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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Langezand 35

Vraagprijs 
€ 295.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Vrijdagavond Zomerbraderie Makkum
Makkum - Vrijdag a.s. organiseren de ondernemers van Makkum weer een braderie. Dit jaar onder 
leiding van de Janny Zeeman en Johan Brattinga. De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur. Tevens 
kunnen de kinderen weer een vrije verkoop houden. Willen de omwonenden er rekening mee 
houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein autovrij zijn vanaf 14.30 uur.  Het bestuur O.V.M.

Merke ledenpartij 2013 eindigt met één krans in de dakgoot

Makkum – Dinsdag 23 juli jl. werd door vele 
leden van de K.V. Makkum gestreden om een 
plaats in de koets. De kaatsomstandigheden 
waren op deze laatste dag van de Merke zwaar, 
er waren tropische temperaturen en de kaatsers 
moesten veel drinken en goed zout eten. In totaal 
(alle 12 klassen) waren er 70 parturen.

Eén prijswinnaar bij de heren kon zijn krans niet 
aan de gevel van zijn huis hangen, omdat hij 
helemaal geen voorgevel meer had. Aldus kreeg 
zijn krans een mooi plekje in de dakgoot op nr. 
39 van de Kerkstraat. Onze verslaggever meldt 
dat direct de dag na de Grote Merke Ledenpartij 
er met man en macht gezwoegd werd om een 
nieuwe gevel op te bouwen. Gefeliciteerd Geert!

De prijzen bestonden dit jaar uit prachtige kunst-
werken van glas gemaakt door “Glasblazerij 
het Quakeltje” uit Exmorra. De 1e prijs was een 
kaatsende zeemeermin, de 2e prijs was een 
pompeblêd met kaatswant en bal en de 3e prijs 

was een grote kaatsbal. De kransen voor alle 
categorieën werden aangeboden door Vigilante / 
Beach Resort.

De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen 
door Hidde Koornstra in de Heren B-Klasse en 
door Hillebrand Visser in de Heren A-Klasse. Zij 
ontvingen hiervoor een fraai ereteken, aangeboden 
door Caravan “Us Stek“. De verste Boppeslach 
bij de Dames werd gewonnen door Tinet 
Tigchelaar, zij sloeg de bal in de feesttent! en 
ontving hiervoor de Ernst Freitag wisselbeker.

Na de prijsuitreiking onder leiding van voorzitter 
Warren v.d. Veen, konden de winnaars plaats 
nemen in de koetsen. Even na 20.00 uur begon, 
met muzikale begeleiding en voorop het vaandel, 
de succesvolle rijtoer door Makkum voor alle 1e 
prijswinnaars en was er voor de feestgangers in 
de tent aansluitend het slotfeest met “Rintje Kas 
en Band”. Elders in dit nummer alle verslagen en 
uitslagen.

Alle uitslagen Makkumer Merke 2013
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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: 
Tandartspraktijk Koudum 0514-522424
- 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 Agenda
Donderdag 1 augustus:
Makkum – Avondrust, Bingo, aanvang: 15.00 uur 
in het restaurant

Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur 
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke 
reserveringen Tel. 0655784959

Vrijdag 2 augustus:
Makkum – Zomerbraderie in centrum van 16.00 uur 
tot 21.00 uur

Zaterdag 3 augustus:
Makkum - Er wordt vandaag geen oud papier opge-
haald.
 
Makkum - Vriendschapsbandjes maken. Voor je beste 
vriend(in) of gewoon voor jezelf. Vanaf 6 jaar; 
aanvang: 13.30 uur In de Strandbibliotheek op het 
Makkumer strand

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

Dinsdag 6 augustus: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, aanvang: 
14.00 uur in het restaurant

Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur 
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke 
reserveringen Tel. 0655784959

Woensdag 7 augustus:
Makkum - Aadje piraatje. Schatten bewaar je in een 
schatkist. Kom jij je eigen schatkist maken? Vanaf 
4 jaar; aanvang: 13.30 uur; meedoen kost € 2,-- 
In de Strandbibliotheek op het Makkumer strand

Kerkdiensten
Wist u dat... Makkum – Het Anker, 9.30 uur

Voorganger: Ds. Nijenhuis
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 den Haagen

Witmarsum – de Hoekstien, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.R. van Veen –  van Achlum

Makkum - Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger Mevr. C. Hoekstra -Baarda
Organist Dhr. J. Adema
m.m.v. Klaas en Hennie Bakker

Het programma voor de Makkumer Visserijdagen 
van vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus op onze 
website staat? www.visserijdagen-makkum.nl

Je nog steeds voor diverse onderdelen van de 
Makkumer Visserijdagen op kunt geven? 

Zo kunt u zich nog aanmelden voor de gezellige 
pieremachocheltocht, het palingroken, melkpakken-
boot bouwen, bungeeroeien en de roeiclinic. 

Opgeven kan via onze website www.visserijdagen-
makkum.nl

Er met de Pieremachocheltocht mooie prijzen te 
winnen zijn? Er zijn waardebonnen te winnen, die 
u kunt besteden bij de ondernemers in Makkum! 

Eerste prijs is een bon t.w.v. €125,-, tweede prijs 
een bon van €75,- en de derde prijs een bon van 
€50,-. En natuurlijk de eer van beste Makkumer 
pieremachochelbouwer van 2013. Dus geef je nu 
op voor de Pieremachocheltocht!

We dit jaar ook een superloterij hebben??? 

En de loten nu al te koop zijn bij Boekhandel 
Coufreur en Rinia Fietsen, dus wees er snel bij.

Melle en Feikje Cuperus 
gaan verhuizen 

van Tichelwerk 18  8754 CB 
naar Bleekstraat 15  8754 CK te Makkum 

met ingang van 1 augustus 2013.

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn

 

Dikkie van Dijk
 
* 26-06-1966 † 26-07-2013
  Harlingen    Sneek
 

Herman
Dianne, Lammert
Baukje, Nigel
Femke

 
De crematieplechtigheid zal plaats vinden op 
donderdag 1 augustus om 14:00 uur in crema-
torium Goutum. Aula 1, Yndijk 1 te Goutum
 
Gelegenheid tot condoleren in de Gekroonde 
Roskam op donderdag 1 augustus van 10:30 
tot 12:30 uur, Kaatsplein 3-5-7, Witmarsum
 
Geen bloemen graag, enkel een witte roos.
 
Correspondentieadres:
Julianastraat 18, 8822 VX Arum

Mochten wij iemand vergeten zijn, dan is dit 
bij deze een uitnodiging.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Rabobank Heren Hoofdklasse zaterdag 20 juli jl.

Gros Financiële Partners Dames Hoofdklasse Partij

Na de spectaculaire opening, waarbij de winnaars 
van de Dames en Heren Hoofdklasse partijen van 
vorig jaar begeleidt werden door keurmeester-
korps ‘Yn’e bocht’ en keurmeesterkorps ‘Sit Gjin 
Kwea Yn’, konden beide partijen om 11u los!  
Na een bewolkte start, kwam rond 13u de zon 
om het hoekje kijken. Bij de Heren Hoofdklasse 
zijn op deze ‘superzaterdag’ enkele spannende 
partijen verkaatst. De derde prijs was voor het 
partuur Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra en 
Pier Piersma. De finale ging tussen het partuur 
van Gert-Anne v.d. Bos, Taeke Triemstra en 

Daniël Iseger en het partuur van Johan v.d. Meulen, 
Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma. Deze finale 
werd gewonnen door het partuur van Gert-Anne 
v.d. Bos en c.s., op een stand van 5-2 / 6 - 2. 
Koning van deze partij is geworden met algehele 
stemmen Gert-Anne v.d. Bos. De prijzen zijn 
door de prijswinnaressen van de Dames 
Hoofdklasse Partij overhandigt aan de Heren. 
De prijzen werden aangeboden door de Rabobank. 
De kransen werden aangeboden door keurmeester-
korps ‘Yn’e bocht’. De koningsprijs werd aan-
geboden door Taxi centrale v.d. Bles Makkum.

Op deze ‘superzaterdag’ hebben we na een 
bewolkte start, prachtig kaatsweer gehad. Er zijn 
vandaag bij de dames spannende partijen ver-
kaatst. De derde prijs was voor het partuur 
Joukje Kuperus, Feikje Bouwhuis en Harmke 
Siegersma. De finale ging tussen het partuur van 
Iris v.d. Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra 
en het partuur van Lisette Wagenaar, Leonie v.d. 
Graaf en Fenna Zeinstra. Deze finale werd 
gewonnen door het partuur van Lisette Wagenaar 

en c.s., op een stand van 5 – 3 / 6 - 6. Koningin 
van deze partij is geworden met algehele 
stemmen Leonie v.d. Graaf. De prijzen zijn door 
de prijswinnaars van de Heren Hoofdklasse 
Partij overhandigt aan de dames. De prijzen wer-
den aangeboden door Gros Financiële Partners 
Makkum De kransen werden aangeboden door 
Alpha Yacht Charters Makkum. De koninginne-
prijs werd aangeboden door Café Restaurant de 
Prins 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                  

Zilveren Zwaan Jongens Afdelingspartij

Groothandel Bergsma Jongens del.

Wedstrijdverslag 22e Douwe Blanksma Partij

Op een tropische zondag, 21 juli, is deze Jongens 
Afdelingswedstrijd en de Jongens del. + verliezers 
afdeling wedstrijd verkaatst. Er gingen 36 partuur 
van start in de Afdeling. In de 1e omloop was de 
partij tussen Dronrijp en Witmarsum 1 direct een 
uitdaging voor deze twee kanshebbers vandaag. 
Dronryp won echter eenvoudig met 5/2 – 6/4, 
kaatste de volgende omlopen goed door en 
plaatste zich voor de halve finale. Hierin troffen 
zij het partuur van Wommels, die in een hele 
spannende 4e omloop het partuur van Makkum 
2 had verslagen met 5/5 – 6/4. De beste in deze 
halve finale was Dronryp, zij wonnen met 5/2 – 6/2. 
De andere finalist was Sexbierum. Dit partuur 
had in de 4e omloop het partuur van Berlikum 1 
verslagen met 5/3 – 6/4 en had een staand nummer 
in de halve finale. De finale werd vrij vlot ver-
kaatst. De winst was voor Dronryp in 5/3 – 6/4.

Uitslag Jongens Afdeling:
1e Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma 
 en Wierd Baarda
2e Sexbierum, Durk Ennema, Mark Jan IJkema 
 en Joran Gerbranda
3e Wommels, Marco Weijer, Pieter Sijtsma 
 en Bouke Fopma 
4e Makkum 2, Eelke Reinsma, Simen Bootsma 
 en Jouke Vlasbloem
4e Berlikum 1, Andre v. Dellen, Patrick Nauta 
 en Remco Dijkstra

De prijzen werden aangeboden door Cafe-Rest. 
De Zwaan te Makkum en T. en J. Adema 
Systeemafbouw te Makkum. De kransen werden 
aangeboden door: Autorijschool A. Poog te 
Makkum.

De del. en verliezersafdeling lijst werd gekenmerkt 
door vele kaatsers die afhaakten na verloren te 
hebben in de eerste omloop van de afdelings-
wedstrijd. De zorgvuldig gelootte lijst moest 
vele malen worden aangepast, maar dat verliep 
zonder problemen en zo ging de Groothandel 
Bergsma Partij van start. De finale ging hier
tussen het partuur van Mart v.d Molen, Pieter 
Kleinjan en Ate Visser. Zij kaatsten in de 3e 
omloop tegen Bart Reijenga, Joram Dijkstra en 
Jesse Tjoelker en wonnen met 5/5 – 6/0. 
Vervolgens hadden zij een staand nummer. De 
halve finale ging tussen het partuur van Wiebe 
Dijkstra, Auke Boomsma en Roy v.d. Berg en het 
partuur van Dirjan Bouma, Klaas Pier Folkertsma 
en Nies Douwe Yntema. Vrijwel ieder eerst eindigde 
op 6/6 en na een lange partij was de finale een 

feit voor Dirjan, Klaas Pier en Nies Douwe: 5/5 
– 6/4. In de finale ging het gelijk op, maar uitein-
delijk pakten Dirjan, Klaas Pier en Nies Douwe 
de eerste prijs in 5/4 – 6/2.

Uitslag Jongens del. + verliezers afdeling.
1e Dirjan Bouma (Grou), Klaas Pier Folkertsma 
 (Wons) en Nies Douwe IJntema (Easterein)
2e Mart v.d. Molen (Witmarsum), Pieter Kleinjan 
 (Witmarsum) en Ate Visser (Broeksterwoude)
3e Wiebe Dijkstra (Anjum), Auke Boomsma 
 (Morra) en Roy v.d. Berg (Grou)

De prijzen werden aangeboden door Groothandel 
Bergsma te Franeker. Makkum. De kransen 
werden aangeboden door: Autorijschool A. Poog 
te Makkum.

Ook vandaag (22 juli ’13) hebben we in Makkum 
weer ontzettend warm weer gehad. De kaatsers 
hebben onder deze barre omstandigheden alles 
uit de kast gehaald om er toch een mooie 
spannende kaatspartij van te maken. Groot 
respect voor alle kaatsers, scheidsrechters en 
ook voor onze aanmerkers en keurmeesters, die 
onder deze temperaturen de wedstrijd tot een 
goed einde hebben gebracht. 

3e Krijn Hiemstra, Pieter van Althuis 
 en Johan Diertens
2e Ane Jan Knol, Jan Sipke Tuinman 
 en Marten v.d. Leest
1e Dylan Drent, Hendrik Bouwhuis 
 en Hillebrand Visser.

Zij wonnen de finale met 5/4 – 6/2. Koning van 
deze partij is geworden: Hillebrand Visser. De 
prijzen zijn aangeboden door Repko Sportprijzen.
Kransen aangeboden door Fam. E. Freitag. Onze 
dank hiervoor. 
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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

HEREN 45+ KLASSE.

Bij deze klasse namen zes parturen deel en er 
waren twee prijzen te verdelen. De Jan Tuinier 
Wisselbeker ging naar Berrie Aalders.                                           

Uitslag Heren 45+ Klasse: 
1e: Berrie  Aalders (Koning), Henk Hellinga 
 en Theo Adema               
2e: Ieme de Haan, Gerrie Krikke 
 en Martin Vlasbloem

HEREN 55+ KLASSE.

In deze oudste klasse deden vijf parturen mee en 
ook hier moest men strijden om twee prijzen. 
Sietze de Vries werd tot koning uitgeroepen en 
mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ont-
vangst nemen, tevens ontving hij de zilveren 
Koningsbal.

Uitslag Heren 55+ Klasse:
1e: Sietze de Vries (Koning), Sjirk Rolsma 
 en Jetze Nagel         
2e: Geert v.d. Plaats, Jan Lutgendorff 
 en Jan Altenburg 

HEREN A KLASSE.

Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, 
hier werd in een poule gekaatst. Er waren twee 
prijzen te verdelen. Tot koning van deze klasse 
werd uitgeroepen Jorn Adema, hij ontving de 
Joh. Adema Wisselbeker.

Uitslag Heren A klasse: 
1e: Jorn Adema (Koning), Michiel Scheepvaart 
 en Aloys Freitag:          
2e: Daniël Kleiterp, Lennart Adema 
 en Klaas Pier Folkertsma                               

HEREN B KLASSE.

In de Heren B klasse stonden acht parturen op de 
lijst en werd er gestreden om drie prijzen. Sander 
Rinia werd tot koning uitgeroepen en ontving de 
Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.

Uitslag Heren B Klasse:
1e: Simen Bootsma, Hidde Koornstra 
 en Sander Rinia (Koning). 
2e: Yde Klaas Dijkstra, Renze Miedema 
 en Emiel Wijma
3e: Uilke Tuinier, Jouke Vlasbloem 
 en Jesse Rinia. 

HEREN C KLASSE.

In deze klasse streden 14 parturen om de hoogste 
eer. Er waren vier prijzen te verdelen. Jacob (P)  
v.d. Weerdt werd tot koning uitgeroepen, hij ont-
ving de Willem Kooistra Wisselbeker.

Uitslag Heren C Klasse:
1e: Jacob (P) v.d. Weerdt (Koning), Koert Jansen 
 en Geert Melchers
2e: Jouke Abe Tilstra, Harm Jan Cuperus 
 en Klaas v. Malsen
3e: Rintje Melchers, Leendert Kooistra 
 en Jetze Genee 
3e: Ruurd Tilstra, Leo Nauta en Wiard Altena

Uitslagen Merke ledenpartij 2013
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DAMES 35+ KLASSE:

Op dinsdag 23 juli was het zover, het ging 
heven! Om 09:00 uur ging de grote Merke 
ledenpartij waar iedere dame zo goed voor 
getraind had van start. Helaas was er niet veel 
opgave, maar waren er bij de dames 35+ klasse 
toch nog 4 parturen te formeren, waarin ze gingen 
poulekaatsen. Partuur nr. 1 met Hieke Bootsma 
en Joke de Vries moesten los tegen partuur nr. 2 
met Jelly Kuipers en Paula Helfrich. De stand werd 
5/4 6/4 voor partuur nr. 1. Ondertussen waren de 
beide andere parturen ook al aan het kaatsen, 
partuur nr. 3 met Mieke Tilburgs en Japke Smit 
tegen partuur nr. 4 met Boukje van der Werf en 
Monique van Hijum. Partuur nr. 4 won met een 
stand van 5/3 6/0. Toen was het even pauze voor 
de dames, ze moesten even wat drinken vanwege 
het warme weer. Daarna volgende partuur nr. 1 
tegen partuur nr. 3. Deze kaatst partij werd gewon-
nen door partuur nr. 3 met een stand van 5/3 6/4. 
Ook de parturen nr. 2 en 4 waren al weer druk 
aan het kaatsen en partuur nr. 4 versloeg partuur 
nr. 2 met een stand van 5/1 6/2. Later hierna 
volgenden nog de laatste twee partijen. Partuur 
nr. 1 nam het op tegen partuur nr. 4, deze partij 
werd gewonnen door partuur nr. 4 met een stand 
van 5/1 6/2. En partuur nr. 2 stonden in het veld 
tegenover partuur nr. 3 , partuur nr. 3 was sterker 
en won met een stand van 5/4 6/4. De punten 
werden opgeteld en uiteindelijk had partuur nr. 3 
met Mieke Tilburgs en Japke Smit de tweede 
prijs binnengesleept. En partuur nr. 4 met Boukje 
van der Werf en Monique van Hijum de krans 
binnen en de rit in de koets dik verdiend, zij
hadden de meeste punten behaald en wonnen de 
grote Merke leden partij van de Dames 35+ klasse! 
De kransen werden aangeboden door: Vigilante/
beach resort te Makkum. De koningin Elly Otten 
wisselbeker 2013 is voor: Boukje van der Werf.

Uitslag Dames 35+ Klasse:
1e Boukje van der Werf (K), Monique van Hijum
2e Mieke Tilburgs, Japke Smit

DAMES A KLASSE:

 
Er werd in de dames A klasse 2 tegen 2 gekaatst 
en in een poule met 4 partuur.  Romine en Lena 
starten tegen Mirjam en Rina. Rina maakte haar 
debuut in de dames A klasse en begon vliegend 
met een bovenslag.  Het werd een spannende 
partij waarin Romine en Lena eerst het voortouw 
namen maar Mirjam en Rina knap inhaalden.  
De strijd werd beslist in het voordeel van 
Romine en Lena met 5-4 6-4. De andere partij 
ging tussen Vollie/Tinet en Sjoukje/Amarins, 
waarbij bij Vollie oppermachtig was met haar 
opslag en Tinet in het perk geen bal liet zitten.  
Zij wonnen de partij met 5-1 6-0. Daarna kwa-
men Vollie cs tegen Mirjam cs te staan. En ook 
al kaatsten Rina en Mirjam goed ze redden het 
niet op en verloren met 0-5 4-6. Romine cs trof-
fen Sjoukje cs de tweede partij.  Ze gingen vlie-
gend van start en kwamen snel op voorsprong. 
Sjoukje en Amarins bleken echter echte diesels 
te zijn en kwamen na 4 eersten goed op stoom.  
Ze pakten 2 eersten en zochten de aansluiting. 
Maar Romine cs gaven de overwinning niet 
meer uit handen en wonnen met 5-2 6-4. In de 
“finale” stonden Vollie cs tegenover Romine cs.  
Het werd toch een spannende partij waarin 
Vollie cs het voortouw namen maar Romine cs 
telkes de aansluiting wisten te houden. Alleen op 
een stand van 4-2 6-6 pakten Vollie en Tinet de 
punten en werd het gat te groot. Romine cs had-
den geen goed antwoord op de opslag van Vollie 
en Tinet miste geen bal in het perk en in het tus-
senspel. Een “opgooier” van Lena werd later 
genadeloos afgestraft door Tinet die de bal tot in 
de tent wist te slaan. Hiermee behaalde zij de 
verste boppeslach bij de dames. Vollie en Tinet 
wonnen de partij met 2-5 4-6. Tinet werd tot 
koningin uitgeroepen en ze kreeg de Ernst 
Freitag beker voor de  verste boppeslach.

Uitslag Dames A Klasse:
1e Vollie Oostenveld, Tinet Tigchelaar (K)
2e Romine Jansen, Lena Wijbenga

DAMES B KLASSE:

Na de fanatieke en leerzame trainingen van 
Warren de voorzitter en zijn rechterhand Lena 
Wijbenga was iedereen er helemaal klaar voor. 7 
parturen waren aanwezig op deze toch wel 
zenuwachtige dag, want ja wie wil er nou niet in 
de koets met prachtige Friese paarden?! Van te 
voren was het moeilijk te zeggen wie er eventu-
eel zou kunnen winnen, alle parturen waren aan 
elkaar gewaagd.  De eerste omloop werd gekaatst 
en gewonnen door Andrea van der Velde, Jetltsje 
Folkertsma, Ellen van Hijum tegen Geartsje 
Haijtema, Lisanne Rinia en Ekerina Bootsma. 
Partuur 2 had een achterstand maar kwamen 
toch erg dichtbij maar het werd 5-4 6-6. Willy 
van der Velde, Klaske Genee, Margreet 
Lutgendorff kaatsten de eerste omloop winnende 
tegen Geertina Nota, Corine Veltman en Grietje 
amels met een stand van 5-3 6-6. In partuur 7 
werd bijgeloot Geertina Nota en Grietje Amels 
bij Evelien van der Land. Na een spannende en 
fanatieke partij won dit partuur tegen Andrea, 
Jeltsje en Ellen. Met 5-3 6-6 gingen ze door naar 
de finale. In het begin leek het of Gretha, Sanne 
en Jet door gingen naar de finale, ze stonden ver 
voor maar de dieseltjes dachten ook maar eens 
gang te zetten en waren weer bij met de stand. 
Willy, Klaske en Margreet maakten het uit met 
5-5 6-0 en gingen daardoor door naar de finale. 
In de finale ging het vrij snel met de stand, 
Geertina, Evelien en Grietje stonden ver voor. 
Toch wisten Willy, Klaske en Margreet er nog 
twee eersten van te maken. Hier bleef het bij, 
allen uitgeput door het warme weer toch wel. 
Geertina, Evelien en Grietje waren te goed en 
maakten het uit met een stand van 5-2 6-4! 
Uitgeroepen tot koningin van 2013 werd nie-
mand minder dan Evelien van der Land!

Uitslag Dames B Klasse:
1e Geertina Nota, Evelien van der Land, 
 Grietje Amels.
2e Willy van der Velde, Klaske Genee, 
 Margreet Lutgendorff.

Uitslagen Merke ledenpartij 2013

Zerres ¾ Pantalons
15 Euro korting
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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 BD 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.

WELPEN:
Bij de welpen was Chantal de Witte geblesseerd 
waardoor er 4 partuur overbleven dus poulekaatsen. 
Quincy en Anne kaatseten goed maar verloren hun 
partijen. Feike en Lieke kaatsten zeer spannend 
tegen Jacob en Levi maar delvden het onderspit. 
De finale tussen Larissa en Wesley tegen Jacob 
cs ging lang gelijk op maar de winst was met 5-4 
voor Larissa cs.

Uitslag Welpen:
1e Larissa Smink (K) en Wesley Huisman
2e Jacob Bosma en Levi van Malsen.

PUPILLEN B KLASSE:
Bij de pupillen in de B klasse 3 partuur.Robin en 
Siebren verloren hun beide partijen. De finale 
tussen Niels en Hanna tegen Jildert en Melvin 
werd met 5-2 gewonnen door Niels cs.

Uitslag Pupillen B Klasse:
1e prijs Niels Roorda (K) en Hanna v.d Gaast

PUPILLEN A KLASSE:
Bij de pupillen A klasse 4 partuur op de lijst dus 
ook poulekaatsen. Er waren 2 parturen die goed 

kaatsten maar helaas geen partij konden winnen. 
Dit waren Jorn en Indy en ook Ingmar en Xander 
waren kansloos.De finale ging tussen Lobke en 
Danny tegen Anouk en Christiaan. Hierin bleken 
Lobke cs te sterk zij wonnen met 5-2.

Uitslag Pupillen A Klasse:
1e Lobke Vlasbloem (K) en Danny Hoogeveen
2de prijs Anouk Smink en Christiaan Schilstra

SCHOOLJEUGD:
Bij de schooljeugd stonden 7 partuur op de lijst.
Alwin en Anna namen het in de halve finale op 
tegen Niels en Boukje laatstgenoemden wonnen.
De andere halve finale ging tussen Ype en Kim 
tegen Lars en Amber. Ype cs wonnen deze strijd.
De finale tussen Ype cs tegen Niels cs werd 
gewonnen door Ype cs.

Uitslag Schooljeugd:
1e Ype v.d Logt en Kim Dijkstra (K)
2e prijs Niels Miedema en Boukje Bosma.

Tenslotte willen wij graag de sponsoren bedanken 
en ook de scheidsrechters die ondanks de hitte 
allles goed onder controele hadden. Bedankt!

Merkeledenpartij 2013 Jeugd
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4 kaarten voor Dutch Valley op 10 augustus a.s. 
te Spaarnwoude. Kaarten kosten € 49,95 per 
stuk, nu alle 4 voor € 40,00 Graag na 18.00 tel. 
06-38515902

Hoge koelkast (met diepvries deel) Wasmachine, 
samen 200 euro, Bureau stoel, leer 25,00 euro, 
Wit kuipstoeltje (IKEA) 25,00 euro, tel: 
0515725886 of 06 12908526 of 06 39293584

Elektrische gitaar met versterker, microfoon, 
krukje en hoes. Bijna niet gebruikt. En nog een 
elektrische gitaar, samen 100 euro. Plat computer-
scherm; BenQ, 22 inch, 40 euro. Kleine dubbele 
jambee, z.g.a.n., 17 en 20 cm. 25 euro. Tel 
0515232577

Dubarry Shamrock laarzen maat 39 zo goed als 
nieuw € 160, Dubarry commander bootschoenen 
zo goed als nieuw €75, tel.06 44025780

Wooncentrum Aylva State beschik over 2 dag-
centrums  waar bewoners genieten van een pret-
tige dag. Voor deze ruimtes zijn we nog opzoek 
naar buikkastjes. Wie heeft er nog eentje en 
gebruikt deze misschien niet meer optimaal en 
wilt u er afstand van doen. Dan houden de bewo-
ners en medewerkers van de dagcentra  zich  aan 
bevolen  om deze kastjes in ontvangst te nemen

Tijdens de merke een sleutel, af te halen: de 
Geep 18

In de Slotmakersstraat: Twee sleutels aan een 
sleutelring. Een sleutel met zwarte bovenkant en 
een klein sleuteltje merk Yale. Wie deze sleutel 
mist kan bellen naar 0640931332
 

8 jonge poesjes. tel. 0643188273

Goed tehuis gezocht voor een zeer lief 10 weken 
oud kitten. Prachtige cyperse tekening. Gratis 
voor een echte poezen vriend. Tel. 0517-531520 
of 06-50611770

Heeft iemand ons katertje met witte pootjes,wit 
neusje en wit onder de kin soms gezien? Hij 
luistert naar de naam 'Jip'. Als u hem heeft gezien 
laat dan alsjeblieft een seintje naar het nummer: 
06 10647883 of naar het nummer: 06 24131305

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

GEVRAAGD

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

VERMIST

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Het is iedere keer weer een gezellig ontmoeten tijdens de wekelijkse braderie.

Daniëlle 25.000-ste badgast in Waterpark Mounewetter

Witmarsum - Dankzij het warme weer werd 
eerder dan verwacht op donderdag 18 juli in 
Mounewetter de 25.000-ste bezoeker welkom 
geheten. De gelukkige was Daniëlle Boorsma uit 
Harlingen die samen met haar vriendin Aukje 
Mollema uit Arum het zwembad bezocht. Daniëlle 
kreeg van bedrijfsleidster Joke van der Vliet de 
felicitaties en een 10-badenkaart overhandigd.

De komende woensdagmiddagen zijn er diverse 
aktiviteiten in Mounewetter. Woensdag 24 juli staat 

op het veld een buikschuifbaan, 31 juli is er een 
survivalmiddag, 7 augustus komt er een hinder-
nisbaan en 14 augustus kun je meedoen aan een 
stoepkrijtwedstrijd. Op vrijdag 26 juli wordt er 
een subtropische avond met muziek georgani-
seerd van 20.45-22.30 uur. In de zomervakantie 
is het bad doorlopend geopend van 9.30-20.30 
uur. Op maandagavond is het zwembad gesloten 
en in het weekend staan de deuren open van 
10.30-17.00 uur. Nadere informatie is te krijgen 
op onze site www.zwembadmounewetter.com.

eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje in de Makkumer Belboei


