gevonden 
in Bolsward. 

• 2de Prijs: Niek vd Eems, gevonden nabij Exmorra. 

• De derde prijs gaat naar de beste Sjoeler: 
Sinne Oostenveld met 101 punten.

• De prijzen kunnen de kinderen ophalen bij 
"SpeElsgoed" in Makkum! 

• er op woensdag 3 juli een oud papier container 
staat bij openbare school It Iepen Stee

• er een oud papier hok bij school is en dat u elke 
schooldag uw oud papier kunt komen brengen

• wij met de opbrengst van het oud papier leuke 
dingen doen voor de kinderen

Zaterdag 22 juni jl. werden deze Federatie wedstrijden 
voor Heren en Dames vrije formatie gehouden op 
“Keatslân De Seize” te Makkum. Een dag na het 
begin van de zomer moest toch af en toe de paraplu 
erbij, maar ondanks een paar druppen kon er goed 
gekaatst worden.

Heren
Er waren 9 parturen en er werd ook in een verlie-
zersronde gekaatst. Het partuur van Andries Smink, 
Uilke Tuinier en Peter v.d. Logt won in de 1e 
omloop van het partuur van René Nieuwenhuis, 
Gijsbert Knol en Ane Jan Knol (allen Bolsward) 
met 5/3 – 6/2. Met een staand nummer in de 2e 
omloop, kaatsten Andries, Uilke en Peter de halve 
finale tegen het partuur van Hayo Attema, Bauke 
Jetze Smink en Hillebrand Visser, die in de 1e 
omloop waren blijven staan. Hayo cs. wonnen met 
5/1 – 6/2 en bereikten de finale. Hierin moesten zij 
het opnemen tegen het partuur van Harry v.d. 
Weerdt, Jan Ruurd Amels en Rienk Veltman. Harry 
zou niet eens meedoen, maar ging gauw op z’n step 
naar huis om zijn kaatsoutfit op te halen, zodat ze 
als een voltallig partuur aan deze wedstrijd konden 
beginnen. In de finale dus, met ook een staand 
nummer (halve finale). De finale was spannend en 
er werd goed gekaatst. Uiteindelijk gingen Hayo, 
Bauke Jetze en Hillebrand er met de kransen van-
door, zij wonnen met 5/4 – 6/0.
In de verliezersronde stonden René Nieuwenhuis, 
Gijsbert Knol en Ane Jan Knol (allen Bolsward) in 
de finale tegenover het partuur van Douwe Postma 
(Exmorra), Hans v. Swinden-K. (Exmorra) en 
Willem Meijer (Nieuwehorne). Het werd hier 5/4 – 
6/0 voor het partuur van René, Gijsbert en Ane Jan.               
Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf (Ype, 
Andries en Bauke-Jetze) had rijk gevulde vleespak-
ketten beschikbaar gesteld voor alle prijswinnaars 
en de kransen werden deze dag aangeboden door 
Jochem’s (Smink) Schilderwerken te Lemmer.

Uitslag:  
Heren Winnaarsronde:
1e Hayo Attema, Bauke Jetze Smink 
 en Hillebrand Visser

2e Harry v.d. Weerdt, Jan Ruurd Amels 
 en Rienk Veltman  
3e Andries Smink, Uilke Tuinier en Peter v.d. Logt

Heren Verliezersronde:
1e René Nieuwenhuis, Gijsbert Knol 
 en Ane Jan Knol (allen Bolsward)                 
2e Douwe Postma (Exmorra), Hans v. Swinden-K. 
 (Exmorra) en Willem Meijer (Nieuwehorne)

Dames
De aanvang van de wedstrijd was  11 uur, er stonden 
bij de dames  4 partuur startklaar om 11 uur,  er werd 
vanaf 11 uur regen verwacht, wat ook keurig begon 
te vallen om 11.30. Er werd in een poule gekaatst, 
dus iedereen mocht 3 keer aan de bak. De dames 
Fonny, Romine en Hermien begonnen vliegend en 
wonnen de eerste partij met 1-5 van Lisanne, Sanne 
en Evelien. In het perk daarnaast maakten ze het 
ietsje spannender, daar kwamen Yneke, Tinet en 
Lena van een 5-2 achterstand nog terug naar 5-5, 
maar konden het net niet redden en verloren van 
Klaske, Annemieke en Teatske. De dames uit 
Bolsward kaatsten daarna een zware partij waarbij 
de jonge dames uit Makkum behoorlijk partij wis-
ten te geven. Op het laatst redden ze het net niet en 
wonnen Klaske cs van Lisanne cs met 4-5. Het 
partuur van Fonny was niet te houden en stoomde 
door, ze wonnen met 5-2 van Yneke cs. Daarmee 
werd het een finale waarbij beide parturen 2 keer 
hadden gewonnen.  

Ook in de finale lieten Fonny cs weten dat de krans 
in Makkum aan de muur kwam te hangen. Ze won-
nen de wedstrijd met 5-1 6-2. De dames uit 
Bolsward/Stiens namen de tweede prijs mee naar 
huis. Puntje van aandacht; vorig jaar gingen de 
kransen naar dit zelfde partuur.

Uitslag:
1e Fonny Smink, Hermien de Witte, Romine Jansen 
2e prijs Klaske Bouwhuis (Bolsward), Annemieke 
 de Boer (Bolsward), Teatske Rusticus (Stiens)

Succes voor de Fam. Smink op de Gebr. Smink 
Schilders- en Afwerkingsbedrijfspartij !!
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Schoolbuurt 10 Makkum
Sfeervolle woning 

in het centrum van Makkum.
Woningruil mogelijk!

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

TE KOOP

Heerlijke bodyscrub 
en 10 minuten zonnebank

 25,00
Met de bodyscrub verwijder je alle dode 
huidcellen waardoor je een stralende teint 
krijgt. In combinatie met de zonnebank 

heeft u de perfecte zomerse look.

Openingstijden:
Maandag: 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  8.00 - 18.00 uur
 19.00 - 21.00 uur
Woensdag:  8.00 - 18.00 uur
Donderdag:  8.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  8.00 - 18.00 uur
 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag:   9.00 - 13.30 uur

Dus kom snel langs 
of maak een afspraak via

www.kapsalonnynke-beauty.nl
of bel 0515-232989

Vanaf nu!!!

ook op maandag
middag geopend!

van 13.00 tot 18.00 uur

Woensdagmiddag 
kinderen knippen 

t/m 12 jaar  10,00

op de donderdag 
alleen uitgroei kleuren

 29,95

* Onderhoud en reparatie van uw auto 

* Airco service; onderhoud en reparatie, 

* Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.

* Testapparatuur voor motordiagnose.

* Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.

* Remmentestbank voor controle van de remmen.

* Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie

  cruisecontrol, alarm etc..

* Raam reparatie en vervanging 

* Schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.

• Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.

• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

* Ruim assortiment occasions,met nationale autopas en   

  vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.

* zoekt u een specifieke auto dan kunt u een zoekopdracht 

  plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor u op.

Chevrolet Aveo 1.4-16V
74kw, blauwmett, 5drs, airco, 
radio-cd, cpv+ afst bediening
el.ramen, trekhaak, Bovaggarantie
61 dkm   bj 2009

 6940,-

Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318

kijk op www.garagehorjus.nl  

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

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions

Agenda
Woensdag 3 Juli:
Makkum- Expositie kunstproject Makkumer 
Visserijdagen, aanvang 16:30 uur, 
Locatie Bibliotheek Makkum

Donderdag 4 juli: 
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 6 juli:
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah 
en de Flevozangers beginnen om 9.00 uur

Makkum – Tsjerkepaad, de Van Doniakerk te 
Makkum en de kerk in Piaam zijn open van 
13.30 tot 17.00 uur.

Makkum – Strand, Spelen met de wind, knutselen. 
Vanaf 6 jaar Aanvang: 13.30 uur 
in de Strandbibliotheek

Makkum – Holle Poarte, Bingo 
in de piramide aanvang: 20.00 uur

Zondag 7 juli: 
Makkum – Avondrust, Optreden van Oekraïnse 
zanggroep, aanvang:15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 9 juli: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 10 juli:
Makkum – Strand, Vriendschapsbandjes maken. 
Vanaf 6 jaar Aanvang: 13.30 uur
in de Strandbibliotheek

Kerkdiensten
Makkum – Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M Develing van Nieuwleusen

Makkum -  Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. G. Wijngaarden
m.m.v. Dhr. L. Stellingwerf.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Skelter merk Mammoet, z.g.a.n. Prijs 150,- euro, 
tel, 0515230400

Jongensfiets  Blauw Batavus Snake t/m 5 jaar. 
Nieuwprijs  165.=  Nog als nieuw  nu 80.= Euro. 
Tel: 06-27595295

sportieve damesfiets Gazelle Tourmalet wielmaat 
28 inch./hoogte 57 cm. prijs € 85,- Tel. 06-20804382

FIETSENDRAGER voor trekhaak. Merk Spinder 
Hawk. Zeer weinig gebruikt. € 75,-. Tel. 06 49962492

Keukenmachine, 15 euro. Z.g.a.n. en compleet. 
Tel.0515232577

Klassieke salontafel € 45,-, Schitterend twee persoon 
blank houten bed van een meubelmakerij lits-
jumeaux € 90,-, Rotankastje € 25,-, Aantal Elpees 
en singles € 20,-, Prima IJzeren 1 pers. Bed € 15,- 
en Boeken € 10,- tel. 0515560028

Wie heeft er spannende, romantische of komische 
dvd’s en is er op uit gekeken? De jeugdsoos wil ze 
graag hebben! U mag ze afleveren bij de Voorn 2. 
(dvd’s voor kids vanaf 10 jaar!)

Gratis dvd-speler voor onze caravan/jeugdhonk. Alvast 
bedankt, 10-16 jarigen Dedgum. Tel: 0630805945

24 jarige jonge vrouw zoekt (tijdelijke) woon-
ruimte in Makkum. (van af oktober of eerder) 
indien u iets weet of voor info bel dan: 0611199941

wegens vernieuwde kozijnen, 2 dubbelglas ramen  
a:  1.68 mt.  bij   1.51  mt., b:  1.68 mt. bij 1.37 mt.    
tel. 0515- 231881

TE KOOP

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

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Gelukkig moeder is er weer om onze honger te stillen. 

Morgenavond open repetitie jeugdkorps de Notenkrakers

Het CDA, PvdA en de VVD en de  witte boorden criminaliteit

Zomer opening jeugdsoos OZONE

Op donderdag 4 juli houdt jeugdkorps De 
Notenkrakers onder leiding van Nynke Jaarsma 
haar laatste repetitie voor de vakantie. Deze 
repetitie is een open repetitie: iedereen met 
belangstelling voor blaasmuziek en voor het zelf 
bespelen van een instrument is van harte welkom!

Ook diegenen die qua leeftijd niet meer tot de 
jeugd behoren maar wel graag willen beginnen 
op een instrument nodigen we van harte uit. Ook 
voor volwassenen is korps De Notenkrakers 

perfect om het samenspelen onder de knie te 
krijgen en/of als opstapje naar het grote korps.

Het begint donderdagavond om half zeven in de 
oefenruimte in het Multi Functioneel Centrum 
aan de Klipperstraat.in Makkum. Het jeugdkorps 
zal enkele nummers ten gehore brengen. 
Daarnaast zullen er ook solisten te beluisteren 
zijn en is er gelegenheid tot het proberen van 
instrumenten en het stellen van vragen.
We hopen op veel publiek!

Twee maanden geleden kregen wij het bericht 
dat ik ongeneselijk ziek ben. Dat zet de wereld 
op z’n kop. Aardse zaken zijn dan niet belangrijk 
meer. En toch maak ik mij daar druk over! 
Waarom? Omdat ik mens wil zijn. Zo maak ik 
mij druk over de windmolens. Een jaar geleden 
nam onze gemeenteraad het besluit om boeren 
die al een windmolen hebben in de gelegenheid 
te stellen die te slopen en in ruil daarvoor drie tot 
vier keer zoveel participaties in de nieuwe wind-
parken in het IJsselmeer te krijgen. Ik zie dat 
inmiddels bij boeren windmolens worden 
gesloopt en van een bevriende boer hoorde ik dat 
die molens worden vervangen door nieuw veel 
zwaardere. Desgevraagd hoorde ik van de frac-
tieleider van Totaal Lokaal dat deze vervanging 

te maken zou hebben met het nog snel even extra  
profiteren van dat besluit van met name het  
CDA, de PvdA en de VVD  in  onze gemeente. 
En dan te bedenken dat windenergie alleen maar 
rendabel is door subsidies.  Uw en mijn geld dus, 
waar een kleine selecte groep van profiteert.  
Voor mij is dit een vorm van witteboorden-
criminaliteit. Ik zou wensen, dat de burgers het 
‘Tahirplein’ voor het stadhuis in IJlst bezetten en  
de  bestuurders van genoemde partijen persoon-
lijk ter verantwoording roept. Ik zal in dat geval 
graag voorop gaan, in de rolstoel dat wel. Maar 
op die wijze kan ik toch nog inhoud geven aan 
mijn menswaardigheid.  

Doede C. Visser, Workum.

Makkum - Ongelooflijk, maar de zomervakantie 
staat ook voor de deur van de jeugdsoos. Om 
iedereen zijn vakantiemomenten te gunnen zijn 
wij tijdens de maand juli en augustus alleen op 
zaterdag open, met uitzondering van de Merke 
en de Visserijdagen. Dan is de soos ook gesloten, 
het hele weekend! September zullen wij met een 
nieuw seizoen gaan starten. De bekende kinder-
disco op de 1e vrijdagavond van de maand 
(groep 3 t/m 6). De nieuwe jeugddisco op de 3e 
vrijdagavond van de maand ( groep 7 en 8). En 

de normale opening op zaterdagavond, voor 
iedereen vanaf groep 7.

Noteer alvast de onderstaande data in je nieuwe 
verse schoolagenda!
Vrijdag 6 september kinderdisco 19:00 tot 20:00
Zaterdag 7 september START nieuweschooljaar 
DISCO van 20:00 tot 00:00
Vrijdag 20 september jeugddisco 
van 20:00 tot 22:00     
FIJNE ZOMER ALLEMAAL!!!!


