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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we ‘door’ 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimtege-
brek, niet geplaatst kunnen worden. Wilt 
u zeker weten dat uw advertorial of arti-
kel geplaatst wordt, dan kan dat door het
betalen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriedelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

4

Jelmer, Pieter Jan 
en Albert winnen
bij kaatsen

Makkumer
vakmanschap
in de paleistuinen 
van Het Loo

Door Judith van Lavieren

Makkum- Vorige week heeft de Sint Marti-
nusschool van de inspectie weer het predi-
caat groene school gekregen. De inspectie 
onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs 
op allerlei gebied. Men kijkt naar resultaten, 
het leerstofaanbod, naar de leerlingenzorg 
en begeleiding en naar hoe er wordt les-
gegeven. “Twee jaar geleden vond de in-
spectie de eindresultaten op onze school 
niet voldoende. De afgelopen twee jaar is 
er hard gewerkt om dit te verbeteren. We 
kunnen nu melden dat we weer een groene 
school zijn”, vertelt directeur Ad Bastiaan-
sen.

“Om het resultaat van een school te beoor-
delen wordt voornamelijk naar de scores 
van de eindtoets CITO gekeken. Die zijn nu 
weer voldoende. Ook de CITO-scores in de 
andere groepen gingen omhoog. Dat we 
nu op alle 27 indicatoren van de inspectie 
voldoende hebben gehaald is voor ons de 
bevestiging dat ons onderwijs goed in el-
kaar zit.” 

Het plan van aanpak richtte zich vooral op 
het vak begrijpend lezen. Daarnaast heeft 
men veel aandacht besteed aan het vergro-
ten van de woordenschat. Bastiaansen is 

trots op zijn team. “Ze zijn enthousiast in die 
zin dat ze het echt leuk vinden om kinderen 
iets te leren. En dat het bij de inspectie opviel 
dat ook de kinderen een prima werkhouding 
hebben draagt nog extra bij aan het goede 
gevoel.”

Zo’n dag laat je natuurlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan. Helemaal in stijl werden de kin-
deren getrakteerd op een groen ijsje.

Bastiaansen stopt met ingang van volgend 
schooljaar als directeur van de Makkumer Sint 
Martinusschool. Vanaf september is hij vier 
dagen per week werkzaam als directeur in Te-
chum. Hij blijft een dag in de week aanwezig 
op de Sint Martinusschool om de nieuwe di-
recteur te assisteren. 

Makkumer Sint Martinusschool is weer groen
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Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht 
in de betreffende tandartspraktijk: 
1, 2 en 3 juli:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
8, 9 en 10 juli:
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag 
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Dit jonkje mei de moaie krullen yn it hier, 
Foar elts in praetsje en altyd like blier.
As Neptunus wie der al gau bekend,

En koe eltsenien yn Makkum dizze vent.
Fan ôf 1 juli foar him in nije rol, 

Want dan past de hoed fan Abraham him wol.

Verdrietig zijn wij om het overlijden van 
onze lieve schoonzuster en tante

Pleuntje Radsma-Visser

Feikje Visser en kinderen
Anny Visser

Wij zijn geraakt door het overlijden van 
ons gewaardeerde tennislid 

Wim Brandsma 

Wij wensen de familie veel sterkte toe 
voor de komende tijd.

Tennisvereniging Makkum

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder persoon

Veel te vroeg is overleden onze tennis-
vriend en teamlid

Wim Brandsma

We wensen de familie veel sterkte.

Team 1e klasse heren dubbel 50+
Wim Schoon, Jan Koornstra,
Pim Bergsma, Pieter Portma, Richard Dol

Makkum, 21 juni 2016

DE TOEKOMST DIE JIJ ZAG
WAS GROTER DAN DE TIJD…

Met pijn in ons hart hebben wij, na een 
paar moeilijke weken, afscheid moeten 
nemen van mijn lieve zorgzame zoon en 
onze geweldige broer, zwager en groots 
Armin van Buuren fan op de leeftijd van 
net 63 jaar

Wim Brandsma

Tot aan het laatst bleef je positief, we 
zullen je vreselijk missen.
Wij wensen Paula, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte en kracht toe.

Makkum: Mama en Papa †

Heerenveen: Lia & Peter
Dublin Ierland: Henny & Laura
Makkum: Hanny
Biddinghuizen: Jennie & Britt
Makkum: Marga & Rob
Workum: Henk & Marijke
Opeinde: Martha
Sneek:  Sabina
  En alle neven en nichten

Liefhebben is loslaten
hoe moeilijk dat ook is
Door onze tranen heen
Sluipt de glimlach van de herinnering

In het bijzijn van haar kinderen en familie 
is rustig van ons heengegaan onze lieve 
mem, beppe en oerbeppe

Fim Krikke-Wieringa

* Heerenveen 27 augustus 1935
† Leeuwarden 20 juni 2016

Sinds 1988 weduwe van
Anne Hilbert Krikke

Makkum: Gerrie en Paula
Lemmer: Arjen en Maike
    Noa
Lemmer: Yvonne en Mery
Heerenveen: Sander en Cheryl
Makkum: Gerrit Anne
Makkum: Christa en Jason
    Jamie

Beetsterzwaag: Ynze

Sneek: Bettie

De crematie heeft plaatsgevonden op
zaterdag 25 juni.

Correspondentieadres:
Alde Syl 16, 8754 GL Makkum



KV Makkum organiseert pearkekeatsen + barbecue
Dit jaar voegen we weer iets extra’s toe aan de Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeats-
partij, die gehouden wordt op zondag 3 juli a.s. Tijdens en na afloop van deze partij is er een 
gezellige barbecue op het veld. Men kan barbecuepakketjes kopen voor een schappelijk 
prijsje en heerlijk barbecueën. De te winnen prijzen bij het Pearkekeatsen zullen ook bestaan 
uit verrukkelijke barbecuepakketten! 
Aangezien het een WILDE PARTIJ is, hoef je geen lid te zijn van de KV Makkum.
Er wordt gekaatst in een A-en  een B-Klasse. Het kaatsen begint om 11.00 uur
De kransen worden aangeboden door Fiksdesign.     
Opgeven kan t/m zondagochtend 3 juli 10.00 uur in de kantine
of bij het secretariaat 06 51 071 052 / secretariaat@kv-makkum.nl

De kantinedienst wordt vandaag verzorgd v.a. 10.30 uur door Elisabeth v.d. Weerdt en
Marlies Groen en v.a. 15.00 uur door Paula Helfrich en Greetje Twijnstra.

Kom kaatsen, kom smullen!!!
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Agenda
Zaterdag  2 juli
Witmarsum - Camping Mounewetter, Bingo. 
Aanvang: 20.00 uur in de kantine van Moune-
wetter
Zaterdag  9 juli
Witmarsum - Camping Mounewetter, Bingo. 
Aanvang: 20.00 uur in de kantine van Moune-
wetter
Woensdag 13 juli
Daar komen de piraten! Luister naar het pira-
tenverhaal en maak voor jezelf een echte pira-
tenhoed! Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur. Voor 
deze activiteit moet je je vooraf aanmelden in 
de strandbieb. Meedoen kost € 1,-.

KAATSVER. MAKKUM
ORGANISEERT DE

14e NOTA’S SCHILDERSBEDRIJF 
PARTIJ

Zondag 10 juli a.s. zal deze laatste leden-
partij vóór de Makkumer Merke plaatsvin-
den. De partij is voor Heren en Dames en 
ook alle jeugdleden kunnen weer meekaat-
sen, dus welpen, pupillen en schooljeugd: 
Doe mee! De prijzen bestaan uit eretekens 
en waardebonnen en de kransen worden 
aangeboden door: 
Gerritsma Interieurbetimmering. Voor alle 
categorieën begint het om 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan in de kantine, 
via 06 51 071 051, of via secretariaat@
kv-makkum.nl. Voor Heren en Dames tot 
zondagochtend 10.00 uur!
Kantinedienst 10.30: Durkje v.d. Gaast en 
Karin Wijma
Vanaf 15.00: Hinke Lemstra, Pietsje Ade-
ma en Tjitske Altena.

Het Bestuur  

Wês ek net tryst, ‘t is sa’t it heart
dat al wa’t libbet ienris stjert
Mar leau my mar, ik mien oprjocht
gjin inkeld libben, lang of koart, is om’e nocht

Safolle minsken hawwe meilibjen be-
toand by it ôfskie fan myn leave frou, ús 
mem en beppe.

Tjitske Ozinga-Heeres

Tige tank hjir foar.

  Ate Ozinga
  bern en bernsbern

Makkum, juny 2016

Familieberichten
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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                  

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Door Judith van Lavieren

Makkum/Apeldoorn- In de zeventiende eeuw 
kwam de Engelse prinses Mary Stuart na haar 
huwelijk met stadhouder Willem 3 naar Neder-
land. Mary verzamelde Chinees porselein en 
Delfts aardewerk. Ze bestelde bij de Delftse 
plateelbakkers bijzondere objecten, waar-
onder tuinvazen voor haar tuin op Paleis Het 
Loo. Van de oorspronkelijke vazen zijn alleen 
scherven overgebleven. Na een jarenlange 
zoektocht konden drie modellen worden ach-
terhaald van compleet bewaard gebleven tuin-
vazen: in Schloss Favorite in Baden-Würtem-
berg, in Erddig Hall in Wales en in Frankrijk. Om 
de tuinvazen te reproduceren is op unieke wij-
ze innovatie en ambacht samengebracht. De 
faculteit Industrieel Ontwerpen van de Tech-
nische Universiteit Delft maakte 3D-scans van 
de originele vazen. Daarna werden de aarde-
werk vazen met de hand gemodelleerd en be-
schilderd door Koninklijke Tichelaar Makkum. 
Tichelaar beschikt als enige in Nederland nog 
over de expertise van de originele 17e-eeuwse 
tinglazuurtechniek. De uitvoering van dit pro-
ject was mogelijk dankzij de BankGiro Loterij. 
Pieter Portma mocht samen met Cor Bekema 
en Jurjen Dijkstra de zogenaamde Loopotten 
beschilderen. Toen ze klaar waren gingen de 
blauwwitte tuinvazen naar de paleistuinen van 
Het Loo. Daar zijn ze nog tot 23 oktober te 
zien tijdens de tentoonstelling Blauw&Bont.
Enkele weken geleden viel bij Pieter Portma 
de uitnodiging voor de feestelijke opening 
van Blauw&Bont in de bus. In eerste instan-
tie sloeg de schrik hem om het hart: er bleek 
een dresscode te gelden. De gasten werden 
verwacht in tenue de ville. In pak dus. “Ik haw 
noait in pak oan en tocht earst: dan giet it mar 
oer.” Maar een uitnodiging van een Koninklijke 
Hoogheid krijg je natuurlijk niet elke dag…Dus 

Makkumer vakmanschap in 
de paleistuinen van Het Loo

na wat ‘gestin’ regelde Pieter een pak.
Toen deze hobbel genomen was doemde ech-
ter nog een ander probleempje aan de hori-
zon op: het vervoer. De echtgenotes van de 
drie schilders bleken voor hun werk allemaal 
een auto nodig te hebben op de datum van 
de opening. Tenslotte hakte Cor Bekema de 
knop door: dan gaan we gewoon in mijn rode 
camper naar Het Loo. Dus vertrokken Pieter 
en Cor op 17 juni per camper uit Makkum en 
pikten in Nijland Jurjen op.  
De middag op Het Loo begon met een toe-
spraak over de totstandkoming van het pro-
ject. Daarna werd er 17e-eeuwse muziek ten 
gehore gebracht. De officiële opening bestond 
uit het planten van een sinaasappelboompje 
(de zogenaamde appeltjes van Oranje) in een 
tuinvaas door prinses Margriet en Pieter van 
Vollenhoven. Tot slot was er een persmoment 
in de tuinen. Toen men de schilders “ontdek-
te” werden ook zij veelvuldig gefotografeerd 
en gefilmd. “Al 43 jaar lang schilder ik van al-
les en nog wat, voor mij heel gewoon, maar 
daar werden we echt bewonderd.”  Na afloop 
stapte het drietal weer in de camper. “Jaren 
60 muziek op en weer naar huis. We bin leuk 
fut west.”
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Mooie ledenpartij kaatsen
Zondag 12 juni werd de HUISMAN DAK EN 
ZINKWERKEN ledenpartij gehouden. Onder 
prachtige weersomstandigheden werd deze 
partij verkaatst. Bij de heren stonden er 6 par-
tuur op de lijst. Er werd gekaatst in poules van 
3. De winnaars van poule A waren: Jorn Ade-
ma, Tony Verwey en Teake Koster. Zij hadden 
alles gewonnen in hun poule. Zij kaatsten de 
finale tegen de andere poule winnaars: Jan 
Ruurd Amels, Milan v.d. Velde en Jildert Rinia. 
Het partuur van Jan Ruurd won deze partij met 
5/1 0/6. Kaatsverening Makkum bedankt haar 
sponsor HUISMAN DAK EN ZINKWERKEN 
voor het aanbieden van de prijzen.

Huisman Dak en Zinkwerken partij
zaterdag 18 juni 2016
Het begint met een prachtige zonnige dag! Er 
wordt in een poule gekaatst. De competitie is 
nog maar net van start maar de draad wordt 
snel opgepakt en ieder partuur maakt er een 
leuke en toch spannende wedstrijd van. Wil-
ly van der Velde en Japke Smit kaatsen te-
gen Anna Bosma en Boukje vd Werf 5-3 6/4. 
Gretha Huisman en Maike de Witte kaatsen 
tegen Geertina Nota en Greetje Rinia  5-4 6/0. 
We moeten  even benadrukken dat Maike van-
daag in topvorm is, ga zo door! Ze kaatsen de 
finale en winnen met 5-3 6/2 Samen de eerste 
prijs dik verdiend. Proficiat! De tweede prijs 
gaat naar Willy en Japke, dreamteam van de 
dag…! Tot de volgende kaatspartij!

Zaterdag 2 juli organiseert KV Meiinoar Ien in 
Cornwerd de Midzomer Liefhebbers Kaats-
partij. Een partij waaraan iedereen mee mag 
doen, leden en niet-leden. We beginnen ‘s 
morgens om half tien met koffie en gebak, 
waarna we starten met de wedstrijden. Aan-
sluitend is er een feestelijke prijsuitreiking met 
daarna een barbeque voor spelers en toe-
schouwers. KV Meiinoar Ien is een gezellige 
kaatsvereniging waar een gemoedelijke sfeer 
en gevoel voor saamhorigheid centraal staan. 
Het mooie kaatsveld in Cornwerd met de mar-
kante kerktoren op de achtergrond dragen bij 
aan de sfeer. 

Ook in Cornwerd heeft de kaatsvereniging het 
niet makkelijk gehad de laatste jaren, maar KV 
Meiinoar Ien timmert aan de weg! In de afgelo-
pen maanden is het bestuur uitgebreid tot een 
groep gemotiveerde mensen die met veel ple-
zier het kaatsen in Cornwerd willen behouden. 

Het veld is opgeknapt en er is een nieuw hek 
geplaatst langs het veld. Ook de fietsenstal-
ling zal worden verbeterd. Als lid van de KNKB 
ontvangen we verenigingsondersteuning van 
de bond om de bestuurlijke lijnen goed uit te 
zetten. Daarnaast hebben we in mei en juni op 
onze competitieavonden, op donderdagen, 
een trainster gehad van de KNKB. Dit is zo-
wel door nieuwe leden als door de gevorderde 
speler zeer goed ontvangen.

We houden van kaatsen, het is een schitte-
rende sport! Een sport met een ruimte voor 
traditie, de geur van gras, de stand op de te-
legraaf en het balletje ambachtelijk gemaakt 
van leer gevuld met koeienhaar. Maar het gaat 
natuurlijk vooral om de mooie kransen die de 
winnaars traditiegtrouw mee naar huis krij-
gen. Wij zijn benieuwd wie op zaterdag 2 juli 
de kransen van onze Midzomer Liefhebbers 
Kaatspartij in de wacht slepen!

KV Meiinoar Ien organiseert Midzomer
Liefhebbers Kaatspartij in Cornwerd

Wat wij van te voren niet voor mogelijk hadden gehouden, werd op 18 juni werkelijkheid. Door in 
de finale ons buurtdorp Gaast-Ferwoude met 5-5 6-0 te verslaan, werden Jelmer Dijkstra, Pieter 
Jan Leijenaar en Albert Feenstra Nederlands Kampioen kaatsen in de categorie jongens. Wat een 
geweldige prestatie ! En wat zijn wij trots op ‘onze’ mannen! Jelmer en Pieter Jan als eerstejaars 
en Albert als tweedejaars. Zes  partijen lang opgewassen tegen andere zwaar favoriete tegen-
standers. Het hele dorp heeft van jullie genoten en met jullie meegeleefd. Fantastisch, wat een 
toppers! Gefeliciteerd namens KV Emorra

Jelmer, Pieter Jan en Albert winnen in categorie
jongens Nederlands kampioenschap kaatsen
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Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-21:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag
0-17:30 
00 uur
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Vrijdag 15 juli begint de Makkumer Merke. 
Alle voorbereidingen hiervoor zijn in vol-
le gang. De prachtige feesttent is dan op-
gebouwd op “Keatslân De Seize” aan de 
Klipperstraat en in “De Zwaan” zullen op 
woensdagavond 13 juli de lotingen plaats-
vinden voor enkele belangrijke off. K.N.K.B. 
kaatspartijen.

Vrijdag 15 juli om 19.00 uur is er de Openings-
avond van de Makkumer Merke. Ook dit jaar 
organiseren we een Kleine Makkumer Merke 
Partij voor de tussengroep op uitnodiging van 
het JB. Om 19.00 uur begint de Makkumer Mer-
ke Pubquiz in de tent. Aansluitend treedt de 
Top 100 Band “Kraakthelder” op.

Zaterdag 16 juli organiseren we zowel de Ra-
bobank Heren Hoofdklasse V.F. Partij als de 
HP & Co Dames Hoofdklasse V.F. Partij. Beide 
wedstrijden beginnen om 11.00 uur. Keur-
meesterskorps “Yn ‘e Bocht” en Dames-Keur-
meesterskorps “Sit gjin Kwea Yn” zullen alles in 
goede banen leiden.
De entree voor het kaatsen op deze ‘super za-
terdag’ is gratis. Het Harmonieorkest Halleluja 
zorgt voor de muzikale omlijsting en ’s middags 
is er Keurmeestersmatinee met “DJ Cees”. Van-
af 21.00 uur speelt de Top band “Fragment”.

Zondag 17 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan” 
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afde-
lingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan Par-
tij. Een van de weinige partijen waarin wordt 
gestreden om gouden klokjes ! Deze partij be-
gint om 10.00 uur. Voor Jongens d.e.l. en de 
verliezers Afdeling is er de Groothandel Bergs-
ma Partij. ‘s Middags is er muziek in de feest-
tent, om 18.00 uur gevolgd door een optreden 
van de Bolswarder superband “Deadline”.
   
Maandag 18 juli hebben we de Kaatswedstrijd 
voor Heren 1e Klas d.e.l., de 25e Douwe Blanks-
ma Partij. Zoals vanouds doen hier ook weer 
vele Makkumers aan mee. De partij begint om 
11.00 uur. ’s Ochtends om 11.00 uur is de re-
unie voor leden, oud-leden en sympathisanten 
van de K.V. Makkum en matinee met het Ame-
lander feestduo “Van Geeft ‘M “. In de feesttent 
vindt om 14.00 uur de openbare loting plaats 
voor de Grote Merke Ledenpartij.

Dinsdag 19 juli wordt de Grote Merke Leden 
Partij gehouden in zo’n 10 klassen. ’s Ochtends 
om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Van-
daag zal er worden gestreden om de hoogste 
eer en een plaats in de koets! ’s Middags is er 
stemmingsmuziek in de tent en ‘s avonds di-
rect na de prijsuitreiking vindt de traditionele 
ere-rijtoer door Makkum plaats met alle prijs-
winnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aan-
sluitend is het eindfeest met  “Melrose”.

Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark op-
gesteld op het Plein en de Markt. Tevens is er 
op het kaatsveld een zweef/draaimolen opge-
steld. Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te 
zien op www.kv-makkum.nl en op Facebook

De MAKKUMER MERKE barst weer los
124e Editie  -  SIMMER 2016

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Zomeravondconcert
op boerderij te Wons
Zaterdagavond 9 juli geeft C.M.V. Hosanna 
een zomeravond loods concert! Het publiek 
kan een geweldige avond tegemoet zien, op 
deze bijzondere locatie aan de Hayumerleane 
te Wons. 
Onder leiding van dirigent Durk Lautenbach 
zal de fanfare een sfeervol en verassend pro-
gramma ten gehore brengen, waarin o.a. so-
listen van eigen orkest zich zullen laten horen. 
Na de pauze staat het thema ‘‘Filmmuziek’’ 
centraal. Films als ‘‘Grease’’ en ‘‘The Lord of 
the Rings’’ komen voorbij, waarbij videobeel-
den zullen worden geprojecteerd. De popcorn 
is inbegrepen! Entree; € 5.- Kinderen t/m 12 
jaar gratis.
Aanvang: 20.30uur, Hayumerleane 2 te Wons
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De clubkampioenschappen van TV Makkum 
zijn net als vorig jaar een groot succes gewor-
den. Dit jaar is gekozen om de senioren en de 
junioren in dezelfde week te laten spelen.
Er is prachtig gespeeld door alle jeugdspelers, 
ieder op zijn eigen niveau en met veel enthou-
siasme. Ondanks dat sommigen nog maar 2 
maanden tennissen, konden ze nu al meedoen 
met de kampioenschappen! De ervaren spe-
lers hadden soms 1 ½ uur strijd nodig voor het 
beslissende punt. 
Bij de senioren hadden zich 48 deelnemers 
opgegeven, waarvan een groot aantal voor 
zowel dubbel als gemengd dubbel. Voor het 
eerst sinds jaren was er ook een heren enkel 
poule in de sterkste categorie. De heren en 
dames waren verdeeld over de poules: Heren 
enkel; Gemengd dubbel A en B, Damesdubbel 
A, B en C en Herendubbel A en B. Een vijftal 
sterke junioren mocht net als voorgaande jaren 

de strijd met senioren aan gaan. Na de laatste 
partijen kon de balans worden opgemaakt van 
een geslaagd kampioenschap. Ook de com-
binatie met de jeugdkampioenschappen was 
een succes. De weersomstandigheden waren 
de hele week goed en er waren geen ernstige 
blessures.   
Terwijl op zaterdag alle spelers schoon en 
fris zaten na te genieten van een mooi kam-
pioenschap werden de  kampioenen van de 
voorjaarscompetitie gehuldigd. TV Makkum 
had dit jaar slechts één kampioensteam. Deze 
dinsdagavondploeg bestond uit Sandra, Bren-
da, Sylvia, Tinet, Jelda en Grietje. 

De clubkampioenen werden vervolgens naar 
voren geroepen voor het ontvangen van een 
medaille.
Senioren: Herenenkel: Remko Slootweg; Da-
mesdubbel A: Amy van Palmhoven en Nynke 

de Zee; Damesdubbel B: Hermien de Witte 
en Bartina Oppedijk; Damesdubbel C: Marjan 
van Breemen en Elske Bronsgeest; Gemengd 
dubbel A: Amy van Palmhoven en Henry de 
Vries; Gemengd dubbel B: Geertina Bijlsma 
en OepkeJan Bijlsma; Herendubbel A: Pieter 
Portma en Jan Koornstra; Herendubbel B: 
Marco Molenaar en Arie de Zee.

Junioren: Rood: Allemaal winnaars; Oranje: 
1e Daan Douwe; 2e Tigo; 3e Lukas; 4e Dyt-
mar; 5e Senne; 6e Leroy; Groen: 1e Saar; 2e 
Lisanne; 3e Brita; Geel: 1e Maike; 2e Mats; 3e 
Iris; 4e Anne C.

De middag werd vervolgd met een verloting 
met vele mooie prijzen, deels gesponsord 
door Sporthuis A.P. van der Feer. Aansluitend 
waren er heerlijke hamburgers van slagerij 
Bruinsma uit Makkum. 

Clubkampioenschappen senioren en junioren TV Makkum 2016

4 Duracell aa batterijen
normaal e 5,95 nu e 3,95

Elma acrylaatkit wit e 2,15

Allround lijm en afdichtings kit
Op ms polymeerbasis,

voor vele matrialen
in zwart en wit voor

e 7,95

Zaklampje led met tl
incl batterijen en magneet, goedlicht

voor zo’n prijsje

Bamboestokken

4 solar tulpen e 9,-

Wolf en Gardena
multisteel gereedschap

Opruiming/voordeel

Junior spade talentools
normaal e 13,95 nu e 11,-

Grondboor
normaal e 42,50 voor e 35,-

Restant bloembakken
nu voor e 2,- per stuk

Solingen aardappel schilmesjes
e 1,-
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Zoekertje

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

M
id

zo
mer Liefhebbers Kaatspartij

KV Meiinoar Ien Cornwerd
organiseert

Leden en niet-leden!
Iedereen is van harte welkom!

Met afsluitende BBQ!

2 juli 2016 vanaf 10.30u

Prijzen worden beschikbaar gesteld door 
It Posthûs

“leukste restaurant van Friesland 2015”

Voor meer informatie of aanmelden: 
Jet Wijnja: 06 52 77 09 97

kvmeiinoarien@hotmail.com

12 Witte Valueweight T-shirts met ronde hals 
voor € 32,95 in de maten S t/m XXL

12 Witte Valueweight T-shirts met V-hals 
voor € 39,95 in de maten S t/m XXL

12 Witte Valueweight T-shirts met ronde hals 
voor € 44,95 in de maten 3XL t/m 5XL

www.omnitex.nl

SPECIALE AANBIEDING 
BIJ OMNITEX


