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Hoedenwedstrijd
op Superzaterdag
zeer geslaagd

Jubileumrevue Kaatsvereniging Makkum

No. 1645 - 26 juli 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
Na het passeren van het toegangshek stapten bezoekers meteen in de sfeer van de
jubileumrevue: een keatslân waar Jelle Attema je voorbijreed met Sirocco, een kaatswedstrijd en de klanken van Apollo.
De revue begon met het Makkumer volkslied
en de entree van de Makkumer kaatsprominenten van de afgelopen 2 5 jaar. Het publiek was meteen in “Makkumer sferen” en
dat zou de hele avond zo blijven.
Nadat door middel van een dobbelspel was
vastgesteld wie in het publiek tijdens een
Makkumer Merke verwekt was volgde een
terugblik in de 125-jarige geschiedenis.
“Hulde oan de stifters en bestjoerders.”
Al vanaf 1819 werd er gekaatst om zilveren
lepels en geld tijdens de jaarmarkten in juni.
Toen het spelletje een sport werd ontstond
de behoefte een en ander beter te organiseren. In 1892 werd de Kaatsvereniging Makkum opgericht. En was voor het eerst de zilveren Koningsbal de prijs.
David Visser zweepte in zijn rol als voorzitter van der Veen de toehoorders op om aan
een glorieuze toekomst te werken. Met een
beeldschone assistente ( Loes Attema) aan
zijn zijde hield hij een gloedvol betoog voor
een overdekt en ommuurd kaatsveld: een
zogenaamde Seizedome.” We make Makkum great again!”
Tijdens Keatsen Insite werd hier uiteraard
commentaar op geleverd: “At se dat bou-

we stek ik it sels yn ‘e fik. Alle ballen wurde
dan werom foun… Us heit wol ek graach in
bierke helje mei de merke!”, aldus Michiel
Scheepvaart.
Een ander nieuw inzicht: het intimideren van
de tegenstander door Haka. Deze dans,
door Karin Koornstra en Karin Wijma ingestudeerd met de karmasters was indrukwekkend!
De geschiedenis van de afgelopen 25 jaar
‘passeerde de revue’. Bekende figuren uit
het kaatswereldje werden prachtig neergezet. Soms herkenbaar door taalgebruik zoals Ernst Freitag en Jan Scheepvaart, soms
alleen door houding en een sjekpûde zoals
Arie Visser. Liske aan de bar, ome Jan Kelderhuis erachter. Regiseusse Tineke Attema
is er in geslaagd om het publiek steeds het
gevoel: “ja, zo was het” te geven.
Vervolg op pagina 3

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
WOMMELS

De Koarte Baan 3
Vraagprijs
€ 282.500,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

pag. 2 - MAKKUMER BELBOEI - 26 juli 2017

Info
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, weekends 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:
14, 15 en 16 juli:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
21, 22 en 23 juli:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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

Familieberichten
GEBOREN
Tankber en tige bliid binne wy mei de
berte fan ús jonkje en broerke

Rudmer Willem
Berne op 10 july 2017
Hette & Antsje Elgersma
Jetske en Sanne
Kerkstraat 22
8754 CS Makkum

OVERLIJDEN

It is goed...
Na een periode van afnemende
krachten hebben we afscheid moeten
nemen van onze broer, zwager, oom
en oudoom

Cornelis Boersma
* 28 januari 1950
† 18 juli 2017
Cornwerd		Makkum
Zoon van Rintje Boersma, † 2 maart
1999 en Marijke Poog, † 15 juli 2000.
Wij zullen Kees missen, maar we zijn blij
dat hij nu vrij is van zijn beperkingen.
Den Oever: Arentje en Jan
		
Jolanda en Jeroen
		
Jeremy
		 Ronald en Charon
		
Dailey

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.

We hebben in besloten kring afscheid
genomen in het crematorium te
Sneek.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.

Correspondentieadres:
Jan en Arentje Poog
A. de Visserstraat 14
1779 GN Den Oever

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

Us Kees is er net mear.
Dyn Freonen;
Gert Jan en Tineke
Theo en Rennie
Jan en Wiepkje
Hans en Anja
Piet en Greetje
Nel

Rêst no mar ût.

“De zon scheen, de vogels floten,
de bloemen bloeiden en toen werd het stil”
Op 10 juli is overleden onze bewoonster
app. 106

mevr. P. Zijlstra-Veltman
Wij wensen de familie veel sterkte met
dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers PATYNA Locatie
woon(zorg)centrum Avondrust.
Makkum, juli 2017

DANKBETUIGING
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Jubileumrevue Kaatsvereniging Makkum
Vervolg van voorpagina
Dat gevoel werd nog versterkt door het gebruik
van oude beelden en filmpjes op de ledwall.
Toneelspel en oude filmpjes sloten naadloos
op elkaar aan. Hulde aan Aart Postma die alle
achtergrondbeelden bij elkaar zocht en monteerde!
Vrijdagavond. Wiebe van Dijk in de tent na de
paardenrennen op de Touwenlaan. Het gangpad wás de Touwenlaan waarop de gebroeders Attema met hun paarden in een sportieve
strijd verwikkeld waren. ( Geweldig gespeeld
door David Visser en Minne Zwaagstra en wat
een prachtige paarden!)
Over diezelfde ‘Touwenlaan’ kwam Gerrit Okkinga op zijn brommertje aangereden. Achterop Anne Fleur uit Amsterdam, vijfentwintig jaar
geleden op de Merke van 1992 verwekt en op
zoek naar haar (onbekende)vader.

Nota’s Schilderbedrijf
15e ledenpartij op
zondag 9 juli jl.
De laatste grote partij om te oefenen voor de
Makkumer Merke Ledenpartij.
In alle jeugdcategorieën werd er in een poule gekaatst, zodat iedereen meerdere partijen
kon kaatsen.
De Tussengroep (de jonge beginners) deed nu
ook mee. In een poule van vijf, moest er vier
keer gekaatst worden! 1e Prijs: Klaas & Marrit
(26 pnt.); 2e Prijs: Gjalt & Niek (25 pnt.)
Bij de Welpen moest men ook vier keer kaatsten. 1e Prijs: Leon & Sofie (28 pnt.); 2e Prijs:
Jared, Lieke & Tirza (21 pnt.)
Bij de Pupillen waren er twee poules van drie
parturen. 1e Prijs: Yrsa & Jesse ( Finale gewonnen met 5/3 – 6/4); 2e Prijs: Lenthe &
Romy

De revue was een mengeling van de zoektocht
van het meisje Anne Fleur, geschiedenis (de
successen van Peter Rinia), hulde aan voorzitter Albert Sieswerda en Greetje voor hun
inzet, muzikale intermezzo’s en anekdotes (
Johnny van de Zweef met de kuttepiel). Een
prachtige avond met de mooie herinneringen
van de afgelopen 25 jaar”, zoals een bezoeker
het uitdrukte. “Wat wie it moai!”, verzuchtte
een ander.
Na afloop was er een dankwoord van voorzitter Warren van der Veen. Wethouder Offinga
was aanwezig om de kaatsvereniging te feliciteren. Namens de gemeente SWF bood hij
een cheque van 500 euro aan. De voorzitter
van de KNKB schonk Makkum de gouden
wimpel.
Als blijk van waardering voor zijn werk in de reüniecommissie werd Wiebren van der Weerdt
benoemd tot lid van verdienste.

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

Agenda
In de maand augustus wordt er GEEN oud
papier opgehaald door muziekvereniging
Hallelujah.
Zaterdag 29 juli: Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo. anvang: 20.00 uur in de kantine
van Mounewetter.
Zaterdag 29 juli Strandbibliotheek. Marcs Grote
Gevaarlijke Tanden! In Makkum zijn (nog) geen
krokodillen. Wij gaan ze maken! Vanaf 4 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 2,50.
Woensdag 2 augustus Strandbibliotheek. Creatief met de 3D pen! Met geduld, een vaste hand
en de aanwezige voorbeelden maak je jouw
eigen creatie. Vanaf 8 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.

Bij de Schooljeugd was er één poule van vier
parturen. 1e Prijs: Ilse & Simon (21 pnt.); 2e
Prijs: Chantal & Jacob (15 pnt.)

Donderdag 3 augustus. Op de markt, verkoop
van afgeschreven boeken, tijdschriften, luisterboeken en dvd’s.

Bij de Dames stonden negen parturen op de
lijst. 1e Prijs: Romine Jansen, Gretha Huisman
en Rixt v.d. Bles; 2e Prijs: Willy v.d. Velde, Mirte Jansen en Sarah Speerstra; 3e Prijs: Amber
Nauta, Sjoukje Hoekstra en Japke Smit; 1e
Prijs Verl.r.: Indy Tuinier, Anna Bosma en Anja
Oostenveld; 2e Prijs Verl.r.: Rina Nota, Evelien
Schakel en Christina v.d. Weerdt

Vrijdag 4 augustus: Witmarsum – Camping
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.

Bij de Heren deden acht parturen mee. 1e
Prijs: Pyter Genee, Germ v.d. Meer en Marijn
Kraan; 2e Prijs: Jorn Adema, Sando v.d. Meer
en Siebren Hoekstra; 1e Prijs Verl.r.: Jurre Rinia, Tonny Verweij en Alwin v.d. Weerdt

Zaterdag 5 augustus van 13.30 uur tot 17.00 uur
Tjserkepaad. De kerken in Piaam, Skuzum en de
Van Doniakerk in Makkum zijn open. In de Van
Doniakerk is Fiber Art van Eveline v.d. Pas tentoongesteld.

De prijzen werden (voor de 15e keer!) aangeboden door Schilderbedrijf Herman Nota. De
kransen werden aangeboden door Gerritsma
Interieurbetimmering (Leo Nauta).

Woensdag 9 augustus Strandbibliotheek. Is
jouw vis dapper, stoer of vrolijk? Schilder met
zand en verf op canvas. Vanaf 4 jaar. Aanvang
13.30 uur. Meedoen kost € 2,50.

Zaterdag 5 augustus Strandbibliotheek. Draak
Dries. Draken spuwen vuur, kunnen mensen dat
ook? Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur. Meedoen
kost € 1,-.
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 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 zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
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

Zoekertjes
Te Koop
Kinderledikantje 60 / 120 compleet € 75.Camping bedje 60 / 120 € 25.Herenfiets 3 versnellingen € 50.Tel. 0515 575756
Te koop
Kinderledikantje compleet € 75.Camping bedje € 25.Franse Comtoise klok € 125.Regulateur klok € 75.Slechts 1 keer gebruikt Husqvarna
lock naaimachine € 250.Tel.0515 575756.

125 jaar Kaatsvereniging
door Jetze Genee

Vrijdagmiddag werd voor de allerjongsten
een kaatspartij georganiseerd waarna de
prachtige tent, met kroonluchters dit jaar!

vol liep met 45 teams voor de Merke-quiz.
Jong en oud waren vertegenwoordigd om
in teams van vijf personen de vragen te
beantwoorden. En dat viel nog niet mee,
erg lastige vragen afgewisseld met slimme
weetjes. Een mix van jong en oud was geen
overbodige luxe deze avond. Team de Posse bleek uiteindelijk de sterkste en ging er
met de kransen vandoor. De eerste krans
van een lang weekend waarin de kaatssport
centraal staat. Overdag kaatswedstrijden en
’s avonds muziek en feest in de tent, globaal
het recept van de Makkumer Merke. In verband met het jubileum dit jaar extra omlijsting van heren en dames hoofdklasse partij
op de zaterdag. Zo kunt u verderop in deze
Belboei meer lezen over de Hoedenparade
en werd de finale van de heren hoofdklasse partij opgesierd door de ‘Haka’ door de
keurmeesters. Deze traditionele dans uit
Nieuw-Zeeland kon weleens een traditie
worden in Makkum. Met bijzonder veel publiek een geslaagde superzaterdag met de
allerbeste kaatsers en kaatssters van Ne-

Dames 1e klas

Dames Hoofdklasse

MIEDEMA V.D. VELDE, RABOBANK HEREN HOOFDKLASSE PARTIJ
Off. K.N.K.B. Heren Hoofdklasse vrije formatie beperkt, zaterdag 15 juli 2017. Een
fantastische start van de Makkumer Merke
met de opkomst van keurmeesterkorpsen
“Yn ’e bocht” en “Sit gjin kwea yn” met de
winnaars van vorig jaar. De Super Zaterdag
tijdens de Makkumer Merke. Prijswinnaars:
1e: Gert-Anne v/d Bos, Daniël Iseger en Tjisse Steenstra (Koning); 2e: Menno v. Zwieten,
Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra; 3e: Enno
Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans
Wassenaar. We willen de sponsoren van
deze partij en Zwaagstra Metselwerken uit
Makkum (Koningsprijs) en Keurmeesterskorps “Yn ’e bocht” (Kransen) en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor het mede
mogelijk maken van deze Super- Zaterdag!

matie beperkt, zaterdag 15 juli 2017. Prijswinnaars: 1e: Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij
en Manon Scheepstra (Koningin); 2e: Elly
Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum; 3e: Anne Monfils, Nijnke Sijbrandij en
Marrit Zeinstra. We willen de sponsoren,
H.P. & Co. en Café-Rest. “De Prins” Makkum
(Koningsprijs) en Amels Metsel- en Lijmwerken (kransen) en alle vrijwilligers bedanken
voor het mede mogelijk maken van deze Super Zaterdag!

Maar liefst 6 dagen lang werd de Merke dit
jaar gevierd in Makkum. Met op donderdag
de extra grote en goed bezochte jaarmarkt/
braderie in het centrum, de kermis op de
Markt en Plein en ’s avonds de Revue opvoering ter ere van het 125 jarig jubileum van
de KV Makkum. Een prachtige aftrap van
een lang en prachtig weekend. Wethouder
Maarten Offringa overhandigde na afloop
van de revue een fraaie cheque van € 500,ter ere van het 125 jarig jubileum. Over de
reünie leest u in elders in deze krant veel
meer. Dat het geslaagd was, bleek uit de
vele gesprekken over de sketches uit de reünie op de overige Merkedagen. De weersomstandigheden waren prima en werd zelfs
iedere dag iets beter. En dat helpt natuurlijk
bij festiviteiten in de buitenlucht.

Kerkdiensten
30 juli 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
6 augustus 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 30 juli Voorganger: mevr. T. TholenHaagsma Organist: dhr. J. Adema
Zondag 6 augustus Voorganger: dhr. H. Fransen Organiste: mevr. K. Reitsma- Zijlstra
m.m.v. mevr. A. de G.

H.P. & Co DAMES HOOFDKLASSE PARTIJ
Off. K.N.K.B. Dames Hoofdklasse Vrije for-

DE ZILVEREN ZWAAN JONGENS AFDELING PARTIJ
Zondag 16 juli jl. werd de Zilveren Zwaan
Partij gehouden op “Keatslân De Seize” met
voor de
1e prijs-winnaars: gouden klokjes! Een
mooie lijst met 38 parturen en een vroege start om 9.00 uur. De prijswinnaars van
vandaag: 1e Prijs: Exmorra met Pieter Jan
Leijenaar, Albert Feenstra en Jelmer Dijkstra;
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g Makkum, 125 Merke in Makkum
derland. Voor de zaterdagavond waren de
populaire Friese artiesten Jelle B, Hûnekop
en de Doelleazen geboekt. Een prima keus
zo bleek uit de bijna 1000 aanwezigen in
de tent, een boppeslag voor de organisatie
én voor de aanwezigen. De avond en nacht
verliepen zonder problemen, net als alle andere Merkedagen. Zondag was het al weer
vroeg dag voor de kaatsliefhebbers, om 9.00
uur de aftrap van de eerste omloop voor de
traditionele jongens partij. Inzet deze dag
de Zilveren Zwaan. Deze graadmeter voor
de Freulepartij bleek een prooi voor Exmorra. Een bijzondere prestatie door een van de
kleinere kaatsverenigingen van Fryslân. Na
afloop werd het steeds aangenamer op het
kaatsveld en die sfeer wist de Bolswarder
formatie Deadline prima vast te houden in
het aansluitende feest in de tent. Maandag
bleek de meest zonnige en warmste dag van
de Merke. Vanaf 11.00 uur konden de heren
en dames 1e klas kaatsers beginnen aan een
mooie en gezellige kaatsdag. Net als de zaterdag was het kaatsveld in twee speelvelden

opgedeeld, één voor de dames en een voor
de heren. Voor de toeschouwers keuze genoeg. Veel toeschouwers komen overigens
meer voor de gezelligheid, het reüniegevoel
en de typische Merkesfeer. Onder hen kaatsliefhebbers en vooral veel Merke-liefhebbers.
Even zorgeloos een biertje een praatje en een
lach onder het genot van kaatsen, muziek, de
draaimolen en een vette hap. Zo ongeveer,
de Merkesfeer. Aansluitend een prima feest
met de Jeen Waterlander band. Dinsdag dan,
de grote ledenpartij verdeeld over maar liefst
11 verschillende klassen. Veel winnaars dus
en nog meer deelnemers. Een lange kaatsdag waar jong en oud in het veld en langs
de kant de hele dag door goed vertegenwoordigd was. Later op de dag zorgde de
warmte vooral voor de kaatsers en ook voor
de bierdrinkende toeschouwers voor zware
momenten. Rond 17.00 uur werd de laatste
slag geslagen. Onder prachtige weersomstandigheden konden de groepjes publiek
en deelnemers napraten, vieren van een
overwinning of treuren om het mislopen van

de koetsrit door Makkum. Aansluitend nam
voorzitter Warren van der Veen het woord
en kon de prijsuitreiking beginnen. Voorafgaand een pluim aan de vele vrijwilligers die
meewerken aan de Merke-feestdagen. Vervolgens de winnaars van de prijzen van jong
naar oud. Op de website van KV Makkum
kunt u alle winnaars nog eens rustig terug
zien op de vele foto’s. Voor de winnaars is
het dan nog niet afgelopen, de rondrit in de
koets is de bekroning op het kaatsseizoen.
De komst van de paarden met koetsen blijft
ieder jaar weer een bijzonder gezicht. Na afloop liep de tent nog één keer vol om onder
de begeleiding van de band Kraakthelder
het slotfeest te vieren. Voor de jongeren en
de oudere jongeren nog een keer een rondje
zweef, een visje of een snack en de voetjes
van de vloer waarna rond middernacht de
bezem door de tent kon. Het jubileum, 125
jaar KV Makkum, is in een kleine week goed
gevierd, prachtig georganiseerd en zonder
incidenten verlopen. Daar mag de organisatie net als de vele bezoekers erg trots op zijn.

Heren 1e klas

Heren Hoofdklasse

Jongensafdeling + opstap

2e Prijs: Menaem met Eric Minne Cats, Youri
de Groot en Mark Polstra; 3e Prijs: Beetgum
met Gerard de Vries, Jelmer de Vries en Paul
Dijkstra; 4e Prijs: Baard met Stefan v.d. Meer
en Durk Hoogma
4e Prijs: Franeker met René de Haan, Jort
Norder en Siard Bloemsma. Deze prijzen
werden aangeboden door: Café-Rest. “De
Zwaan” (1e pr.), Theo en Jorn Adema Systeemafbouw (2e pr.), Rest. “It Posthûs” (3e
pr.), Juwelier Kramer en KV Makkum (2 x
4e pr.). Kransen aangeboden door Autorijschool A. Poog. Naast deze wedstrijd werd
de FOOX Bergsma Franeker Partij gehouden
voor de verliezers van de afdeling en voor de
Jongens d.e.l.

Prijs: Wesley v.d. Wint (Wommels), Arjen Talsma (Mantgum), Jort de Jong (Achlum). Kransen aangeboden door Autorijschool A. Poog.

GEBR. HOGEBOOM PARTIJ DAMES 1E
KLAS op maandag 17 juli
Deze Dames 1e kl. partij d.e.l. is voor het
eerst in Makkum gehouden en met 11 parturen werd deze partij zeer goed bezocht.
Uitslag: Winn.r.: 1e Prijs: Jannica v.d. Ploeg
en Melissa Rianne Hiemstra (beide Stiens),
Feikje Bouwhuis (Koningin, Nijland); 2e Prijs:
Andrea Kroes (Gauw), Jeske Terpstra (Easterein), Boukje Bosma! (Makkum); 3e Prijs:
Annet de Haan (St. Annaparochie), Mariska
Hoogland (Bitgummole), Kim Dijkstra! (Makkum). Verl.r.: 1e Prijs: Anne Berber Zeinstra
(Peins), Sigrid de Jong (Blauwhuis), Marije
Hellinga (Deinum); 2e Prijs: Serena Hovenga
(Marsum), Wietske Metzlar (Wommels), Ineke
v.d. Ploeg (Ried).
Prijzen: enveloppen met inhoud en lauwertakken aangeboden door: Gebr. Hogeboom
Staalconstructiebedrijf De paling werd aangeboden door Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf.

FOOX BERGSMA FRANEKER PARTIJ
1e Prijs: Wessel v. Wier (Peins), Aizo Veltman, (Hommerts), Bauke Folkerts (Easterlittens); 2e Prijs: Lars Onrust (Makkum), Werner
Veenstra (Grou), Jorn Dijkstra (Makkum); 3e

26e DOUWE BLANKSMA HEREN 1E KLAS
op maandag 17 juli
Oftewel, de “Paling Partij”. Hieronder de uitslagen: 1e prijs: Jan Sipke Tuinman (Dronryp), Marco de Groot (Franeker), Hillebrand
Visser (Koning, Leeuwarden); 2e prijs: Kevin
Jaarsma (Arum), Djurre Seerden en Patrick
Scheepstra (beide Franeker); 3e prijs: Corné
Tuinenga (Berlikum), Hyltje Bosma (Makkum), Jan Sjouke Weewer (Sexbierum); 3e
prijs: Dirk Yde Sjaarda (Easterein), Sander
Kingma (L’warden), Mart v.d. Molen (Witmarsum). Prijzen: luxe voorwerpen en lauwertakken aangeboden door: Repko Sportprijzen
(G. BLANKSMA) te Sneek. De paling werd
aangeboden door Gebr. Smink Schilders- en
Afwerkingsbedrijf. De kransen werden aangeboden door: Mw. Grietje Freitag.

pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 26 juli 2017

MERKE LEDEN

Makkum – Dinsdag 18 juli jl. werd door vele leden van de K

mooie zomerse dag stonden er in totaal (alle 11 klassen) 7

Dames en 22 bij de Jeugd. De kransen voor alle categorie

JUBILEUM-PRIJZEN voor alle categorieën bestonden uit

verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen door Feik

de Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een fraai ereteke

slach bij de Dames werd gewonnen door Indy Tuinie

Hieronder volgen de uitsla

WELPEN A-KLASSE

PUPILLEN B-KLASSE

WELPEN A-KLASSE
Bij deze klasse namen zes parturen deel. Bij partuur 6 werd nog iemand
bijgeloot en er waren twee prijzen te verdelen. Koning Fam. D. Bergsma
Koningsprijs: Leon Smink. Uitslag finale: 5/3 – 6/4. 1e: Leon Smink (Koning) en Tirza Smink; 2e: Tymen v.d. Eems en Jared Genee.

In deze klasse waren zes parturen, hier werd in twee poules van drie
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Koningin van de Gebr.
Koornstra wisselbeker: Lenthe Groen. Uitslag finale: 5/4 – 6/4. 1e: Lenthe Groen (Koningin) en Romy Cuperus; 2e: Dominique Huisman en
Riki Koops.
PUPILLEN A-KLASSE
In deze klasse deden vier jongens mee. Zij hebben allen drie keer gekaatst met steeds een andere maat. Er waren 2 prijzen te verdienen. Tot
koning van deze klasse werd uitgeroepen Jari v. Malsen, hij ontving de
Gebr. Koornstra Wisselbeker. Uitslag: 1e: Jari v. Malsen (Koning). Alle
partijen gewonnen. 2e: Clive v.d. Weerdt.

PUPILLEN A-KLASSE

SCHOOLJEUGD B-KLASSE

SCHOOLJEUGD B-KLASSE
In deze klasse waren zes parturen, hier werd in twee poules van drie
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Simon de Jong werd (net
als vorig jaar) tot koning uitgeroepen en ontving de Gebr. Adema wisselbeker. Uitslag finale: 5/3 – 6/2 Uitslag:1e: Simon de Jong (Koning) en
Lars Mollinga; 2e:Elke de Witte en Feike Dijkstra.
SCHOOLJEUGD A-KLASSE
In deze klasse deden vier meisjes mee. Zij hebben allen drie keer gekaatst met steeds een andere maat. Er waren 2 prijzen te verdienen. Tot
koningin van deze klasse werd uitgeroepen Larissa Smink, zij ontving
de Melis Bergsma Wisselbeker. Uitslag: 1e: Larissa Smink (Koningin).
Alle partijen gewonnen. 2e: Lieke v. Loon.
DAMES A-KLASSE
Bij de Dames A klasse waren er vier parturen, hier werd in één poule gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot koningin van deze klasse
werd uitgeroepen Kim Dijkstra, zij ontving de Fam. Smit Wisseltrofee.
Uitslag: 1e: Kim Dijkstra (Koningin), Rina Nota en Evelien v.d. Land, (21
pnt.); 2e: Romine Jansen, Anouk Smink en Wiepkje Fennema (17 pnt.).

SCHOOLJEUGD A-KLASSE

DAMES A-KLASSE

DAMES B-KLASSE
In deze klasse streden 12 parturen om de hoogste eer. Er waren drie
prijzen te verdelen. Jelien de Jong werd tot koningin uitgeroepen en
ontving de Bakkerij de Jonkers wisselbeker. Uitslag finale 5/5 – 6/2.
1e: Jelien de Jong (Koningin), Willemijn Jansen en Elske Valkema; 2e:
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NPARTIJ 2017

K.V. Makkum gestreden om een plaats in de koets. Op deze

73 parturen op het veld. Waarvan 35 bij de Heren, 16 bij de

eën werden aangeboden door Vigilante / Beach Resort. De

t een mooie aardewerktegel van Koninklijke Tichelaar. De

ke Melchers in de Heren B-Klasse en door Hyltje Bosma in

en, aangeboden door Caravan “Us Stek“. De verste Boppe-

er, zij ontving hiervoor de Ernst Freitag wisselbeker.

agen van alle categorieën.

Corien, Christien en Mieketien (resp. Veltman, v,d, Weerdt en Tilburgs);
3e: Andrea Kroes, Kim Mollinga en Sarah Speerstra.

DAMES B-KLASSE

HEREN 45+ KLASSE

HEREN 45+ KLASSE
Bij deze klasse waren er vijf parturen. Er waren twee prijzen te verdelen.
De Jan Tuinier Wisselbeker ging naar Yde Klaas Dijkstra. Uitslag finale:
5/0 – 6/4. 1e: Yde Klaas Dijkstra (Koning), Uilke Tuinier en Leo Nauta;
2e: Peter Bootsma, Germ v.d. Meer en Anjo Idsinga.
HEREN 55+ KLASSE
In deze oudste klasse deden zes parturen mee en ook hier moest men
strijden om twee prijzen. Jan Tuinier werd tot koning uitgeroepen en
mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen, tevens
ontving hij de zilveren Koningsbal. Uitslag finale: 5/5 – 6/4. 1e: Jan Tuinier (Koning), Jan Steigenga en Joep Bergsma; 2e: Thijs Houtsma,
Johan v. Dijk en Tonny Verweij.
HEREN A-KLASSE
Bij de Heren A klasse waren er acht parturen. Er waren twee prijzen te
verdelen. Tot koning van deze klasse werd uitgeroepen Rienk Veltman
(ook in 2016 !), hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker. Uitslag finale:
5/2 – 6/4. 1e: Rienk Veltman (Koning), Pyter Genee en Hidde Koornstra;
2e: Hyltje Bosma, Ype v.d. Logt en Aise Gielstra.
HEREN B-KLASSE
In de Heren B klasse waren zestien parturen. Er moest wel het een en
ander worden bijgeloot. Er waren vier prijzen te verdelen. Feike Melchers werd tot koning uitgeroepen en ontving de Ds. Hendrik Dijkstra
wisselbeker. Uitslag finale: 5/1 – 6/4. 1e: Feike Melchers (Koning), Hidde Elzinga en Leo v.d. Bles; 2e: Harm Jan Cuperus, Lars Wijma en Jetze
Genee; 3e: Jurjen Nagel, Karel Roorda en Sander v.d. Wal; 3e: Eelke
Reinsma, Huite Genee en Wido v. Dijk.

HEREN 55+ KLASSE

HEREN C-KLASSE
Er was dit jaar geen heren C-klasse.

Conclusie: Er zijn meer HEREN-kaatsers in Makkum dan DAMES-kaatsers. Zodoende zijn er ook meerdere klassen bij de Heren en heb je
meerdere mogelijkheden op een krans. Voor alle Dames, die zo hard
gestreden hebben om een krans: “Blijf kaatsen en houdt vol!”.
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.
HEREN A-KLASSE

HEREN B-KLASSE
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GRUTSK
‘Mam, er was vanmiddag een man voor je bij de deur.’
‘Wat voor man?’
‘Een oude man, hij liep een beetje moeilijk.’
‘Wat moest hij?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Maar heeft hij niks gezegd dan?’
‘Nee, hij komt wel weer een keertje terug, zei hij.’

Twee weken later zit ik met Wiebren van der
Weerdt aan een keukentafel, samen met Tjitske Tijmstra, Hilly van Dijk, Minne Zwaagstra,
David Visser, Arie Kuipers en Otto Gielstra, allen van de reünie commissie van de Makkumer
kaatsvereniging. Ter ere van het 125 jarig bestaan van de kaatsvereniging in 2017 moet er
een feestelijke jubileumavond georganiseerd
worden, mét een revue. Dat is het plan. En ik
mag het schrijven, en regisseren, als ik dat wil
natuurlijk. Natuurlijk wil ik dat! Leuk man! Nog
nooit gedaan, maar ook best wel eng in je eigen dorp. Als zoiets een fiasco wordt dan wil
je na afloop liever verhuizen denk ik.
Eind december 2016 lever ik mijn revue-plan
bij de reünie commissie in, en het plan wordt
goedgekeurd. Top! Maar ja, een plan bedenken is niet zo moeilijk, maar hoe vul je vervolgens zoiets dan in? En dit invullen kun je niet
alleen. Ik heb mensen nodig die mij daarbij
willen helpen, want zelf weet ik helemaal niks
van kaatsen. Je hebt ook verhalen nodig, en
dus mensen die bereid zijn hun verhaal aan jou
te vertellen. Wat volgt is een spannend maar
ontzettend mooi avontuur. Vier maanden lang,
van januari t/m april, komen Minne Zwaagstra, David Visser, Arie Kuipers en ik, wekelijks, soms zelfs dagelijks, bij elkaar over de
vloer, om te brainstormen over de verhaallijn
en de verschillende scènes. We gaan langs bij
mensen thuis om informatie en inspiratie op te
doen en verwerken het materiaal vervolgens
weer in een scène. En we hebben spelers nodig, en mensen, en nog meer mensen. Want
met 21 personages, een stuk of 30 kaatsers,
24 karmasters, een band én een orkest, groeit
onze revue langzaam uit tot een behoorlijke
productie.

Vandaag, vrijdag 14 juli 2017, is het de dag
ná de revue. Na een fantastische avond gisteravond staan we vandaag in een lege feesttent een beetje suffig onze spullen bij elkaar te
rapen. Buiten, in de regen, ligt een vergeten
script te verweken. Het heeft zijn dienst gedaan. Op facebook lees ik tientallen positieve
reacties. Van grandioos en machtig, tot geniaal en prachtig. Het doet me goed, het is de
mooiste beloning die je na afloop kunt krijgen.
Een zeer verdiende pluim voor alle mensen die
aan deze revue hebben meegewerkt. En dat
zijn er nogal wat.
Als ik naar de eerste beelden kijk, een preview
van onze revue (prachtig gemaakt door Gerben van der Weerd), dan ben ik trots. Trots op
deze revue, waarin ik zoveel tijd en bezieling
heb gestopt. Trots op Minne en David, die mij
het hele proces hebben ondersteund en input
hebben gegeven, en daarnaast - allebei - drie
voortreffelijke rollen hebben neergezet. Echt
top! Trots op Arie Kuipers, om zijn leuke en
vaak gekke ideeën en op de manier waarop
hij het, even zo belangrijke, muzikale deel voor
zijn rekening nam (met Arjan, Sake, Remco,
Marije, Wim en Wybe van Dyk). Trots op alle
spelers in de revue. Myrthe Heger, bij de bakker weggeplukt, kwam wekelijks vanuit Groningen naar Makkum om te kunnen repeteren,
Wiebren van der Weerdt, die op de allereerste
repetitie alle lappen tekst vlekkeloos uit zijn
hoofd kende, de mannen van het vishok; Albert, Bauke, Johann, Douwe, Marco en Remco, ze waren ge-wel-dig om mee te werken!
Trots op het spel van Paul en zijn altijd fleurige
inbreng en natuurlijk op Koert, die ook twee
hele mooie rollen neerzette. Trots op Geert van
“omrop Fryslân”, Jan vd Velde met de Makku-

Unieke veiling van feadship grundels tijdens Visserijdagen
Altijd al een echte feadship willen kopen?
Tijdens de visserijdagen heb je de kans!
De grundels, door jachtspecialisten (in
spé) van Feadship gebouwd, worden op
zaterdag geveild!
Kinderen van de basis scholen hebben
deze prachtige grundels onder auspiciën van de echte vaklui in Juli gebouwd.

Ze kunnen ze vrijdagmiddag vanaf 15.00
pimpen om mee te varen tijdens de” pimp
wat driuwt” op vrijdagavond van de visserijdagen Makkum. De opbrengsten van de
veiling gaan naar de kinderactiviteiten. Om
alvast biedingen te doen? Zie onze site
voor programma, biedingen, etc. www.visserijdagen-makkum.nl

mer krant, op Sandra met haar zeer vermakelijke Angelina en natuurlijk op onze mooie miss
teen of Fryslân, Loes.
Ik ben ook vreselijk trots op de 24 karmasters
die een aanstekelijke HAKA opvoerden, en op
Karin Wijma en Karin Koornstra die de HAKA
hebben gecoacht. Wat een kracht! Mooi,
machtig mooi! En zeker ook trots ben ik op
drie meesters in kaats-actualiteiten: de kaatsers Lennart, Hyltje en Michiel. En ik blijf nog
even trots… trots bijvoorbeeld op Aart. Zijn
vakmanschap, de prachtige beelden en een
goed gevoel voor timing waren een aanwinst
voor de revue. En Durkje, die stad en land
afvliegt voor de beste pruiken of de mooiste
snorren, en spelers omtovert tot geloofwaardige personages. En op Cees, die zorgt voor
spotlights en versterking.
Trots ben ik ook op het sfeerbeeld dat buiten
op het kaatsveld werd ingevuld door ruim dertig kaatsers, 24 karmasters, Jelle Attema sr.
met paard en sulky, het sfeervolle Apollo orkest, Fonger en Andries met het palingroken
en Toos van As en Sjirk Rolsma die dit buitengebeuren perfect hebben aangestuurd. En laat
ik niet onze commissieleden vergeten. Tjitske
en Hilly die naast heel veel regelwerk ook de
kleding voor de revue op zich namen, Otto
Gielstra die zijn archief beschikbaar stelde en
de Makkumer krant nieuw leven inblies, en ik
ben uiteraard ook heel erg trots op onze regelkoning - hem is nooit iets te veel - en decor
specialist Wiebren van der Weerdt.
In totaal 108 Makkumers hebben meegewerkt
aan deze revue, en de meesten deden dit geheel belangeloos. Ze repeteerden in de avonduren, reden ettelijke kilometers voor repetities,
namen een snipperdag om bij de generale
of bij de uitvoering te kunnen zijn of stelden
ruimte beschikbaar om te kunnen oefenen. Als
we alle gemaakte uren in geld zouden moeten
uitbetalen dan was deze revue nooit tot stand
gekomen. Ik ben er trots op dat dit anno 2017
nog kan! Én ik ben trots op alle - meer dan
500 - mensen die de moeite hebben genomen
om naar deze revue te komen kijken. Zonder
publiek geen succes. Maar gelukkig werd het
een daverend succes! Ja, ik ben trots! Tige
grutsk op deze revue die we met elkaar tot
een groot succes hebben gemaakt. Hulde aan
allen! Ik ha sein!
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Volkstuinvereniging Makkum
viert veertigjarig bestaan
Door Judith van Lavieren
De officiële datum van oprichting van Volkstuinvereniging Makkum is 7 september 1977.
Het veertigjarig jubileum werd echter op de
open dag van 23 juli gevierd omdat dan alle
tuinen nog in volle glorie te bewonderen zijn.
“In september is alles al geoogst, dit is het
mooiste moment”, aldus Danijela Zivkoviz, in
Makkum beter bekend als Daan Daantje.
De volkstuinen liggen tegenwoordig aan de
rondweg. Het is al de derde locatie: eerder lagen de tuinen aan de Botterstraat en aan de
Lieuwkemastraat. In de begintijd stimuleerde
de gemeente het tuinieren door het verstrekken van subsidies en het geven van cursussen. De mensen met een moestuin waren er
vaak van jongs af aan mee bekend.
De doelstellingen werden veertig jaar geleden
als volgt omschreven:
De vereniging heeft het doel het amateur-tuinieren in de ruimste zin te bevorderen en te
handhaven.
De aan vereniging er beschikking gestelde
gronden op volgorde van inschrijving en voor
zover als kan worden toegewezen te verhuren
De kennis der leden voor het kweken van gewassen te verbeteren door middel van voorlichting in de ruimste zin van het woord
De belangen van de vereniging voor te staan
bij welke gelegenheid dan ook.
Vroeger was de moestuin vooral een mannenaangelegenheid. Boelie van der Meulen is het
langste lid, al dertig jaar. De afgelopen jaren
zijn er meer vrouwen bijgekomen. De meest
recente inschrijving is een moeder die samen
met haar 12-jarige zoon een tuintje heeft. Wat
in al die jaren niet veranderd is is de gezamenlijke inkoop van Garant zaden.

“Werken op de tuin: ik kan er wel een blog
over schrijven”, lacht Daan Daantje. “Want altijd als je er bent gebeurt er wel iets leuks of
geks of kom je tot bepaalde inzichten. Of je
hoort sterke verhalen over vroeger: zo zou Jan
Meijering, die aan het frezen was, zo zijn afgeleid door een passerende mooie dame dat hij
met frees en al in de sloot belandde. Elke keer
is er ook de ontmoeting met de andere leden.
Iedereen heeft zo zijn vaste dagen. Sommigen
beginnen altijd vroeg: als iedereen dan komt
is het werk gedaan en is er alle tijd voor een
praatje. Het sociale aspect is heel belangrijk.”
“Er worden ongemerkt ontzettend veel tips en
trucs uitgewisseld. Of je wordt gewaarschuwd
dat de Californische kever ook bij jou in de
aardappels zit. En er is sociale controle. Je
wordt gemist als je niet op de tuin was. Is het
niet door de volkstuinmannen dan wel door
de leugenbollewandelgroep die groetend de
tuin passeert. In een moestuin steek je veel
moeite en liefde. Daarom zal ik ook nooit iets
weggooien: ook het kleinste aardappeltje gaat
mee naar huis .Ik vind het leuk om te delen en
te ruilen. Een moestuin is hard werken, maar
het geeft veel voldoening”, besluit Daan Daantje.
Aan de open dag ging een zeer regenachtige
nacht vooraf. Gelukkig was het op 23 juli tussen 11 en 2 grotendeels droog. Alle bezoekers
werden door de leden trots rondgeleid. Ze kregen sla en zaden mee naar huis. Er was koffie
met bietencake en er waren heerlijke hapjes
gemaakt van de courgettes van Yfke Risselada. Het recept hiervoor was verzorgd door
Alwin Kalt van het Posthûs.
Mensen met een passie voor tuinieren die
informatie willen over de volkstuinen kunnen
zich melden bij voorzitter Age Tolsma.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

pag. 10 - MAKKUMER BELBOEI - 26 juli 2017

Ben je op zoek naar een leuke (bij)baan? Wij zijn
nog op zoek naar bedieningsmedewerkers voor deze
zomer. Ben je 18 jaar of ouder, flexibel, enthousiast
en een echte teamplayer, reageer dan snel!
Ook zijn we nog op zoek naar flexibele afwashulpen
(liefst 18 jaar of ouder).
Je werkt bij beide functies voornamelijk ‘s avonds,
dus overdag voldoende tijd om lekker op het
strand te liggen!
Reageren kan op info@itposthus.nl of 0515-231153.

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Bedrijven van Makkum staan op
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Hoedenwedstrijd op Superzaterdag zeer geslaagd
Door Judith van Lavieren
Aan de uitnodiging om met een hoed op naar
het hoofdklasse kaatsen te komen werd massaal gehoor gegeven. “De deelnemers hadden
er veel werk van gemaakt en ik was samen
met de jury onder de indruk van de opkomst”,
aldus Durkje Hoeksema van Van Nuyen Hoeden. Er werden 63 nummertjes opgespeld. De
een deed individueel mee, de ander samen
met een of meerdere vriendinnen. Ook werden
er een vader en dochter in Mexicaanse stijl
(compleet met sigaar) gesignaleerd en verscheen Silvanna Adema in het trouwkostuum
van haar moeder. Het kaatsen was door veel
groepen als thema gekozen. Een mevrouw uit
Avondrust liet met handschoentjes en een tasje oude tijden herleven: het was een wedstrijd

waaraan door alle leeftijden met veel plezier
werd deelgenomen. Er waren veel meer dan
63 hoeden te bewonderen op het kaatsveld,
lang niet iedere hoedendrager of draagster
meldde zich bij de rode loper.
De froulju van It dukte aaike liepen in hun toespraak tot de jury alvast vooruit op KH2018.
“Onze mannen maken met hun vriendenploeg
al 45 jaar lang als kaatsers, keurmeesters en
aaisikers (tegenwoordig behoud van de kievit)
deel uit van de Friese traditie. Wij als froulju
staan op de rode loper om de boodschap
van de mienskip uit te dragen: met elkaar in
verbinding komen en delen. Op hun hoeden
droegen de froulju elementen van het kaatsspel en natuurlijk eitjes.

Ook de groep Friese dames liet hun creaties
vergezeld gaan van een tekst:
“Honderdvijfentwintig jaar kaatsvereniging is
iets unieks waar we trots op mogen zijn. Fryslân een land waar we trots op mogen zijn. Jaren vriendschap van zes dames waar we trots
op mogen zijn: Met trots dragen wij onze jurk
en pompeblêd met kaatswant.”
De jury bestaande uit Maxima ( Karin Wijma),
Ewoud van der Kamp en Manon Roemer had
het druk langs de rode loper.
De groep “Friese dames” was de grote eyecatcher. Ze trokken zelfs de aandacht van
Omrop Fryslân die twitterde dat deze dames
‘toch echt de mooiste’ waren.
De jury kende hun een eerste prijs toe en
roemde vooral hun aandacht voor de details.
Niet alleen aan de hoofddeksels ook aan de
jurken, armbanden en tasjes was veel aandacht besteed. De volledige uitslag was als
volgt:
In de categorie trendy/chique
1. Helena Agricola
2. Janke Koopmans en Alie Postma
3. Silvanna Adema
In de categorie grappig/origineel
1. De Friese dames
2. Joke van Merkenstein en Sandra Visser
3. Froulju van It dûkte aaike

pag. 12 - MAKKUMER BELBOEI - 26 juli 2017

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

