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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
De Skilbank 24

Vraagprijs 
€ 125.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Eiwerpspektakel in Makkum  door Jetze Genee

Zaterdag 13 juli jl. stond Makkum in het teken 
van eieren en wel het gooien en vangen van het 
ei. Het Open NK Eiwerpen werd voor de derde 
maal georganiseerd door de Stichting Open NK 
Eiwerpen en Caravan Us Stek uit Makkum. Voor 
dit evenement werd de Markt en het Plein om-
getoverd tot speelveld waar de deelnemers in vijf 
onderdelen konden strijden om de titel. Over de 
gehele dag was het gezellig druk in het centrum 
en konden de toeschouwers kijken naar het ver-
werpen, het Russisch Eiroulette, Trebuchetwerpen 
en de Eistafette. Daarnaast was het doelwerpen 
voor de jeugd een grote publiekstrekker. Ongeveer 
400 mensen bezochten het evenement. Een groot 
aantal van hen was getuige van de poging om het 
wereldrecord terug te halen naar Makkum. En 
met succes, want het wereldrecord is verbeterd 
tot 73,77 meter door Lennart Adema (werper) en 
Andries Smink (vanger). Voor deze afstand werd 
de gehele Markt overbrugd en kwamen de eieren 
tot een afstand van 80 meter.

Vanaf 10:00 uur liep de opgave voor de diverse 
onderdelen. De organisatie kon over de gehele 
dag maar liefst 208 deelnemers verdelen. Met 
deelname uit Duitsland, het Engelse team, Lekker-
kerk, Wommels, Pingjum, Makkum, Leeuwarden 
en Beetgumermolen kon het met recht een Open 
NK genoemd worden. Speciaal voor de jeugd 
nam Wereldfederatie voorzitter Andy Dunlop uit 
Engeland plaats in het schavot. De wedstrijden 
afstandswerpen en Russisch Eiroultette werden 
gehouden in de vorm van een afvalrace. De 
Eistafette en het Trebuchetwerpen werden een 
poulewedstrijd. Een pittige planning, maar gedu-
rende de dag werden de wedstrijdonderdelen één 
voor één afgewerkt. Zo kon het publiek van de 

Markt naar het Plein verhuizen en weer terug. Zo 
had de lokale horeca mooi volle terrassen vanwaar 
het publiek de deelnemers bijna aan kon raken. 
Zo nu en dan raakte een uit koers geraakt legsel een 
omstander, maar dat kon de pret zeker niet drukken!

De eieren die gebruikt worden zijn voor consumptie 
afgekeurd en alle inleggelden gaan naar het 
goede doel: Sailability. De voorzitter van deze 
stichting was zaterdag aanwezig in Makkum en 
zag met genoegen dat er ook dit jaar weer een 
flinke cheque uitgeschreven kon worden. Zondag- 
middag 14 juli jl. is deze cheque van € 750,00 
door de stichting samen met het Engelse team 
overhandigd in Lelystad, waar Sailability een 
afdeling heeft waar mindervaliden kunnen zeilen 
in speciaal gebouwde boten. 

De winnaars van het open NK mogen een jaar 
lang de titel dragen van Nederlands Kampioen.
In de diverse onderdelen zijn dit de eerste prijs 
winnaars geworden:
Afstandswerpen 
* Jeugd t/m 16 jaar: 
Eelke Reinsma en Siemen Bootsma
* Dames: Paula Helfrich en Japke Smit
* Heren: Jesse Adema en Jelle Hiemstra  
Eistafette: Team Wasknijper dudes
Russisch Eiroulette: Jetze Genee
Wereld Recordpoging: Lennart Adema 
en Andries Smink (73.77 m.)
Trebuchet werpen: Jacques Hoogenboom 
en Andries Smink (45 m.)
Deelnemer van de dag: Chris Johnson (Engeland)

Voor de volledige uitslagen, foto’s en reacties 
kunt u de website: www.eiwerpen.nl raadplegen. 
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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: 
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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                 

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

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

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. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

Info Familieberichten
Als leven lijden wordt, is sterven een gewin.

Gerard Nanne van der Zwaag
Ger

* 7 juli 1938  11 juli 2013
   Amsterdam    Makkum

Sinds 4 maart 1994 weduwnaar 
van Janke Cappendyck.

Gi  a de Jong

Jetze van der Zwaag
Gerrit-Anne, Christa

Nanne en Mirjam van der Zwaag
Kevin, Rowan, Milan, Silas

Anton Konst en Judith Edelbroek
Koen, Sofi e, Tom

Marcel Konst en Lea Krosendijk
Ugene, Lakysha, Quen  n, 
Delayna, Denycia

De crema  eplech  gheid hee   dinsdag 16 juli j.l. 
plaatsgevonden te Goutum.

Corresponden  eadres: Grote Zijlroede 18
 8754 GG Makkum.

Bij ons kwam het droevige bericht binnen dat 
onze buurman

Gerrit van der Zwaag
is overleden.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
zijn kinderen en kleinkinderen, zijn vriendin 
en de verdere familie.

Joop  Ids en Pleuni                                              
Frank en Femke  Ronnie en Jannie                             
Leen en Loes Siebren                                
Mario en Sandra Henk en Maaike                                           
Keimpe en Janneke Jasper                      
Leendert en Gerda Jaap en Roelie

Na afnemende gezondheid is toch nog plotseling 
overleden onze buurman

Ger v.d. Zwaag
Wij wensen buurvrouw Gitta en de kinderen 
heel veel sterkte.

Buren van de Grote Zijlroede
Fam. Bootsma J. Westerbeek
Fam. Visserman Fam. De Haan
Fam. Alkema Fam. Zondervan
Fam. Slootweg Fam. Horjus
Fam. Groeneveld Fam. Koornstra

Op 10 juli is onze vriend

Otto Ketel 
overleden

Je was te jong om te sterven, maar als het 
leven ondraaglijk wordt van de pijn, dan is de 
dood geen kwaad, maar het einde van een 
goed leven. Een jong leven, te kort op deze 
aarde, maar toch van onschatbare waarde.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de 
herinnering bewaart. Je hebt tevreden geleefd, 
je hebt vrede met het lot en je zal in vrede 
rusten. Je liefde, kracht, je warmte en je lach, 
we zullen je missen iedere dag.

Wij wensen Henny en overige familieleden 
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De stamgasten & crew, 
van café Romano.

Graag laten wij iedereen weten dat ons 
stoere mannetje, ús stoer mantsje geboren is!

Tommy Rinia
11 juli 2013 om 11.49 uur

2865 gram en 46 cm

Trotse mama Sandy | 06 416 57 901
 Grutske heit Timen | 06 152 59 945

De Poon 1, 8754 BC Makkum
0515-859211

Een vriendelijk verzoek, graag even bellen voor bezoek.
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Ten Cate
Nog twee weken

voor dames en heren
4 halen 3 betalen

Makkum - Donderdag 4 juli 2013 was het de 
laatste werkdag van meester Hindrik de Jong. 
Om half 9 kwamen de leerlingen van CBS De Ark 
allemaal naar buiten om hem op deze speciale 
dag op een heel bijzondere manier te verwelkomen. 
Juffen, meesters en kinderen waren gekleed zoals 
dat in de Middeleeuwen gebruikelijk was en de 
kinderen droegen allemaal instrumenten mee. 
De kinderen stelden zich aan het begin van de 
Touwenlaan op. Toen meester De Jong arriveerde 
in een zwarte cabrio ging er een gejuich op. 
Meester Hindrik was samen met zijn vrouw juf 
Dina opgehaald uit zijn woonplaats Bolsward. 
Hun chauffeur was Rein Feenstra, een oud-leerling 
van meester De Jong. Ook het echtpaar de Jong was 
gestoken in Middeleeuwse kledij. Na dit onthaal 
ging iedereen de school in en namen de leerlingen 
plaats bij het klaarstaande podium. Voor Hindrik 
en Dina de Jong stonden er twee tronen klaar. De 
kinderen en kleinkinderen van het echtpaar mochten 
voor de tronen zitten en met hun (groot) ouders 
meegenieten van het feestprogramma.

Juf Doutzen vertelde in haar welkomstwoordje 
waarom men gekozen had voor een feest in 
Middeleeuwse stijl. Jaren geleden had meester 
Hindrik aan juf Doutzen verteld welk boek hij 
het allermooiste vond: Het boek “Elbrich” van 
Ype Poortinga. Dit boek gaat over een 16e eeuwse 
Friese edelman die op zijn sterfbed zijn zoek-
tocht naar een vrouw beschrijft. Hij vond dat boek 
zó mooi dat twee van de kinderen van meester 
Hindrik en juf Dina genoemd zijn naar de hoofd-
personen uit het boek: Elbrich en Alef. Juf Doutzen 
las een stukje voor over Alef die op een Pinkster-
maandag in het jaar 1582 de processie in Bolsward 
bezoekt en daar Elbrich ontmoet. Juf Letty blikte 
terug op de veertigjarige carrière van De Jong. 

Als intern begeleider heeft hij in alle groepen 
gewerkt. Daarvoor werkte hij in de groepen 3 
t/m 8 als groepsleerkracht. De afgelopen jaren 
verzorgde hij de begeleiding van zorgleerlingen 
en de plusklassen. Juf Letty liet de kinderen even 
meerekenen: wanneer je veertig jaar lang gemid-
deld 25 kinderen les hebt gegeven hoeveel 
kinderen heb je dan wel niet in de klas gehad? 
Wel duizend, concludeerden snelle rekenaars. 
Daarna was het de beurt aan de leerlingen. Groep 3 
bood meester Hindrik een bezoekje aan het 
wensbeeldenmuseum aan en als alle wensen van 
de kinderen uitkomen zal hij nog een lang, 
gelukkig en gezond leven en veel plezier met juf 
Dina hebben.

Omdat hij graag reist kreeg meester Hindrik een 
lied met ideeën voor mogelijke bestemmingen 
door groep 4 aangeboden. Er volgden nog een 
quiz, gepresenteerd met een prachtig Frans 
accent, dansjes, gitaarspel en gezang. In het laat-
ste toneelstuk bleek dat meester de Jong de enige 
was die het zwaard van de koning van Arcadia 
los kon trekken en werd hij benoemd tot Koning 
Hindrik de Negende. De meesters en juffen 
beklommen tenslotte het podium om meester 
Hindrik en ook alle schoolverlaters toe te zingen. 
Pieter Wiebe Terpstra bood meester De Jong 
namens alle ouders en leerlingen een appelboom 
en een hotelbon aan. De laatste spreker was 
meester De Jong zelf. Hij bedankte voor het 
mooie afscheid en de leuke cadeaus. Het ophalen 
met de cabrio vond hij een prachtige verrassing 
en het ingehaald worden door alle kinderen van de 
Ark en zijn eigen kinderen was indrukwekkend. 
Op vrijdag 5 juli heeft Hindrik de Jong met een 
zeiltocht afscheid genomen van zijn collega’s.

Meester De Jong neemt na veertig jaar afscheid 
op CBS De Ark    Door Judith van Lavieren
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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                  

Op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni werd in 
het Arumer jeugdhonk De Raat door groep 7-8 
van OBS De Opslach Arum voor een volle zaal 
de musical “Vermist” opgevoerd. Een musical die 
zich afspeelde op BuurtPop, een popfestival waar 
jaarlijks veelbelovende bands komen optreden. 
De slotact bleek echter vermist te zijn en dit 
leidde tot grote verwarring bij de organisatie van 
het BuurtPop-festival. De bands die wel optra-
den op BuurtPop zorgden echter tezamen met de 
festivalgangers voor swingende optredens. En 

de slotact?....., die bleek gelukkig aan het eind 
van de musical helemaal niet vermist te zijn, 
maar “Vermist” te heten en zo kon de band 
“Vermist” het slotlied begeleiden, dat in het 
teken stond van afscheid nemen. Afscheid werd 
er op beide avonden ook genomen van groep 8. 
Zij hadden op hun beurt een prachtig afscheids-
cadeau voor school in de vorm van gereedschap 
voor het techniekeiland en een prachtig boek 
waarin de kinderen terugblikten op hun tijd  op 
De Opslach.

Op zaterdag 6 juli werd weer een onderling 
toernooi op de jeu de boulesbanen van De 
Mouneboulers gehouden. Met weer wat uit 
Frankrijk kon komen werd er door de 33 deel-
nemers niet geklaagd en werd er onder een 
stralende zon sportief gestreden om de prijzen. 
De prijswinnaars waren aan elkaar gewaagd 
want er was maar weinig puntverschil en er 
moest zelfs nog gebould worden om de prijs-
volgorde vast te stellen. 

De prijswinnaars:
1. Geeske Zaadstra         
2. Wiebe Stallinga 
3. Akke Hager  
4. Lolke Huizenga 
5. Bert van Meggelen
6. Jacob Haitsma 

Swingende musical “Vermist” van De Opslach Arum

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Onderling toernooi Mouneboulers
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

50% korting 

op alle sportkleding

Makkum - Op 9 juli was het zover, het uitstapje 
met de paardentram, van stal Droppinghiem uit 
Aalzum. Om 9.30 uur stond het vertrek gepland 
en kwam de tram dan ook netjes voorrijden. En 
prachtig weer hadden we! Dat kon niet beter. De 
tram werd voortgetrokken door twee prachtige 
Friese paarden, Wilco en Watze. Er gingen 11 
cliënten mee. Nadat iedereen ingestapt was, 
vertrok de tram richting Workum. We gingen 
via Makkum, Ferwoude hier naartoe. We wilden 
vooraf eigenlijk langs de zeedijk, maar helaas, 
de veeroosters maakten dat niet mogelijk. Op de 
Merk in Workum aangekomen gingen we bij 
restaurant Folkerts een lekker kopje koffie of 

thee met een heerlijk gebakje nuttigen. Het 
smaakte lekker! Hierna weer instappen en terug 
richting Makkum en nu over Parrega, langs de 
trekfeart. En wat hadden we een bekijks. Zo’n 
ouderwetse tram zien we natuurlijk ook niet 
dagelijks meer. Rond 15.00 uur kwamen we 
weer aan bij Avondrust. Daar wachtte ons op 
het terras van de Túnkeamer nog een heerlijke 
broodmaaltijd. Het was een geslaagde rit! De 
vroegere tijden hadden dan ook wel hun charmes! 
Cliënten hadden genoten. Dit is een uitstapje wat 
we zeker eens zullen herhalen! Dus wie deze 
kans heeft gemist, de volgende keer kunt u mee!

Uitstapje met de paardentram Wooncentrum Avondrust

eigen fotoeigen foto

Makkum - Een foto gemaakt door een van de 
leden van de schilderclub in het zorgcentrum 
Avondrust. Elke maandagmiddag vanaf 1400 uur 
kunnen de bewoners van Avondrust hun tot voor 
kort nog sluimerende schildertalent omzetten in 
vaak prachtige schilderijen. De schilderijen zijn 
te zien in de gangen van het Zorgcentrum. Als u 
op zoek bent naar een schilderij dan is het zeker 

de moeite waard om eens door de gangen van 
Avondrust te lopen. De schilderijen zijn verrassend 
goed verzorgd, mooie kleuren en vaak pakkend 
door hun eenvoud. De drijvende kracht hier-
achter is Thea Vertommen. Zij weet haar passie 
voor schilderen enthousiast op de deelnemers 
over te brengen. De deelnemers waarvan de oud-
ste 100 jaar is.

Makkum - Anderhalve maand geleden is er door 
Groen Dichterbij (waar we de prijs van hebben 
gekregen voor het initiatief Eetbaar Makkum) 
een filmpje gemaakt, dat is net is binnen gekomen. 
Het filmpje staat op Youtube;"groen dichterbij" 
en "eetbaar makkum zijn sleutelwoorden om er 
in te komen. We zitten als Makkum Aantrekkelijk 
Duurzaam ook op facebook!' zoek naar "Makkum 
Aantrekkelijk Duurzaam", ook daar is het filmpje 
te vinden. Na de zomervakantie gaan we de face-
bookpagina uitbreiden met aparte bladzijden 
voor de schooltuinklassen en zo.

Sinds het filmpje is de tuin tot bloei gekomen en 
veel groener en kleuriger geworden, echt een 
groot verschil !! Ga eens kijken of kom om op de 
open-donderdagmiddagen van 15-17 uur dan zijn 
er mensen van MADuurzaam en waarschijnlijk 
meer bezoekers aanwezig. Donderdag 11 juli de 
eerste zomer-donderdagmiddag in de dorpstuin 

was erg gezellig. Er kwamen een dertigtal 
bezoekers. Schooltuin-kinderen die wat geoogst 
en in hun tuintje hebben gewerkt. Bewoners van 
Avondrust Een aantal volwassenen uit het dorp 
al dan niet met kinderen. Vooral het water halen 
en gras maaien met de handmaaiers en kantjes-
knipper werd door kinderen en volwassenen 
enthousiast ter hand genomen. Kijken, praten, 
ideeën uitwisselen, iets drinken.

We hebben nog veel plannen die we gaan verwe-
zenlijken in de dorpstuin en verder in Makkum. 
(banken van plaggen en boomstronken, speel-
objecten, zandbak, het baby-boom-project, moge-
lijk een natuurpad en natuurspeelplaats en eet-
baar en aantrekkelijk biodivers groen overal in 
Makkum en duurzame energie voor en door 
Makkum). We kunnen ideeën, wensen, inzet bij 
het uitwerken en verwezenlijken goed gebruiken. 
Voor contact: MADuurzaam@makkum.nl

Expositie Avondrust, schilderijen gemaakt door bewoners

Nieuws uit de Dorpstuin bij Avondrust/ Youtube en Facebook
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Wanneer je Frâns Faber nu vraagt wat hij later wil 
worden antwoordt hij: “Eartiids wist ik it net en no 
noch net”. Toch woont de 63 jarige etser/tekenaar 
alweer bijna een kwart eeuw in zijn verbouwde 
boerderij in de Parregaaster meer. Midden in het 
open polderlandschap waar de wind altijd vrij spel 
heeft staat zijn atelier met de toepasselijke naam 
“De Frije Wyn”. 

In het atelier ligt een keur aan grafieken, schilderijen 
en model- en portrettekeningen. Frâns heeft daar 
wel een verklaring voor. “Ik ha op ‘e Keunstakadeemje 
wol leard hoe ik it meitsje moat, mar ik ha noait 
leard hoe’t ik it ferkeapje moat”. Een kijkje in zijn 
atelier doet de bewondering voor zijn werk alleen 
maar toenemen. De talloze zwart/wit kunstwerken 
aan de muur zijn indrukwekkend, mens en dier zijn 
veelvuldig terugkerende thema’s en dorps- en 
stadstaferelen ademen een nostalgische sfeer. In tal 
van tekeningen is beweging te zien. Windvlagen, 
aanstormende Friese paarden en de draaimolens 
zijn aansprekende voorbeelden. Frâns heeft een 
voorliefde voor modeltekenen en de vele portretten 
en karikaturen bieden een verrassende blik op per-
sonen als Jopie Huisman en Eusie en veel bekende 
Makkumers. Traditiegetrouw blikte Frâns 23 jaar 
lang in de oudejaarsbijlage van de Leeuwarder Courant 
terug op het afgelopen jaar met een paginavullende 
tekening. “Minsken freegje my wolris werom as ik 
dat net mear doch. Fanwege besunigingen ha ik de 
sek krigen. Dat is wol wat raar gongen. Ik ha noch 
in foarstel dien om de 25 fol te meitsjen, mar it wie 
yn ien klap oer”.

Frâns groeide op in een Makkumer vissersmilieu. 
“We wennen yn de Leerlooierstrjitte. Us heit, Harmen, 
fiske bij de Poepen, Siebe, Geart Mels, Pieter en 
Jurjen. Us mem, Jeltsje Nooitgedacht, hie in protte 
nocht oan toanielspyljen. Sy koe goed foarlêze en 
ús heit wie mear in ferteller. Hy koe geweldich 
fantasearje”. Op de kleuterschool kreeg Frâns les 
van juffrouw Pietsje Koornstra (beter bekend als 
juffrouw Pietsy). Het werd lastig voor Frâns toen 
de Christelijke Kleuterschool werd opgericht. Veel 
van zijn speelkameraden vertrokken naar die 
school. Frâns bleef op de openbare en vele malen 
kreeg hij van zijn kameraden te horen: “No komsto 
yn ‘e hel, jonkje”. Zodra Frâns een potlood vast 

kon houden begon hij ook te tekenen. Heit Harmen 
leerde hem de eerste beginselen van het ruimtelijke 
tekenen. Na de middelbare school in Bolsward wou 
Frâns graag naar de kunstacademie maar volgens zijn 
vader “wie der net in droech stik brea yn te fertsjinjen”.  
Frâns koos daarom voor de verpleging en volgde 
een interne opleiding bij Groot Lankum in Franeker. 
“Moandei’s waard ik troch omke Sjoerd nei de kop 
ta brocht. Der stapte ik op ‘e bus en frege de sjauf-
feur as ik hy by Lankum stopje woe. En dan seinen 
de minsken yn ‘e bus: "och, och, wat sielich, sa’n 
jonge”. De werksfeer in het psychiatrisch ziekenhuis 
lag in de tijd wel iets anders dan tegenwoordig. 
Frâns: “Der waarden mâle fiten úthelle. Broeders 
en patienten wienen amper te ûnderskieden. In bosk 
kaaien wie sa’n bytsje de iennichste oanwizing 
datst mei in broeder te meitsjen hiest”.

In de vakanties probeerde Frâns wat geld te verdienen 
in de horeca. Dat heeft hij ook wat meegekregen in 
de familie. “Heit ferkocht simmerdeis ijsco’s op ‘e 
Kop. Pake Frans seach oeral ljocht. Hy hie, foar de 
oarloch, in blauwe tinte op ‘e Kop. Ja, en myn tante 
Afke, better bekend as Afke Patat, ferkocht foar 
dûbeltsje patat op it plein. Dy hat doedetiids goed 
saken dien. Willem Patat (de Zee) wie myn earste 
baas. Ik sei tsjin him dat ik wol by him wurkje woe. 
O, sei Willem, moatst ek wat fertsjinje? No, sei ik, 
as it heal kin. Ik ha in geweldige tiid by him hân”. 
Frâns vervolgde zijn verpleegopleiding in het Sneker 
ziekenhuis waar hij ook zijn vrouw Minke heeft 
leren kennen. Langzamerhand vond er een ver-
schuiving plaats van de zorgverpleging naar de 
tekentafel en toen er in Sneek geen werk meer voor 
hem was kon Frâns zich volledig stortten op het 
tekenwerk, grafieken maken, texturen in linoleum 
snijden, drogenaaldprenten en het schilderen. Hij 
specialiseert zich in grafiek aan de Minerva academie 
te Groningen en werd docent aan het creativiteits-
centrum Cirkel in Heerenveen.

Wie een kijkje neemt in het atelier van Frâns Faber 
ontdekt de gepassioneerdheid en creativiteit van 
een veelzijdigheid kunstenaar. Er heerst een gemoe-
delijk sfeertje tussen de vele portretten, dieren, 
landschappen en soms vreemdste fantasieën. Frâns: 
“Wy ha in prachtich berop allinne de earste 60 jier 
binne wat dreech”.

Frâns Faber, een veelzijdig kunstenaar    door Sjirk Wijbenga Drenkeling in kritieke 
toestand naar ziekenhuis
Makkum - Een 48-jarige man uit Makkum is in de 
nacht van zaterdagop zondag in kritieke toestand 
naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders zagen 
een drenkeling in het water liggen in het centrum 
van Makkum. Zij hebben de man uit het water 
gehaald en gereanimeerd. Zijn motorbootje werd 
op het water aangetroffen, deze draaide rondjes 
op het water. Het is nog onduidelijk wat er is 
gebeurd. De politie doet nader onderzoek naar 
de toedracht.

Antonius Ziekenhuis 
nummer 1 in Nederland
Het Antonius Ziekenhuis wordt het meest positief 
beoordeeld als het gaat om zaken als kwaliteit, 
bereikbaarheid en bejegening. Dit concludeert de 
ZiekenhuisMonitor GfK, die de landelijke mening 
heeft gevraagd onder ruim 67.000 mensen. Zo 
werden alle ziekenhuizen in Nederland in kaart 
gebracht en konden onderzoeksgegevens per 
ziekenhuis worden verkregen. 

‘Hoewel nadere analyse nog moet plaatsvinden 
waar en welke afdelingen precies werden gescoord, 
is dit geweldig nieuws, waar wij, samen met alle 
medewerkers en medisch specialisten, trots op 
kunnen zijn’ aldus dr. W.J. van der Kam, voorzitter 
Raad van Bestuur Antonius Zorggroep. ‘De menin-
gen van de inwoners van de regio zijn belangrijk 
om ons beleid hierop af te stemmen en de juiste 
keuzen te kunnen maken. Daarvoor is het 
belangrijk om te weten wat de zorgconsument er 
zelf van vindt’.  Nummer 2 werd het St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop en nummer 3 het Ikazia 
Ziekenhuis te Rotterdam.  

Jelle B. nummer ÉÉN!!

De nieuwe single van Jelle B. bereikt deze week 
de eerste plaats van de Nederlandstalige lijsten. 
Zowel bij TV Oranje Top 30, RADIONL, www.
nederlandstaligetop30.nl als in de lijst van de 
TROS/Sterren.nl, staat "MOOI" op nummer 1. 
De single is opgenomen en geproduceerd door 
Waylon van der Heijden (DJ Goldfinger) uit het 
Brabantse Best en is geschreven door de uit 
Makkum afkomstige Arie Kuipers. De plaat 
verscheen op het Eindhovense label Berk Music.
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Agenda
Donderdag 18 juli:
Makkum – Centrum Jaarmarkt 
van 10.00u tot 18.00u

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

Vrijdag 19 juli:
Makkum –  Makkumer Merke in de feesttent op 
Keatslân De Seize openings-feest met Jelle B
Aanvang: 21.30 uur

Zaterdag 20 juli:
Makkum – Makkumer Merke Keatslân De Seize de 
Rabobank Heren Hoofdklassepartij en de Gros 
Financiele Partners Dames Hoofdklassepartij 
Aanvang: 11.00 uur

Makkum - Schat zoeken met metaaldetectoren. 
Op het Makkumer strand Vanaf 6 jaar 
Aanvang: 13.30 uur in de Strandbibliotheek
(vooraf aanmelden en meedoen kost €2,-)

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

Makkum – Makkumer Merke in de feesttent op 
Keatslân De Seize, matinee m.m.v.  Melodymakers  
aanvang: 16.00u Groot Apres Ski Feest 
met DJ Maurice aanvang: 21.30 uur

Zondag 21 juli:
Makkum – Makkumer Merke Keatslân De Seize  
Jongenskaatsen de ¨Zilveren Zwaan¨ partij gespon-
sord door Café De Zwaan aanvang: 10.00 uur

Cornwerd – Boekenmarkt in het Dorpshuis  
en de Kerk is open van 10.00u tot 14.30u

Makkum – Makkumer Merke in de feesttent op 
Keatslân De Seize matinee m.m.v. De Sellinas
aanvang:16.00 uur

Maandag 22 juli:
Makkum – de 25 e reunie in de feesttent voor 
leden, oud-leden en sympathisanten van de K.V. 
Makkum aanvang: 11.00 uur

Makkum – Makkumer Merke Keatslân De Seize, 
Heren 1e klas d.e.l., de 22e Douwe Blanksma partij 
aanvang: 11.00 uur

Makkum – Makkumer Merke in de feesttent op  
Keatslân De Seize matinee m.m.v. Butterfly 
aanvang: 16.00 uur

Dinsdag 23 juli:
Makkum – Makkumer Merke Keatslân De Seize 
Grote Merke ledenpartij voor aanvangstijden zie 
elders in deze krant 

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

Makkum – Makkumer Merke in de feesttent op 
Keatslân De Seize Rintje Kas&Band 
aanvang: 19.00 uur 

Woensdag 24 juli:
Makkum – Spelletjescircuit, Doe je mee? 
Pret verzekerd! Vanaf 6 jaar Aanvang: 13.30 uur in 
de Strandbibliotheek

Clubkampioenschappen 2013 Tennisvereniging Makkum

Zomertoernooi Tennisvereniging Makkum

De winnaars Damesdubbel B klasse Vera Bosch 
en Geertina Bijlsma.

T.V. Makkum heeft zaterdag 8 juni haar club-
kampioenschappen 2013 afgesloten met de 
huldiging van de kampioenen. De voorafgaande 
week werd onder zonnige omstandigheden door 
36 mannen en vrouwen sportief gestreden om de 
titels in de verschillende klassen. Alleen bij de 
dames enkel waren niet voldoende deelneemsters. 
Iedere avond werden vanaf half zeven tot soms 
twaalf uur drie keer drie partijen achter elkaar 
gespeeld en op zaterdag werden de laatste par-
tijen gespeeld. Het spelen in meerdere klassen 
zorgde vooral bij de oudere deelnemers voor de 
nodige spier- en gewrichtspijntjes. Iedereen kon 

gelukkig weer gezond en lopend naar huis. Op 
de slotdag kon men genieten van een heerlijk 
koud/warm buffet met broodjes shoarma. Dit werd 
deels gesponsord en verzorgd door slager 
Neidhöfer uit Makkum.

Na afloop werden de eerste prijzen uitgereikt. 
- Gemengd dubbel A klasse: 
Pim Bergsma en Margo Konings
- Gemengd dubbel B klasse: 
Marco Molenaar en Tinet Tichelaar
- Dames dubbel A klasse: 
Sandra de Zee en Brenda Koornstra
- Dames dubbel B klasse: 
Geertina Bijlsma en Vera Bosch
- Heren dubbel A klasse: 
Rik Slootweg en Wouter Galama
- Heren enkel A klasse: 
Jeroen Portma
- Heren enkel B klasse: 
Richard Dol

Ook de Makkumer kampioenen van de provinci-
ale voorjaarscompetitie werden gehuldigd. Dit 
waren de volgende teams:
Donderdagavond heren 50+ 1e klas: 
Pim Bergsma, Wim Brandsma, Pieter Portma, 
Jan Koornstra en Wim Schoon. 
Zondag gemengd: 
Rik Slootweg, Wouter Galama, Ayla Göbel, 
Amy Palmhoven en Nel de Vries.
Woensdag Jeugdteam: 
Charlotte Ongering, Niels Johan Wiersma

De jongste deelnemer Remko Slootweg uit 
Makkum en de oudste deelnemer Jouke Bouma 
uit Workum.

T.V. Makkum heeft zondag 30 juni onder een 
heerlijk zonnetje haar zomertoernooi gespeeld. 
Dit is een nieuwe toernooi met als doel de 
contacten met andere tennisverenigingen te ver-
beteren. Met 34 enthousiaste deelnemers, waar-

van 12 gasten uit Bolsward, Elahuzen, Balk en 
Workum, werd  gespeeld in de speelsterkten 5, 6, 
7 en 8 (heren- en damesdubbel en gemengd 
dubbel). Van jong (16 jaar) tot oud (70+) deed mee 
en bij iedere partij werd men aan een andere 
partner gekoppeld. Bij de jongste deelnemers was 
er een mooie strijd tussen de gebroeders Slootweg 
uit Makkum tegen de gebroeders Galama uit 
Bolsward. Ook partijen in de gemengd dubbels, 
met een mix van jong en oud, waren mooi om te 
zien. De oude garde bracht de ballen van de jonge 
‘hardhitters’ vaak verdedigend en mooi geplaatst 
weer terug. De banen waren dankzij Jentje Alkema 
weer heel goed bespeelbaar en de kantine was 
bij Wessel de Vries in goede handen.

Om half vier stond iedereen fris gedoucht klaar 
voor de prijsuitreiking. In iedere poule was er 
een 1e prijs voor de beste heer en de beste dame. 
Deze prijzen werden mede gesponsord door Dutch 
Woman Basics uit Sneek. De prijswinnaars waren: 
Poule Kiki Bertens: eerste prijzen voor Douwe 
de Jong en Marjan van Breemen (beide Makkum) 
Poule Robin Haase: eerste prijzen voor Jan 
Brouwer (Workum) en Elske Bronsgeest (Makkum) 
Poule Igor Sijsling: eerste prijzen voor Rik Sloot-
weg (Makkum) en Bertha Flapper (Elahuzen) 
Poule Arantxa Rus: eerste prijzen voor Ulke van 
der Wal (Balk) en Harmke Adema (Makkum)

Na de prijsuitreiking was er een verloting van 
een aantal leuke artikelen die beschikbaar waren 
gesteld door bedrijven uit Makkum, Workum, 
Sneek en Bolsward. Als afronding van de dag 
was er een heerlijk buffet met ijs na.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Het wordt heter 
laat je wespen bestrijden door de

We s p e n at o r
J.A. Duizendstra    
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K Bakker
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie
Viering te Witmarsum

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. K Muurling

Witmarsum – Aylve State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Pingjum -  in de tuin van beamkerij Ferskaat - 
Nesserlaan 4A, 9.30 uur 
Voorganger: dhr. H. Giliam, hagepreek 
(bij slecht weer in de Victoriustsjerke te Pingjum)

Makkum - Holle Poarte 9.30 uur
Voorganger Dhr. H. Fransen
Organist Dhr. J. Adema
m.m.v. Mevr. M. Sikma

Hallelujah op vrijdag 26 juli met een kraam op de 
braderie staat? Er is een verloting en er zijn leuke 
prijzen te winnen. Voor de kinderen is er een grab-
belton. En natuurlijk kunnen mensen zich opgeven 
als donateur.

Wij in de zomermaanden elke donderdag van 15-17 
uur met koffie, thee en limonade op de Dorpstuin 
bij Avondrust aanwezig zijn? Kom eens kijken, 
genieten, ontmoeten of wat meewerken.

De kinderen die een schooltuintje hebben dan ook 
samen met ons in hun tuintje bezig kunnen en wat 
oogsten als er te oogsten valt.

Tom Algra een toekomstig kampioen eiwerpen is? 
Twee keer ving hij, als toeschouwer, een uit de 
koers geraakt terraseitje! En helemaal héél hè! Ze 
staan nu in zijn vitrinekast…….

Op vrijdag 12 juli is het Gaaster dorpsfeest tra-
ditioneel, nu voor de 19e keer, begonnen met de 
Frans Twijnstra partij. 9.00 uur werd een ieder 
verwacht in de tent met koffie en gebak, waar 
Brenda het openingswoord volbracht met mooie 
worden. Met een prachtige lijst van 14 parturen 
en goede weersomstandigheden, zou deze partij 
een succes moeten worden en dat werd het.                                                                                                       
De heer Weerstra, scheidsrechter, en Altenburg 
hebben deze dag het kaatsen geleid en Weerstra 
reikte na afloop van het kaatsen de prachtige 
prijzen uit. Deze prijzen werden gesponsord 
door Nota Wapeningsstaal uit Bolsward en vee-
houderij A.M. Jorna uit Gaast en bestonden uit 
prachtige bekers aangevuld met kransen voor de 

winnaars in de winnaarsronde. Op deze partij 
wordt eveneens traditioneel het koningsbordje 
uitgereikt aan één van de spelers van het win-
nende partuur. Pieter Westra is door de commis-
sie uitgeroepen tot Koning van de Frans 
Twijnstra Partij. Na de prijsuitreiking was er 
muziek van de band ‘Butterfly’ en bleef het nog 
lang gezellig in de Gaaster tent.

Winnaarsronde
1.  Pieter Westra, Gyanne Hiemstra, 
 Joukje Hoekstra
2.  Meindert Attema, Brenda Drayer, 
 Lisanne Burghraef 
3.  Thomas Burghraef, Gerben de Boer, 
 Akkelys Hiemstra
3.  Pieter van der Valk, Jacob de Groot, 
 Maaike de Groot

Verliezersronde
1.  Jelle Attema, Johanna Kooistra, 
 Wietske Buma
2.  Jan Stellingwerf, Gerard v/d Wal, 
 Tiny Hiemstra

Ideale omstandigheden voor Frans Twijnstra partij 
op Gaaster Merke

De Frans Twijnstra merke partij stond weer in de 
agenda voor de Gaaster jeugd. Dit is de partij van 
het seizoen veel van de jeugd keek hier daarom 
ook al lang naar uit. Doordat er in de winter een 
zaalpartij gezamenlijk was georganiseerd met de 
Workumer jeugd was deze nu uitgenodigd in 
Gaast. Hierdoor ontstond er ook een mooie volle 
lijst met 4 partuur bij de oudste jeugd.  Door op 
het einde alle gewonnen eersten bij elkaar op te 
tellen kwam er een duidelijke uitslag uit. Het dames 
partuur Noami Wiersma en Ruth Stellingwerf 
eindigden als laatste, hierna volgde het partuur 
van Rick de Vries en Mervin Blom. Op een tweede 
plek zijn geëindigd Klaas Marten de Groot en 
Heline Koning. En de grote winnaars waren Dooitze 
de Boer en Rudmer de Ringh. Beide jongens 
beschikken over een constante opslag en uitslag 
en dit uitte in een duidelijke overwinning.                                                                                                                        

Bij de jongste jeugd waren er 6 partuur. De par-
turen 1 tegen 2 en 3 tegen 4 gingen tegelijk van 
start. De winnaars hiervan stonden in de halve 
finale. Bij de eerste partij waren dit Jildou 
Folkertsma en Thom Stellingwerf en bij de 
anderen waren dit Jurre Dalman en Theunis Kok. 
De verliezers van de eerste partijen mochten in 
de verliesersronde hun best doen. Wie van de 
parturen 5 en 6 won stond in de finale. Dit werd 

het partuur van Fenna Terpstra die in eerste 
instantie alleen was maar doordat Jorrit Miedema 
wel even mee wou doen had Fenna een waardige 
maat. De halve finale werd met een eenzijdige 
partij doordat Jildou Folkerstma en Thom 
Stellingwerf hun visite kaartje afgaven en met 
gemak wonnen. In de verliesers ronde wonnen 
Julian kuipers en Sil Nota waardoor deze ook in 
de finale stonden. De finale in de winnaars ronde 
verliep anders dan gedacht. Doordat Fenna en 
Jorrit nog maar een partij hadden gekaatst waren 
deze nog topfit. De tegenstander had er al een 
wedstrijd meer op zitten en dat was te zien. 
Uiteindelijk trokken Fenna Terpstra en Jorrit 
Miedema aan het langste end en wonnen de 
finale met 5-3 6-6. Thom Stellingwerf en Jildou 
Folkertsma pakten een mooie tweede plaats. In 
de finale bij de verliesersronde werd het ook niet 
een echte finale. Julian Kuipers en Sil Nota 
namen gelijk de leiding en gaven deze niet meer 
weg. Zo wonnen zij  de finale met 5-2 6-4.  

De dag opzich was erg geslaagd het was prachtig 
weer om te kaatsen en het veld lag er perfect bij. 
De prijzen waren ook niet slecht waardoor de 
jeugd extra geprikkeld was. De prijzen zijn aan-
geboden door Melkveebedrijf A.Jorna & Nota 
Wapeningsstaal. 

Merke partij Gaaster jeugd kaatsen vergezeld met Workumer jeugd

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Zaterdag 6 juli jl. werd de Keatsatelier J. Scheepvaart 
Pearkekeatspartij gehouden op “Keatslân de 
Seize” te Makkum. Er deden 14 pearkes mee op 
deze zomerse dag. Aan het eind van de middag 
werd er ook nog heerlijk gebarbecued. 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 Willy 
v.d. Velde en Daniël Kleiterp stuurden Lisa de 
Jong en Erwin de Boer naar de B-Klasse. Willy 
en Daniël wisten uiteindelijk de derde prijs te 
behalen, na verlies in de halve finale van Geartsje 
Haijtema en Jan Ruurd Amels met 2/5 – 6/6.

De finale in de A-Klasse ging tussen Vollie 
Oostenveld en Hillebrand Visser tegen Geartsje 
en Jan Ruurd. Vollie en Hillebrand hadden in de 
halve finale Petra Hannema en Robert v. Swinden 
op het nippertje verslagen met 5/5 – 6/0, waar-
mee Petra en Robert ook een derde prijs pakten. 
De winst in de finale was voor Vollie en Hillebrand, 
zij wonnen met 5/2 – 6/6.

In de B-klasse moesten Tine (extra in training 
geweest) en Warren v.d. Veen in de tweede omloop 

hun meerdere erkennen in het pearke van Grietje 
Amels en Jacob (P) v.d. Weerdt (1/5 – 6/2), dat 
uiteindelijk ook in de finale terechtkwam. Hierin 
leken zij korte metten te maken met de andere 
finalisten in deze B-Klasse: Jeltsje en Klaas Pier 
Folkertsma. In no-time stonden Jeltsje en Klaas 
Pier achter met 5/1. Ze staken de koppen bij 
elkaar en begonnen geweldig te kaatsen, het 
werd 5/5. De laatste punten waren ook voor het 
koppel uit Wons (6/2) en zo namen zij de kran-
sen mee uit Makkum!

De prijzen werden vandaag aangeboden door de 
Fam. Scheepvaart van Keatsatelier J. Scheepvaart 
en bestonden uit waardebonnen en medailles. De 
kransen werden aangeboden door een “Kaatslief-
hebster”.

Uitslag A-Klasse:     
1e Prijs: Vollie Oostenveld en Hillebrand Visser
2e Prijs: Geartsje Haijtema en Jan Ruurd Amels 
3e Prijs: Willy v.d. Velde en Daniël Kleiterp
3e Prijs: Petra Hannema en Robert v. Swinden

Uitslag B-Klasse:         
1e Prijs: Jeltsje en Klaas Pier Folkertsma
2e Prijs: Grietje Amels en Jacob (P) v.d. Weerdt

Kaatsvereniging Makkum organiseerde Pearkekeatsen

eigen fotoeigen foto

Er werd onder zonnige omstandigheden in 3 
categorieen gekaatst bij de jeugd. Bij de welpen/
pupillen stonden 5 partuur op de lijst. Dus 4x 
kaatsen voor hen. Melvin & Levi verloren al hun 
partijen maar kaatsten iedere omloop beter. 
Feike & Hanna wonnen 1 partij. Siebren & Lieke 
wonnen 2 partijen en verloren 2 partijen. Het 
ging tussen de parturen Larissa & Wesley en 
Jacob & Chantal. Het werd een spannende strijd die 
eindigde in 5-5 6/4 in het voordeel van Larissa cs.
Uitslag
1ste prijs Larissa Smink & Wesley Huisman
2de prijs Jacob Bosma & Chantal de Witte

Bij de pupillen/schooljeugd 4 partuur op de lijst 
dus poule kaatsen. Christiaan & Jildert verloren 
al hun partijen maar gaven in elke partij goed weer-

stand. Abe & Niels wonnen 1 partij. De finale 
ging tussen Jorn & Xander tegen Ingmar & 
Danny deze werd gewonnen door Jorn cs met 5-2.
Uitslag
1ste prijs Jorn Dijkstra & Xander Nauta
2de prijs Ingmar Wijma & Danny Hoogeveen

Bij de schooljeugd ook poulekaatsen met 4 partuur. 
Het partuur dat als enige uit 2 dames bestond 
Anna & Amber verloren  al hun partijen. Rik & 
Elma wonnen 1 partij. De finle ging tussen Alwin 
& Jelien tegen Lars &nBoukje. In het begin gelijk 
op maar Alwin cs trokken aan het langste eind.
Uitslag
1ste prijs Alwin v.d Weerdt & Jelien de Jong
2de prijs Lars Wijma & Boukje Bosma

Herman Nota’s 11de Ledenpartij jeugd zondag 14 juli 2013

Stoeterij Beijemastate Arum 
 
Harich 13 Juli L2 Dressuur - Geertje de Witte 
met Dazzler 188 punten 
M1 Dressuur - Marsja Dijkman met Alfvers fan e 
Beijemastate 216 punten 1ste prijs en 197 punten 
2de prijs. Bobbie Ijdema met Dimanche Luciene 
202 punten 2de prijs. Pauline Wielsma met Ytzen P 
187 punten 
Z1 Dressuur - Marsja Dijkman met Nedinox 
Congfu 239 punten 1ste prijs en 213 punten 1ste 
prijs. Bobbie Ijdema met Caramba 218 punten 
ZZL Dressuur - Anja Oudendag met Gitta fan e 
Beijemastate 214 punten 
L Springen - Hanneke Hiemstra met Blinker 
Foutloos 1ste prijs 

Oldeholtpade 14 Juli B Dressuur - Yvette Altena 
met Dynou fan e Beijemastate 199 punten 1ste prijs 
en 202 punten 1ste prijs 
ZZL Dressuur - Anja Oudendag met Gitta fan e 
Beijemastate 216 punten 

Uitslagen van de Waardruiters
 
Afgelopen weekend vond de 2e selectie voor de 
Friese Kampioenschappen plaats in Harich:
Zaterdag 13 juli Paarden: Dressuur:
Klasse B: Iris Bosma met Pepe, 2 winstpunten 
erbij met resp. 183 en 180 punten.
Sophie Postma met Golden Wishper, tweede proef 
184 punten / 7e prijs.

Springen:
Klasse B: Ellen Reekers met Varna, parcours voor de 
selectie: Foutloos met 68,5 punten / 2e prijs en 
tweede parcours ook floutloos 66,5 / 1e prijs.
Klasse L: Sophie Postma met Golden Wishper, 
parcours voor de selectie: foutloos, barrage 4 str.p. 
in de snelste tijd, tweede parcours 1e prijs met 5 
sec. voorsprong op  nr. 2.

Zondag 14 juli Pony's: Dressuur:
Klasse B A/B: Silke de Boer met Amarins Synthia, 
192  en 188 punten / 2e prijs.
Klasse L2 D/E: Garina Algra met Ytsia, proef voor 
selectie: 191 punten / 1e prijs en de tweede proef 
181 punten.
Klasse M1 D/E: Eline de Boer met Heidenhof's 
Dion, tweede proef 184 punten / 3e prijs.
Klasse M2 D/E: Simone Dijkstra met Lizzy, proef 
voor selectie, 178 punten / 2e prijs en tweede proef 
188 punten / 1e prijs.
Klasse Z2 D/E: Gerbrig Bosma met Sky Dancer, 
proef voor selectie, 234 punten / tweede proef 246 
punten, 2 x 1e prijs!

Springen:
Klasse L D/E: Yara de Vries met Fallingasate 
Dewi, parcours voor selectie: foutloos, barrage tijd 
34,93 / 2e prijs en tweede parcours direct op tijd: 
balkje, 4 str.p. tijd 56,50 / 2e prijs.

Aanvangstijden Makkumer Merke
Leden Partij Dinsdag 23 juli 2013

Heren A   10.00 uur Heren B      9.00 uur  
Heren C  9.00 uur Heren 45+ 11.00 uur
Heren 55+ 11.00 uur Dames A 9.00 uur
Dames B     9.00 uur Dames 35+ 10.00 uur
Schooljeugd 12.00 uur Pupillen 12.00 uur
Welpen 12.00 uur
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Weersterweg 21, Wons
Ruime woning met vrijstaand atelier

op royaal perceel (1.717m²).
Woningruil mogelijk!

Vraagprijs: € 345.000,- k.k.

TE KOOP

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.

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type    2010  €  15540,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  12840,-

Skoda Octavia Station 1.6Fsi,a/c 100dkm 2008  €  10740,-

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm  11-2007  €  10395,-   

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm   2010  €  10445,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm     2008  €   9640,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd  2008  €   9445,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008 €   8345,-

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm  2011  €   6995,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6940,-

Peugeot 206SW 1.4Hdi,airco,r-cd,apk     2004  €   3840,-

Opel Corsa 1.2-16V, st.bekr,apk,98dkm   2000  €   1990,-

Renault Scenic 1.9Dti,airco,nette auto  2000 €   1950,-

Citroen Xsara 1.8-16V,5drs,airco,apk    2000  €   1295,-

Skoda Octavia Station 1.6Fsi
Trekhaak, radio-cd, Lm velgen,
mistl voor, Zeer compleet
6 mnd bovaggarantie
102 dkm  bj 2008

 10740,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
  Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

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

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

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

Mededeling competitie 
KV Makkum
Vanavond is er geen Heren-competitie. Donderdag 18 
juli is er zowel voor de Heren als de Dames de 
laatste competitie vóór de Makkumer Merke. 
Aanvang 19.00 uur. Ook zal “KAATSFAN” op het 
veld aanwezig zijn. Wat dit is? Komt allen kijken! 
Na de Merke is er geen competitie, deze start weer 
in de week van maandag 19 augustus. Iedereen die 
toch graag wil kaatsen na de Merke kan elke don-
derdagavond om 19.00 uur komen kaatsen. De 
eerste keer zal zijn op donderdag 1 augustus. 

Belangrijke mededeling 
KV Makkum
Opstelling Lunapark in het centrum van Makkum. Op 
het Plein en de Markt worden diverse kermis-attrac-
ties opgesteld. De opbouw vindt vanavond woens-
dag 17 juli plaats. De kermis start op donderdag 18 
juli en sluit ’s avonds op dinsdag 23 juli.

Super-zaterdag in Makkum
Zaterdag 20 juli is er een primeur voor de KV 
Makkum. Zowel de Rabobank Heren Hoofdklasse 
V.F. Partij als de Gros Financiële Partners Dames 
Hoofdklasse V.F. Partij worden georganiseerd. 
Deze dubbele partij wordt voorafgegaan door een 
wel heel speciale opening en Keurmeesterskorps 
“Yn ‘e Bocht” en een nieuw Dames-Keurmeesterskorps 
zullen alles in goede banen leiden.Rondom het veld 
komen gezellige zitjes en met de grote feesttent 
ernaast belooft deze dag onvergetelijk te worden. 
Beide wedstrijden beginnen om 11.00 uur. De entree 
op deze ‘super-zaterdag’ is GRATIS !
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Ikea blankhouten kinderledikantje met spijlen en 
verstelbare bodem. Inclusief matrasje. LxBxH: 
112x55x64cm.ZGAN. 35euro, Kinderstoel veilig-
heidstuigje nieuw in doos: 5 euro, Dekenklem 
voor ledikantje. 5 euro. Tel. 0618735913

z.g.a.n. computerbureau + gratis bureaustoel € 35,- 
tel. 0653675177

kleuterbed 150 cm L x 70 cm B x 50 cm H z.g.st. 
€ 35,- tel. 0515573822

Twee houten tuinschermen geinpregneerd niet 
gebruikt € 10,- Prachtig 2 persoons blank houten 
bed uit meubelmakerij z.g.a.n. breed 160 cm € 100,- 
tel. 0515560028

Sier betontegels 82 stuks tel. 0515 232132

8 weken oude poesjes. Zeer fraai getekend en 
reeds  zindelijk. Alleen voor echte poesliefhebbers. 
Tel. 0517-531520

180 trottoirtegels. Tel. 06-13570329, vanaf vrijdag 
na 12.00u bellen.

zilverkleurige bril in brilhoesje (opschrift 
Rayban) kleur zwart.  en tussen ds. Touwenlaan, 
Lieuwkema-straat, Buren, Klipperstraat, de Voorn, 
Botterstraat, Polle fietspad richting Menziessingel. 
Verloren op 5 juli jl. tel: 0515 231089 of 06 
20269791. Mis hem erg.

op 11 juli ’13 in de Klipperstraat, een bos sleutels 
met Jumbo munt eraan. Af te halen op Klipper-
straat 38.

Op 12 mei 2013 hebben wij in ons chinees 
restaurant FENG SHENG een goude trouwring 
gevonden. Er staat een naam in gegrafeerd Arie

leeuw uit de dierentuin (van duplo). 0636169746 

materiaal voor het maken van een insectenhotel, 
een zandbak, bankjes van boomstammen en takken 
voor de hut. Niet brengen. Mail en we komen het 
halen. MADuurzaam@makkum.nl

Makkum, De Gearen, 7 juli: Zwarte poes, smalle 
witte driehoek op snoet, witte bef, witte sokken 
voor, kousen achter, 10 maanden oud. Kleine 
poes voor haar leeftijd. Droeg bij vermissing een 
rôze halsband. Foto's www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

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

VERLOREN

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

VERMIST

GEZOCHT

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

* De kunstenaars van Makkum presenteren zich in de bibliotheek.

Verschijning Makkumer Belboei nr. 1503
De Makkumer Belboei komt volgende week op donderdag 25 juli uit. De advertenties en kopij 
kunt U tot vrijdag 18.00 uur insturen en uitsluitend de familieberichten kunt u tot maandag-
middag 17.00 uur mailen.

Jappie de Vies (A-klasse)

OLDEBOORN. Op zaterdagmorgen 6 juli is de 
vijfde bekerwedstrijd van de zomercompetitie 
gevist van HSV de Voorn,  HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislocatie 
was de Boorn even buiten Oldeboorn. Het was 
prachtig visweer, onbewolkt, zonovergoten en 
weinig wind, maar er is niet veel gevangen. 
Enkele vissers vingen één of enkele brasems, 
maar de meeste vissers kwamen niet verder dan 
een paar kleine visjes of hadden zelfs helemaal 
niets. Ids Idzenga ving naast een paar brasems 

ook nog een dikke zeelt en werd daarmee kam-
pioen van de wedstrijd. De uitslag was als volgt:

A-klasse:
1. I. Idzenga 5851 gram 
2. H. Nauta 2067 gram
3. F. Temme 922 gram
4. P. Topma 601 gram
5. R. de Jong 574 gram
6. K. Bakker 449 gram
7. F. van Duinen 253 gram
8. A.D. van Assen 185 gram
9. J. vd Laag 131 gram
10. J. de Vries 64 gram
11. H. Olde Olthof 15 gram
12. B. Altena 8 gram

B-klasse:
1. B. Sluiter 3456 gram
2. T. Wielinga 2513 gram
3. P. Roedema 1766 gram
4. T. Landskroon 1016 gram
5. A. de Boer jr. 503 gram
6. T. Hooisma-Hut 378 gram
7. J.R. de Boer 118 gram
8. H. Wolbers 10 gram
9. J.R. den Boer 0 gram
10. B. Dorenbos 0 gram

De grootste vis werd gevangen door T. Wielinga, 
hij ving een brasem van 50,2 cm.

De volgende wedstrijd is de verrassingstocht. 
Deze wordt gevist op 20 juli. De visplaats blijft 
een verrassing. De loting is om 6.00 uur op Plein 
1455 (achter de Poiesz supermarkt) te Bolsward. 
Er wordt gevist van circa 7.30 - 14.00 uur. 

Vijfde bekerwedstrijd zomercompetitie

eigen fotoeigen foto


