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No. 1670 - 25 juli 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 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

M a k k u m e r B e l b o ei

Prachtige diversiteit op kringkeuring

Hulp nodig
met een logo en
Huisstijl?
of liever een
bedrijfsbrocHure
inclusief
fotografie?

kennis maken?
stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl
of bel: 06 2709 1499
middenstraat 14 | makkum

lieverdink-vormgeving.nl
Op zaterdag 21 juli jl was het weer tijd voor
een prachtige oude traditie. Waar zie je dat
tegenwoordig nog, een veldje vol met geiten, lammeren en gemoedelijke mensen
rondom de keuringskring?
Wel, in Witmarsum aan de Arumerweg,
want daar vond om 9.30 uur de kringkeuring plaats van Geitenfokvereniging “De
Werkmanskoe”. Overal zag je Toggenburgers, Zwartbonte- en Witte geiten en
de fokkers die hun dieren koesteren, nog
even poetsen, wat lekkers geven en een
praatje maken met ‘Kekke’. Ondanks er
wat minder geiten waren dan afgelopen
jaren, was het een drukte van belang. De
keuring trekt elk jaar weer veel bekijks en
de toeschouwers volgen het jurycommentaar dan ook op de voet. De keurmeesters
de Jong en v/d Galiën lieten elke ronde
hun deskundig oog over de dieren gaan,
plaatsten ze op rang en vertelden wat de
plus- en minpunten waren. Haarfijn werd
verteld wat er per ras nu graag gezien
werd in de bouw van de geiten, wat maakt
ze nu melktypisch en sterk? Zo ziet men
bij de bonte en witte geiten graag lengte
in de rug en hoort een Toggenburger juist
meer vierkant te zijn. Ook het masker van
deze bruine geiten werd besproken, hun
keelvlek, belletjes en de witte pootjes. Het
komt nogal precies met deze tekeningen.
Uiteraard is het uier ook zeer belangrijk,
deze hoeft niet persé groot te zijn, maar
wel sterk in aanhechting voor, de plaats
van de spenen en de ophangband achter

dient ook sterk te zijn. Eigenlijk wordt er dus
gekeken naar de duurzaamheid van het uier
en de geit in haar totaliteit. Hierover waren de
keurmeesters bij de meeste dieren erg over te
spreken, maar toch werd en zo nu en dan toch
een tweede premie uitgedeeld.
Na alle voorrondes was het tijd voor de jeugd:
zij mochten allemaal een lam uitzoeken om
mee te lopen in de keuringskring en dat is
voor sommigen toch best spannend. Hoe laat
je het dier nu mooi met je meelopen en aan
welke kant loop je nu eigenlijk? Maar daar
raakten ze al snel bedreven in en wat is het
dan een prachtig gezicht om zoveel kinderen
en lammeren bij elkaar te zien.
Inmiddels was de temperatuur op het veldje
aardig opgelopen en de spanning ook, want
het was tijd voor de kampioensrondes. Alle
lammeren en geiten met een 1A en 1B premie
mochten wederom de ring in om te strijden
Vervolg op pagina 4

MAKKUM

De Schar 11
Vraagprijs
€ 166.500,- k.k.

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

Familieberichten

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)

OVERLIJDEN

Leerlingen, team, directie, MR en
OR van De Populier

Wij zijn stil en verdrietig nu de vader
van Sanne

Rein Feenstra
is overleden.

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

Groep 6/7/8 van De Populier:
Alieke, Focus, Ibrahim, Jayden,
Jesper, Karam, Liam, Marja, Mauro,
Pyter, Quinten, Rawan, Silke,
Sjoerd, Thijs, Thomas, Tirza,
Vincent, Willem, Yohna,
meester Willem en juf Wilma

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
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

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

Rein Feenstra
Wij wensen Sanne, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
T. 0515 – 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29
8748 CC Witmarsum
T. 0517 – 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl

Geraakt zijn wij door het overlijden
van de vader van
onze leerlinge Sanne.

Stil en verdrietig zijn wij na het
overlijden van onze oom/tante
zegger en neef
Vaarwel vriend, je blijft ons altijd bij.
Stuurloos, zo voelen we ons het na
het veel te vroeg overlijden van

Rein Feenstra
stuurman van de Twirre, erelid van
de RV Makkum.
Wij wensen Ilanda, de kinderen en
familie heel veel sterkte toe.
		
Leden en oud-leden
		roeiteam Twirre
Makkum, 18 juli 2018

Rein Feenstra
We wensen zijn naasten veel
sterkte.
Jetske en Eelze †
Willy en Karst †
Tiny en Jaap †
Boukje †
Wiepkje en Sjabo
Jappie en Siepy
Rommert en Riekje † Tineke
Harmen
Neven en nichten
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De stilte valt zo hard
dat het wel waar moet zijn.
We zullen je missen

buurman Rein
Durk en Doutzen
Jan en Trienke
Marcel en Greetje
Jacob en Afke
Pieter en Gelfke
Jan, Arjette en Jitse
Jan-Willem, Patty en kinderen
Steven
Sytze en Klaaske
John en Pam
Sjaak en Dina
Bert en Rianne
Jaap en Truus
Jan en Corrie
We wensen de familie veel sterkte
toe.
Als een schip voorbij de horizon zeilt
is het niet weg
Je kunt het alleen niet zien
Onze gewaardeerde oud-collega

Rein Feenstra
is overleden.
We wensen zijn dierbaren veel
sterkte.
Directie en personeel
KM Yachtbuilders bv Makkum
Na een tijd van afnemende
gezondheid is overleden onze zo
vertrouwde en rustige buurtgenoot

Anton Pietersma
Wij wensen de mem van Anton en
familie, veel sterkte toe.
Buurtgenoten van
Gedempte Putten, Makkum

“Liefde houdt niet op
waar het leven eindigt”
Met heel veel bewondering en
respect voor zijn doorzettingsvermogen hebben we met veel verdriet
afscheid moeten nemen van mijn
innig geliefde man en onze lieve
zorgzame heit

Hans Visser
* Amsterdam, 30 december 1957
† Makkum, 20 juli 2018
32 jaar
Anja Visser-Volbeda
Jurriën in liefdevolle herinnering
Thomas en Jildou
Stefan
Schans 4
8754 GA Makkum
Het afscheid van Hans heeft
vandaag, 25 juli, plaatsgevonden
te Makkum.
Voor hem een verlossing
Voor anderen een groot verdriet
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet
Diep bedroefd zijn wij na het
overlijden van onze lieve en
bijzondere zwager

Hans Visser
We gaan zijn betrokkenheid, humor
en kracht missen.
We wensen Anja, Thomas, Jildou en
Stefan veel sterkte toe met dit grote
verlies.
Hengelo (Ov):
Bauke en Cynthia Volbeda
‘Lieve Hans rust zacht
Je blijft voor altijd
in onze gedachten’

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
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,25
1 kg hamlappen........................................ € 6,50
1 kg speklappen....................................... € 5,75
1 kg shoarmavlees................................... € 5,75
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 € 42,50
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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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

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

Colofon
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-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.
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, Sjoukje Steinhovden
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

Denk duurzaam en lokaal en bespaar
samen met de buurt op de energienota!
Twee medewerkers van het Volksmolenproject
zijn vorige week langs de deuren geweest in
Makkum om uitleg te geven over het Volksmolenproject. Dit omdat de Volksmolen zich
ervan bewust is dat het woord “windmolens”
erg gevoelig ligt in Makkum en omstreken
door o.a. windparken met grote windturbines.
Dit project is om deze reden juist een mooi
initiatief, omdat de initiatiefnemers van de
Volksmolen in vergelijking met de overheid
geen nieuwe windparken willen plaatsen maar
slechts één kleine ‘knuffelbare’ windmolen.
En eentje waarvan u als inwoner van Makkum
e.o. kunt meeprofiteren. De 28 jaar oude windmolen op Kornwerderzand wordt vervangen
door een nieuwe turbine van exact hetzelfde
formaat maar is mechanisch dusdanig geinoveerd dat deze meer opbrengsten aan energie oplevert.
Huishoudens, bedrijven en verenigingen van
de postcodes 8746, 8747, 8752, 8753, 8754,
8755, 8756, 8757, 8758 en 8759 kunnen een
windkavel afnemen van de nieuwe windmolen
van Kornwerderzand. Met de aankoop van
een windkavel bent u 15 jaar lang mede-eigenaar van de nieuwe windmolen en neemt u
rechtstreeks de lokaal en duurzaam opgewekte stroom af tegen een gunstig tarief! Wees
niet bang dat u er 15 jaar aan vast zit want
ook tussentijds uitstappen behoort tot de mogelijkheden.
Door het investeren in het volksmolenproject
wekt u samen met andere burgers duurzame energie op. Zeker op lange termijn wordt
duurzame energie steeds belangrijker omdat
de verwachting is dat we met zijn allen de komende jaren steeds meer elektriciteit gaan ge-

bruiken. De Volksmolen wilt hieraan bijdragen.
Er zijn meerdere startende Volksmolenprojecten waarmee wij willen bijdragen aan een
groener en duurzamer Nederland.
Over de duurzaam opgewekte energie van de
Volksmolen betaalt u geen energiebelasting.
Op deze manier bespaart u momenteel ruim
60% per kWh. Uitgaande dat een huishouden
van 2 personen ongeveer 3.000 kWh verbruikt
komt dat neer op een netto voordeel van ongeveer €125,- per jaar. En daarnaast zorgt u
samen met de buurt voor een duurzamer Súdwest-Fryslân.
Wilt u duurzame energie opwekken maar zijn
zonnepanelen geen optie? Denk duurzaam,
denk lokaal en denk aan uw portemonnee.
De Volksmolen in Kornwerderzand biedt uitkomst. Bekijk voor meer informatie onze website: https://volksmolen.nl/projecten/volksmolen-kornwerderzand/ of volg ons op facebook
voor het laatste nieuws!
De Volksmolen is een initiatief van Wind
Energy Solutions en Greenchoice!

Kringkeuring
Vervolg van voorpagina
om de titel Kampioen, Reserve Kampioen en
Beste Uier. Dan wordt het serieus en wat stiller
op het veld, want al staat de gezelligheid hoog
in het vaandel, hier is men toch voor gekomen
uiteraard. En spannend was het dan ook, want
soms vind je al het moois in één dier en soms
is de concurrentie tussen de rassen groot. Dit
jaar is het dan ook zeer bijzonder te noemen
dat de dagkampioen bij de lammeren wit is,
de dagkampioen bij de geiten bont en dat
een Toggenburger met de titel het ‘Beste Uier’
naar huis ging.
Uitslagen: Bonte Lammeren: Kampioen, Hieke 39 van J.de Boer (Itens) / Res.Kampioen,
Sita 60 van G. Strikwerda (Burgwerd); Witte
Lammeren: Kampioen, Gernsterper Wilma 53
van Comb. Baarda (Witmarsum) / Res.Kampioen, Gernsterper Wilma 52 van Comb. Baarda (Witmarsum); Toggenburger Lammeren:
Boazumer Nane 105 van Bern de Boer (Boazum) / Res. Kampioen, Frea 2 van G. Strikwerda (Burgwerd); Bonte Geiten: Kampioen,
Sita 53 van G. Strikwerda (Burgwerd) / Res.
Kampioen, Doanjumer Marijke van P. Strikwerda (Dongjum); Witte Geiten: Kampioen, Inèz 2
van J. Nauta (Wijnaldum) / Res.Kampioen Inèz
4 van J. Nauta (Wijnaldum); Toggenburgers:
Kampioen, Boarnster Frea, G. Strikwerda
(Burgwerd) / Res. Kampioen, Gea’s Sarie 61
van Comb. Brandsma (Witmarsum); Dagkampioen Lammeren: Gernsterper Wilma 53 van
Comb. Baarda (Witmarsum); Dagkampioen
Geiten: Sita 53 van G. Strikwerda (Burgwerd);
Beste Uier: Boazumer Nane 79 van Bern de
Boer (Boazum).
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Jannewietske de Vries voorgedragen als
nieuwe burgemeester Súdwest-Fryslân

Agenda
Donderdag 26 juli Strandbibliotheek
Creatief met techniek
Maak een vuurtoren met werkend lampje.
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.
Zaterdag 28 juli Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
Zondag 29 juli en zondag 5 augustus van
14.00 - 17 .00 uur expositie in de kerk van
Cornwerd. Unieke fototentoonstelling over
Cornwerd en haar inwoners van nu en
vroeger en de kaatsers die in Cornwerd in
de prijzen vielen, totaal 280 foto’s! Tevens te
koop de 2e druk van het fraaie Jubileumboek
van het 50 jarig bestaan van de kaatsvereniging “Meiinoar Ien” met daarin ook zeer veel
geschiedenis, geïllustreerd met veel foto’s,
over het dorp Cornwerd zelf.

In een besloten vergadering koos de gemeenteraad unaniem voor De Vries (1961), die acht
jaar – in de periode 2007-2015 – voor de PvdA
deel uitmaakte van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Sinds januari 2016
geeft ze als algemeen directeur leiding aan
Floriade 2022 BV, het bedrijf dat over vier jaar
de wereldtentoonstelling organiseert in Almere.
Daarnaast bekleedt ze diverse bestuursfuncties. Zo is ze voorzitter van de Stichting Sense
of Place, die initiatieven stimuleert voor culturele landschapsontwikkeling in het Waddengebied, is ze voorzitter van de Stichting Erfskip (voor social design in Friesland), voorzitter

van 11Fountains en lid van de adviescommissie cultuur van het Noordelijk Cultuur Fonds.
De installatie van De Vries is gepland op
27 september. Tot dan blijft Magda Berndsen-Jansen als waarnemend burgemeester
op haar post.
Op de burgemeestersvacature van Súdwest-Fryslân kwamen zestien reacties. “Best
wol in protte”, oordeelde Attema over dit aantal. Onder de sollicitanten waren vier vrouwen.
Met hoeveel mensen gesprekken zijn gevoerd
is niet bekend gemaakt. Ook de naam van de
nummer twee op de voordracht van de gemeenteraad blijft geheim.

Maandag 30 juli Strandbibliotheek
Dromenvanger maken
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.
Dinsdag 31 juli t/m vrijdag 10 augustus (10.00
-16.00 uur) is er een expositie in de kerk
van Ferwoude, met schilderijen van Gerben
Stellingwerf uit Ferwoude. Gerben maakte
foto’s van de natuur en maakte hier prachtige, gedetailleerde schilderijen van. Veelal uit
de omgeving van Ferwoude.
Tevens is het museum “de timmerwerkplaats”
in Ferwoude een bezoekje waard.
Donderdag 2 augustus Strandbibliotheek
Creatief met de 3d-pen! Met geduld, een vaste hand en de aanwezige voorbeelden maak
je je eigen creatie. Vanaf 8 jaar.
Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.
Vrijdag 3 augustus Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

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.

Zaterdag 4 augustus van 13.30 uur tot 17.00
uur Tsjerkepaad. De kerken in Piaam, Skuzum
en de Van Doniakerk in Makkum zijn open.
Maandag 6 augustus Strandbibliotheek
Is jouw vis dapper, stoer of vrolijk? Schilderen
met zand, verf en schelpen op canvas.
Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.
VUURWERK woensdag 8 augustus
om 22:00 plaats op de boulevard
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Klassenreünie Openbare Lagere School

Door Judith van Lavieren
Drieëntwintig personen verzamelden zich zaterdag 7 juli bij basisschool De Populier. In de
jaren tussen 1976 en 1982 was dit hun school.
De naam van de Openbare Lagere School
luidde in die jaren nog P Gerbrandaschool.
Door een aantal oud scholieren van de Openbare Lagere School was al wel eens gesproken over een reünie maar voordat het zover
was moest er nog wel enig speurwerk verricht
worden. Oud klasgenoten Douwe Steigenga
en Martin Onrust gingen hiermee aan de slag.
“Tegenwoordig gaat dit gelukkig wel wat
sneller dan vroeger dankzij social media zoals Facebook en WhatsApp. Een heel verschil
met bellen en brieven schrijven of typen om
iedereen weer te vinden na zoveel jaar ”, aldus
Douwe Steigenga. Gelukkig wist bijna iedereen wel van een ander waar hij of zij gebleven
was. Dat veel oud klasgenoten nog in Makkum
wonen maakte het zoeken ook makelijker.

derland is. Hierdoor kon zij ook aanwezig zijn.
Er was gelegenheid om rond te kijken in De
Populier. “Daar stonden 23 mensen toch
even verwonderd om zich heen te kijken want
er is best veel veranderd”, aldus Steigenga.
“Na gezellig bijgepraat te hebben onder het
genot van een bakje koffie of thee met oranjekoek was het tijd voor een groepsfoto . Een
achteloze voorbijganger werd van de weg geplukt om dit portret te maken, omdat uiteraard
iedereen op deze foto wou.”
Na dit fotomoment wandelde men gezamenlijk naar hotel-restaurant De Prins. Toevoeging
van enig vocht was mede door het warme
weer inmiddels noodzakelijk geworden. Daar-

na genoot het gezelschap van een uitgebreid
en heerlijk driegangen diner. Ook onder dit
diner werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om bij te praten over de afgelopen
jaren.”Het was heel leuk en ongedwongen
en we hebben heel veel herinneringen opgehaald”, aldus reünist Nynke Sietzema.
Na het diner verplaatste het hele gezelschap
zich naar het terras van De Prins om daar verder te praten en uit te buiken. In de loop van
de avond vertrokken de reünisten huiswaarts.
“Met een zeer geslaagde dag in hun herinnering en met een zekere intentie dit nog eens
over te doen. Maar dan wel wat eerder dan
over 36 jaar!”, aldus Steigenga.

Kleine Merke Partij 13 juli 2018

Er werd gekozen voor 7 juli omdat een klasgenote die al 26 jaar in Amerika woont in juli
een maand met haar gezin op vakantie in Ne-

It Posthûs
borreluur
Elke dag tussen
15.30 uur - 17.00 uur
50 % korting op onze
tapbieren/ huiswijnen
en cocktails
Diverse warm & koud
bittergarnituur
Reserveren:
0515-231153
of
info@itposthus.nl

Dit kleine ledenpartijtje voor de Tussengroep,
de nieuwe talentjes van de KVM, vond plaats
op de vrijdagmiddag van de Merke. Hier werd
gekaatst in één poule van vier partuurtjes. Zij
kaatsten op hetzelfde veld als waarop de Heren Hoofdklassers (de beste kaatsers van de
wereld !) een dag later zouden kaatsen.
In de 1e omloop zag je direct dat alle parturen aan elkaar gelijk waren. Natuurlijk waren
er winnaars en verliezers, maar iedereen haalde veel punten. In de 2e omloop ging het bij
sommige kids ietsje beter, maar ook bij een
paar wat minder. Pas na drie omlopen werd er
duidelijk wie er ging winnen. Het was heel erg
spannend. Zowel het partuur van Ilse Amels &
Marrit de Witte, Marloes Koops & Mirte Oos-

tenveld en het partuur van Niek v.d. Eems &
Doutzen Genee hadden allemaal 15 punten bij
elkaar gekaatst. Dan wordt er gekeken wie er
de minste punten tegen heeft, dat noemen we
tegeneersten. Hieronder staat de uitslag. Het
partuur van Hidde Postma & Jetske Elgersma
won de kransen met 18 gescoorde punten!
Allemaal van Harte Gefeliciteerd!
1e Prijs: Hidde & Jetske; 2e Prijs: Ilse & Marrit; 3e Prijs: Marloes & Mirte; 4e Prijs: Niek &
Doutzen
De prijzen bestonden uit mini-telegrafen voor
de 1e- en 2e prijswinnaars, voor de 3e- en 4e
prijswinnaars waren er mooie medailles en
een rugzakje met lekkers.

pag. 7 - MAKKUMER BELBOEI - 25 juli 2018

Onthulling wapenschild Hoeksema Kapper
Door Judith van Lavieren
Met een korte toespraak voor de skearwinkel
onthulde Durkje Hoeksema afgelopen zaterdag het wapenschild dat zij ter gelegenheid
van haar onlangs verkregen hofleverancierschap heeft laten maken. “ Wat bin ik grutsk
op it wapenskyld!Wat bin ik grutsk op myn
oerpake die 125 jier ferlien troude en dit hûs
kocht. Hy begûn hjir de skearwinkel. Wat bin
ik grutsk op myn pake die as 14-jierige jonge
de skearwinkel oernaam omdat syn heit plotseling overleden wie. Wat bin ik grutsk op myn
heit en mem die ek de boel trochsetten ha . En
no bin ik hjir ek alwer 25 jier oan it knippen”,
vatte Durkje trots en blij de 125-jarige geschiedenis van haar familiebedrijf in een notendop
samen.
Durkje memoreerde ook haar geliefde tante
Rigt. Zij was vroeger werkzaam in de skearwinkel. Ze overleed in januari. “Omdat se gjin
bern hie soarge ik foar har . Op har stjerbed
beloofde se dat se soargje soe foar moai waar.
Voor het afhandelen van haar begrafenis en
nalatenschap had tante Rigt Durkje een beloning toebedacht. “Der haw ik dit prachtige wapenskyld foar kocht. Bedankt tante Rigt foar it
moaie waar en it moaie wapen!”
Durkje deelde daarna met de genodigden de
versjes die haar vader en zijzelf in het poesiealbum van tante Rigt geschreven hadden.
Daarna kregen de oudste en de jongste van
de familie Hoeksema de eer om het tot dan
toe zorgvuldig toegedekte wapenschild te
onthullen “No sil ús memke en Haye it skyld
onthulle!”, aldus Durkje. Samen trokken zij de
vlag weg.
Het schild dat boven de deur op de gevel is
aangebracht werd vervolgens door de aanwezigen uitgebreid bewonderd. Durkje mocht
vele felicitaties in ontvangst nemen. Rond de
skearwinkel bleef het op deze mooie zomeravond vervolgens nog lang gezellig.

Uitslagen Super Zaterdag
KV Makkum, zaterdag 14 juli
Heren Hoofd. Kl. D.e.l.: 1e Prijs: Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra (Koning);
2e Prijs: Remmelt Bouma, Taeke Triemstra en
Evert Pieter Tolsma; 3e Prijs: Patrick v. Dellen,
Jacob Klaas Haitsma en Hans Wassenaar.
Prijzen aangeboden door: Miedema v.d. Velde
en Rabobank. Koningsprijs aangeboden door
Zwaagstra Metselwerken. Kransen aangeboden door Keurmeesterskorps “Yn ‘e Bocht”
Dames Hoofd. Kl. D.e.l.: 1e Prijs: Nynke Sybrandy, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra
(Koningin); 2e Prijs: Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Ineke v.d. Ploeg; 3e Prijs: Amarins de
Groot, Martine Tiemersma en Harmke Siegersma. Prijzen aangeboden door: H.P. & Co.
Koninginneprijs aangeboden door Leviuz.
Kransen aangeboden door Keurmeesterskorps “Yn ‘e Bocht”.

PINAUTOMAAT: Onlangs is de vergunning door de gemeente afgewezen met de volgende
argumentatie; ‘Vanuit het oogpunt van Erfgoed en Ruimtelijke kwaliteit willen wij niet meewerken aan Uw verzoek omdat er geen relatie is gezocht met omliggende bebouwing’. Dit
houdt in dat Makkum voorlopig nog geen pin voorzie-ning krijgt, wat natuurlijk zeer kwalijk
is aangezien het toeristenseizoen al is be-gonnen. PBMakkum gaat nu direct samen met de
bedrijven/ondernemers/Directie Rabobank in overleg om te kijken of er op directieniveau een
serieuze klacht kan gaan richting burgemeester en wethouders/raadslieden vanwege de
financiële schade die door deze afwijzing aan het economische verkeer van Makkum wordt
toegebracht.
DORPSVISIE MAKKUM 2018-2030: 19 juli jl. is er gestart met de algehele opzet, diverse
voorbeelden, suggesties en ideeën zijn door de vrijwilligers ingebracht en gedeeld. Besloten
is dat in de komende periode alle beschikbare informatie ‘wordt ingelezen’ en dat na de
zomervakantie de mensen van ‘Dorpswurk’ van-wege hun expertise op dit vlak uitgenodigd
gaan worden voor de algehele bege-leiding voor de totstandkoming. Het streven is om volgend jaar maart tijdens on-ze jaarvergadering het e.e.a. al gepresenteerd kan gaan worden
aan onze leden.
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16e Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij zondag 8 juli
Traditiegetrouw is dit de laatste ledenpartij
voor de Merke. Bij de jeugd deed vandaag
ook de Tussengroep mee, de nieuwe talentjes
van de KVM. Hier werd gekaatst in één poule
van drie partuurtjes. Marit de Witte & Marloes
Koops pakten met 12 gescoorde punten de 1e
prijs.
Bij de Welpen werd er in twee poules van drie
gekaatst. In poule A wonnen Rick v.d. Weerdt
& Alex de Boer hun twee partijen. Zij kaatsen
de finale tegens de winnaars van poule B,
Haye Tjeerdema & Denise de Witte, die ook
twee partijen hadden gewonnen. 1e Prijs: Rick
& Alex (Finale gewonnen met 5/5 – 6/4); 2e
Prijs: Haye & Denise.
Bij de Pupillen was er één poule van vier parturen. Het partuur van Lenthe Groen & Lieke
Tuinier won al hun partijen, de krans was voor
hen ! Een mooie 2e prijs was er voor het partuur van Dominique Huisman & Jesse Roorda,
die vandaag twee partijen wisten te winnen.
1e Prijs: Lenthe & Lieke (21 pnt.); 2e Prijs: Dominique & Jesse (16 pnt.).
Bij de Schooljeugd werd gekaatst in één poule
van drie parturen. Elke de Witte & Riki Koops
wonnen twee keer en kregen hiermee 14 punten. 1e Prijs: Elke & Riki.
Bij de Dames stonden 7 parturen op de lijst.
Enkele keren werd er bijgeloot. In de winnaarsronde won het partuur van Geertina Nota, Loes
Attema en Alexandra Harteveld met 5/5 – 6/6
van het partuur van Willy v.d. Velde, Willemijn
Jansen en Christina v.d. Weerdt. De andere finalist was het partuur van Indy Tuinier, Boukje
v.d. Werf en Rixt v.d. Bles. Eenvoudig wonnen

Indy c.s. de finale met 5/0 -6/2. In de verliezersronde ging het partuur van Rina Nota, Kim
Mollinga en Yildau v.d. Logt met de 1e prijs
naar huis. Zij wonnen de zeer spannende finale met 5/5 – 6/4 van het partuur van Maike
de Witte, Anna Bosma & Anja Oostenveld. 1e
Prijs: Indy, Boukje en Rixt. 2e Prijs: Geertina,
Loes en Alexandra. 1e Prijs verl.r.: Rina, Kim
en Yildau.

– 6/6 werden beslist. Er was een lijst met 11
parturen en ook hier werd bijgeloot. 1e Prijs:
Jouke Vlasbloem, Jorn Dijkstra en Simon de
Witte; 2e Prijs: Emiel Wijma, Aise Gielstra
en Marijn Kraan; 3e Prijs: Theo Nota, Jeroen
Adema en Leo v.d. Bles; 1e Prijs verl.r.: Harry
v.d. Weerdt, Jacob (P) v.d. Weerdt en Siebren
Hoekstra; 2e Prijs verl.r.: Jan Ruurd Amels,
Xander Nauta en Sjoerd Gielstra.

Bij de Heren werd als vanouds veel strijd geleverd. Dat werd nog eens bevestigd doordat
zowel de finale in de winnaarsronde als die in
de verliezersronde pas op de stand van 5/5

De prijzen werden aangeboden door Schilderbedrijf Herman Nota en de kransen werden
aangeboden door Gerritsma Interieurbetimmering, Leo Nauta.

Uitslagen KV Makkum, maandag 16 juli 2018

Heren 1e Kl. De 27e Douwe Blanksma Partij. 1e Prijs: Peter v. Zuiden(K), Gabe Jan v.
Popta en Marco Lautenbach; 2e Prijs: Gerard
de Vries, Hyltje Bosma en Youri de Groot; 3e
Prijzen: André v. Dellen, Marco de Groot en
Kevin Jaarsma; Anne Wind, Kees v.d. Schoot
en Rick Poortstra. Prijzen, prachtige weerstations, aangeb. door: REPKO Sportprijzen.

Kransen aangeb. door: Mw. Grietje Freitag
Dames 1e Kl. Gebr. Hogeboom Partij. Winn.r.:
1e Prijs: Roelie Kroondijk, Bianca v.d. Veen
en Kim Dijkstra (K); 2e Prijs: Anne Berber
Zeinstra, Corrie Kroondijk en Marije Hellinga;
3e Prijs: Akkelyna de Haan, Margriet Miedema en Anouk Smink. Verl.r.: 1e Prijs: Larissa
Smink, Sigrid de Jong en Fiera de Vries; 2e

Prijs: Wybrig Bakker, Baukje Terpstra en Jennie Terpstra. Prijzen, waardebonnen aangeb.
door:
Gebr. Hogeboom Staalconstructie.
Kransen aangeb. door: VanNuyen Hoeden
Ook ontvingen de 1e en 2e prijswinnaars bij
de Heren en de Dames Lauwertakken en voor
ALLE prijswinnaars was er een pondje paling!
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MERKE LEDENPARTIJ 2018: 126e Makkumer Merke
Dinsdag 17 juli jl. werd door vele leden van de
KV Makkum gestreden om een plaats in de
koets. Op deze mooie zomerse dag stonden
er in totaal (alle 12 klassen) 63 parturen op het
veld. Waarvan 30 bij de Heren, 16 bij de Dames en 17 bij de Jeugd. De kransen voor alle
categorieën werden aangeboden door Vigilante / Beach Resort. De prijzen voor alle categorieën bestonden uit een mooi verchroomd
silhouet van een opslager. Deze prijzen werden mede aangeboden door FOOX Bergsma
Franeker. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen door Feike Melchers in
de Heren B-Klasse en door Hyltje Bosma 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 Anouk Smink, zij ontving
hiervoor de Ernst Freitag wisselbeker.
Hieronder volgen de uitslagen van alle categorieën.
WELPEN B-KLASSE: In deze klasse werd er
gekaatst in één poule van vier parturen. Er waren twee prijzen te verdelen. Koning Warren
v.d. Veen wisselbeker: Sofie Koops. Uitslag:
1e: Klaas Dijkstra en Sofie Koops (Koningin)
(21 ptn.); 2e: Haye Tjeerdema en Alex de Boer
(19 ptn.).
WELPEN A-KLASSE: In deze klasse deden
vier kids mee. Zij hebben allen drie keer gekaatst met steeds een andere maat. Er waren 2
prijzen te verdienen. Koning Fam. D. Bergsma
Koningsprijs: Lieke Tuinier. Uitslag: 1e: Lieke
Tuinier (Koningin) (21 ptn.); 2e: Anke Bruinsma
(10 pnt.); 2e: Rik v.d. Weerdt (10 pnt.).
PUPILLEN A-KLASSE: In deze klasse waren vijf parturen, waarbij in partuur vijf moest
worden bijgeloot. Er waren twee prijzen te
verdelen. Koning van de Gebr. Koornstra wisselbeker: Clive v.d. Weerdt. Uitslag finale: 5/3
– 6/0. 1e: Clive v.d. Weerdt (Koning) en Rianne
Oostenveld; 2e: Lenthe Groen en Dominique
Huisman.
SCHOOLJEUGD A-KLASSE: In deze klasse
waren zes parturen, hier werd in twee poules van drie gekaatst. Er waren twee prijzen
te verdelen. Larissa Smink werd tot koningin
uitgeroepen en ontving de de Melis Bergsma
Wisselbeker. Uitslag finale: 5/1 – 6/0. 1e: Larissa Smink (Koningin) en Isa Bennets; 2e: Lieke v. Loon en Wendy Adema.
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 Anouk Smink, zij ontving de Fam. Smit
Wisseltrofee. Uitslag: 1e: Anouk Smink (Koningin) en Rina Nota (21 pnt.); 2e: Kim Dijkstra
en Mirjam Adema (18 pnt.).
DAMES B-KLASSE: In deze klasse streden 8
parturen om de hoogste eer. Er waren drie prijzen te verdelen. Willy v.d. Velde werd tot koningin uitgeroepen en ontving de Bakkerij de
Jonkers wisselbeker. Uitslag finale 5/5 – 6/4.

1e: Willy v.d. Velde (Koningin), Loes Attema en
Merel de Vries;2e: Geertina Nota, Mirte Jansen
en Anna Bosma; 3e: Andrea v.d. Velde, Helena Kleiterp en Christina v.d. Weerdt (partij om
de 3e plaats gewonnen van het partuur van
Chantal de Witte, Evelien Schakel en Yldau
v.d. Logt met 5/5 – 6/0).
DAMES 35+ KLASSE: Na enkele jaren niet te
zijn verkaatst, was er nu weer een Dames 35+
Klasse. Er waren vier parturen, hier werd in
één poule gekaatst. Er waren twee prijzen te
verdelen. Koningin van de Fam. Otten wisselbeker werd Fonny Smink-Otten. Uitslag: 1e:
Fonny Otten (Koningin), Jenny Oostenveld en
Greetje Hiemstra (21 pnt.); 2e: Andrea Kroes,
Titia Rinia en Hieke Bootsma (15 pnt.).
HEREN 45+ KLASSE: Er waren vier parturen,
hier werd in één poule gekaatst. Er waren twee
prijzen te verdelen. De Jan Tuinier Wisselbeker
ging naar Yde Klaas Dijkstra. Uitslag: 1e: Yde
Klaas Dijkstra (Koning) en Leo Nauta (21 pnt.);
2e: Sietse Lenters (ingevallen voor Harry v.d.
Weerdt) en Simon J. de Witte (16 pnt.).
HEREN 55+ KLASSE: In deze oudste klasse
deden zes parturen mee en ook hier moest
men strijden om twee prijzen. Berrie Aalders
werd tot koning uitgeroepen en mocht de
Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst
nemen, tevens ontving hij de zilveren Koningsbal. Uitslag finale: 5/4 – 6/6. 1e: Ieme de Haan,
Berrie Aalders (Koning) en Gerrie Krikke; 2e:
Henk Hellinga, Sjirk Rolsma en Wim Roorda.
HEREN A KLASSE: Er waren vier parturen,
hier werd in één poule gekaatst. Er waren twee
prijzen te verdelen. Tot koning van deze klasse
werd uitgeroepen Lennart Adema, hij ontving
de Joh. Adema Wisselbeker. Uitslag: 1e: Rienk
Veltman, Theo Nota en Lennart Adema (Koning) (21 pnt.); 2e: Jurre Rinia, Hyltje Bosma
en Jorn Adema (19 pnt.).

HEREN B-KLASSE: In deze klasse waren zes
parturen, hier werd in twee poules van drie gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Jan
Ruurd Amels werd tot koning uitgeroepen en
ontving de Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.
Uitslag finale: 5/5 – 6/4. 1e: Jorn Dijkstra, Rik
v. As en Jan Ruurd Amels (Koning); 2e: Pyter
Genee, Peter Bootsma en Tjitte Folkertsma.
HEREN C-KLASSE: Na een jaar afwezigheid,
was er dit jaar weer een Heren C-klasse. Een
lijst met 10 parturen zorgt voor 3 prijzen. Eelke Reinsma werd uitgeroepen tot Koning, hij
ontving de Willem Kooistra wisselbeker. Uitslag finale: 5/2 – 6/0. 1e: Eelke Reinsma (Koning), Jasper v. Dijk en Roy Linnebank; 2e:
Karel Roorda, Jetze Genee en Jacob Bosma;
3e: Alwin v.d. Weerdt, Tymen v. Dijk en Jelle
Koornstra.
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.

Competitie herstart
weer na de merke
Zoals elk jaar, ligt de competitie na de Merke
enkele weken stil. Soms duurt dit wel eens wat
te lang. Dit seizoen gaat de competite derhalve eerder van start. Voor de Heren en de Dames zal deze herstart gezamelijk zijn op donderdag 2 aug. (de dag na de PC). ervolgens op
donderdag 9 aug. en woensdag 15 aug. Of het
daarna bij één gezamelijke avond blijft, wordt
tegen die tijd bekeken. De laatste competitieweek zal dan zijn voorafgaande aan de laatste
ledenpartij op zondag 16 sept.
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Strandbibliotheek op Holle Poarte
in Makkum gaat weer open
Deze zomervakantie is de Strandbibliotheek
in Makkum voor het twaalfde jaar op rij open
en dat is uniek in Nederland! Van zaterdag
21 juli t/m zaterdag 1 september is jong en
oud iedere dag van 11.00 tot 17.00 van harte welkom.
Een spannend boek, (ook Duits!) een prentenboek of tijdschrift, het is er allemaal en
het is gratis! Lezen op het strand is heerlijk
en wie het wat luxer wil, die huurt en een
strandstoel en parasol bij.
Op maandag en donderdag kunnen kinderen hun energie en creativiteit kwijt tijdens

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

de georganiseerde activiteiten.
Volwassenen kunnen op dinsdag 31 juli of
op dinsdag 7 augustus meedoen aan een
bijzondere tweetalige (N/D) verhalenwandeling: Makkum zu Fuss. Tijdens deze wandeling ontdekt u onder leiding van gids Ruth
Vulto Gaube de mooiste plekjes van Makkum. Aansluitend is er koffie met iets lekkers in de Bibliotheek aan de Kerkstraat 14
waar kunstenaar Frans Faber over zijn werk
vertelt.
Aanmelden voor deze wandeling kan op
www.bibliothekenmarenfean.nl/strandbibliotheek
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Zilveren Zwaan Partij zondag 15 juli 2018

Helaas dit jaar geen opstap erbij. Deze was
door de Bond afgelast vanwege de warmte.
De kaatsers, coachen en het publiek kwamen
herhaaldelijk met de vraag waarom?? Voor
enkele parturen was de reis naar Makkum langer dan ze op het veld stonden. Op de lijst 39
partuur. In de eerste omloop een spannende
partij tussen Baard en Wommels, deze werd
gewonnen door Baard. De parturen uit het
hoge noorden, Anjum, Morra-Lioessens en
Niawier-Metslawier konden na de eerste omloop weer beginnen aan een lange terugreis.
In de tweede omloop Berlikum tegen Dronrijp
1 een zeer spannende partij die eindigde met

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

Zoekertjes
Aangeboden: klein eenvoudig polyester bootje. Voor elk aannemelijk bod.
Tel: 0515-233304.
Te Koop: Spanker, compleet met grootzeil en
fok, € 200,=
Tel: 06-15064763
Gratis af te halen: Partytent, weinig gebruikt.
Tel. 0515-232481

5-5 6-6 in het voordeel van Dronrijp. Hommerts-Jutrijp winnaar van het NK Jongens
sneuvelde in de 2de omloop tegen Workum.
De plaatselijke favoriet Makkum nam het in de
2de omloop op tegen Goutum. Na een achterstand kwamen ze goed terug maar de mannen
van Goutum trokken aan het langste eind. Menaem tegen Witmarsum ook een echte thriller die eindigde in 5-5 6-0 in het voordeel van
Witmarsum. In de 3de omloop vrij eenzijdige
partijen. Alleen de partij Kimswerd tegen Witmarsum was een spannende partij met alles
aan de hang. Witmarsum won de partij. In de
4de omloop kaatsten Arum tegen Dronrijp. Exmorra tegen Bolsward en Witmarsum met een
staand nummer naar de halve finale. Bolsward
wint met 5-4 6/2 van Exmorra. Bolsward met
een staand nummer in de finale. Dronrijp wint
met 5-4 6-4 van Arum.
In de halve finale kaatsten Witmarsum tegen
Dronrijp. Dronrijp nam al snel een voorsprong
van 4 eersten. Daarna kwam Witmarsum weer
in de partij door 2 bordjes te pakken. Daarna
kwam Dronrijp op de 5 eersten en met 5-2 6-6
was de winst voor Dronrijp. In de finale Bolsward tegen Dronrijp. Dronrijp nam een voorsprong van 3 eersten. Bolsward kwam sterk
terug tot 3 eersten gelijk. Bolsward pakte ook
het 4de bordje. Dronrijp maakte de stand weer
gelijk tot 4 eersten gelijk. Dronrijp pakt daarop
ook de 5-4 voorsprong. Bolsward pakt daarop
ook de 5 bordjes. Een mooie, spannende finale aan het einde van een mooie, warme kaatsdag. Met alles aan de hang is het Dronrijp die
de Zilveren Zwaan Partij wint.
Uitslag: 1ste prijs Dronrijp 1 (Jasper Jager,
Jorn Lars van Beem en Lucas Postma) 2de
prijs Bolsward (Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen); 3de prijs Witmarsum
(Redmer Zaagemans, Jorn Hofstra en Jari

Visser); 4de prijs Exmorra (Christiaan Stremler, Jelmer Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar);
4de prijs Arum (Germ Epema, Jorrit Tolsma en
Dirk-Henk Kuipers); 1ste prijs: Gouden horloges aangeboden door Café-Restaurant “De
Zwaan”; 2de prijs : Luxe horloges aangeboden door Theo en Jorn Adema Systeemafbouw; 3de prijs : Luxe horloges aangeboden
door Restaurant “It Posthûs”; 4de prijs : Luxe
horloges aangeboden door Juwelier Kramer.
Kransen aangeboden door Autorijschool A.
Poog.

Kerkdiensten
RK Kerkdiensten
Makkum
Zondag 29-07 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Parochievoorganger.
Zondag 05-08 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
Witmarsum
Zondag 29-07 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 05-08 09.30 uur, Parochievoorganger.
Camping de Holle Poarte
Zondag 29 juli 9.30 uur
Voorganger: Mevr. C. Hoekstra
Organist: Dhr. J. Adema m.m.v. Sânkoptrio”
Zondag 5 aug. 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Speelman
Organiste: Mevr. K. Reitsma m.m.v. Klaas en
Hennie Bakker muziek en zang.
29 juli 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Koffie drinken
5 augustus 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
HA lopend / koffie drinken
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Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

