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No. 1673 - 5 september 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

Boekhandel Coufreur sluit de deuren

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
Door Judith van Lavieren
Afgelopen zaterdag sloten Tom en Trijnie
Coufreur een periode van 17,5 jaar boekhandel Coufreur af. “We hebben hier altijd
met veel plezier en liefde gewerkt”, zegt
het echtpaar. Om 16.00 uur werd als symbolische afsluiting het uithangbord van
de muur gehaald en draaide Tom voor de
laatste keer de winkeldeur op slot. Eeuwen lang is het pand in de Kerkstraat als
winkel in gebruik geweest. Al voor 1820
was er detailhandel. Vanaf 1820 was het
in gebruikt als drukkerij en boekhandel en
woning. Daaraan kwam op 1 september
2018 een definitief einde.
“De tijden zijn veranderd. Door de digitalisering is de behoefte aan fysieke winkelbeleving afgenomen. Ook leeftijd heeft
een rol gespeeld in de beslissing om te
stoppen”, vertelt Tom Coufreur. “Helaas
heeft ons besluit tot gevolg dat er weer
een leegte ontstaat in deze bruisende winkelstraat.”
Het verdwijnen van de boekhandel Coufreur maakte ook bij de klanten gevoelens
los. “We hebben de afgelopen weken een
overweldigend hoeveelheid bedankjes en

presentjes in ontvangst mogen nemen”, vertelt Trijnie Coufreur. “We willen graag van deze
gelegenheid gebruik maken om de vele trouwe klanten die ons als fysieke winkel met boeken, tijdschriften, wenskaarten en kantoorartikelen konden waarderen te bedanken voor
hun vertrouwen, klandizie en gezelligheid.”
Kantoorartikelen zijn gelukkig na 1 september
nog steeds in Makkum verkrijgbaar. Els van
Zeumeren van Speelsgoed heeft haar speelgoedwinkel uitgebreid met een afdeling kantoorartikelen en ook voor kinderboeken kunt u
bij haar terecht.

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
MAKKUM

Turfmarkt 35
Vraagprijs
€ 315.000,- k.k.

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

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)

OVERLIJDEN

Jouw handje in de mijne
Zo gaan wij hand in hand
Als broer en zus, een ijzersterke band
Ik ben wat groter en jij nog wat klein
Maar ik hoop dat wij voor altijd
Elkaars vriendjes zullen zijn
Liefs Ylena

Yannick

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

Broertje van Ylena
8 augustus 2018 • 50 cm • 3 kg
Jorn Adema en Ellen van Hijum
De Gearen 1 - 8754 KC Makkum

Zoekertje

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
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
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
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

GEBOREN

Na een periode van afnemende
gezondheid is overleden

Buurman Piet
We wensen buurvrouw Eeke, kinderen
en kleinkinderen sterkte toe.
Buren Kleiweg ‘t Hofje
Door een triest ongeval is uit ons midden weggevallen ons gewaardeerd lid

Lieuwe Wijnja
Echtgenoot van Alie vader van Jet en
Cor. VRMakkum wenst Alie, Jet, Cor en
verdere familie veel kracht toe om dit
zware verlies te kunnen dragen.
Vrijwilligers VRMakkum
Op 12 augustus overleed ons erelid
mevrouw

T. Rinia-Foekema
Wij wensen de familie sterkte met dit
verlies.
Bestuur en leden KVG Makkum

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
Konijnenren, niet zo groot ,gratis af te halen.
Tel: 0515-232423, Makkum
Per direct te huur aangeboden: eengezinswoning in de Leerlooiersstraat. Voor meer info,
graag contact opnemen met 06-37444332.
Verzoek: wie heeft de roestvrijstalen kettingen
van de schommel gevonden? Deze kunnen
worden teruggebracht bij Pleuny,
winkeltje De Eerlijkheid op de markt.
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Durkje Hoeksema viert haar
zilveren jubileum als kapster

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

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

Door Judith van Lavieren
Op de eerste september van 2018 was het
vijfentwintig jaar geleden dat Durkje voor zichzelf begon als kapster. Eerst nog samen met
heit. Hij knipte ’s ochtends en zij ’s middags.
Het werd een dag met veel aanloop bij Kapper Hoeksema. Voor alle klanten stond er wat
lekkers klaar. Uiteraard gehaald bij de bakker
in de Kerkstraat: het eerste adres waar Durkje een baantje had.( En waar ze dus 25 jaar
geleden stopte) De klanten en gasten van zaterdag brachten veel gezelligheid en vaak ook

een bloemetje of cadeautje mee. “Er zijn weer
veel sterke verhalen verteld en soms moest ik
zo lachen dat ik moest stoppen met knippen”,
aldus Durkje. Eigenlijk is het altijd ‘hartstikke
gesellich’. “Dat komt door de leuke klanten,
sommigen komen al 25 jaar.” Dat is te zien op
de foto die Jan Werkhoven vijfentwintig jaar
geleden op haar eerste vrijdagavond/ koopavond maakte.
Dochter Hanna schonk ter gelegenheid van
het jubileum haar lange haar aan de Stichting
Haarwensen. Durkje knipte met de schaar
waar ze 25 jaar geleden het examen van de
kapperschool had behaald de vlecht van Hanna af. Van haar oude kapperschool kwam ook
nog speciaal bezoek. Een leraar die nu 82 jaar
is kwam langs en wist zich na 25 jaar alles nog
haarfijn te herinneren.

Kom badmintonnen!
De badmintonvereniging Makkum gaat weer
van start. Kinderen die willen kennismaken
met deze leuke sport mogen langskomen op
de dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in
de sporthal. Het gaat daarbij om de jeugd
van 9 tot 16 jaar. De enthousiaste instructeurs Teade, Robbie en Bauke hopen dat ze
het lekker druk krijgen in de maand september. Kennismaken is bovendien gratis, je mag
twee keer mee komen spelen zonder dat er
kosten aan verbonden zijn. Rackets en shuttles zijn aanwezig, zorg zelf voor schoenen die
geschikt zijn voor in de zaal.

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
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46e Koninklijke Tichelaar partij

Agenda
Cornwerd: Zaterdag 8 september Open
Monumentendag, de Bonifaciuskerk is ‘s
middags van 13.30 u. tot 16.30 uur geopend.
Ook kunt u dan nog de fototentoonstelling
van 60 jaar Kaatsen in Cornwerd bekijken en
een boek kopen.
Zaterdag 8 september van 13.30 uur tot
17.00 uur Tsjerkepaad. De kerken in Piaam,
Skuzum en de Van Doniakerk in Makkum
zijn open.
Zaterdag 8 september Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Zaterdag 15 september Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Uitnodiging voor al onze sponsors, donateurs
en club van 100 leden, zaterdag 22 september een keer mee zeilen op het skûtsje. We
vertrekken bij de sluis om 11 uur en 14 uur.
Opgave is niet nodig.

Zondag 26 augustus jl. organiseerde de KV
Makkum deze Off. K.N.K.B. Partij Heren 1e
Klas V.F. Er stonden 15 parturen op de lijst.
Onder leiding van scheidsrechter Hendrik
Sweering werd om 10.00 uur gestart met de
eerste omloop.
Hieronder de prijswinnaars: 1e prijs: Jelle Attema (Skuzum), Hyltje Bosma (Makkum) en
Hendrik Bouwhuis (Sneek); 2e prijs: Johannes

v.d. Veen (Pietersbierum), Sip Jaap Bos (Groningen) en Jan Jelle Jongsma (Damwoude); 3e
prijs: Paul Dijkstra (Bitgum), Gabe Jan v. Popta
(Lollum) en Stefan v.d. Meer (Baard); 3e prijs:
André v. Dellen (Berltsum), Jouke Bosje (Leeuwarden) en Pieter v.d. Schoot (Sexbierum)
Met dank aan onze sponsor: Koninklijke Tichelaar (prachtige aardewerk borden) en kransensponsor: Nynke kapsalon beauty.

Leugenbollepop 2018: een groot volksfeest
door Sjoukje Steinhovden

Wat ooit, in 1990, bijna begon als grap beleefde vrijdagavond 24 augustus zijn 29ste editie:
het was weer tijd voor Leugenbollepop. Nadat de Leugenbollepop kids hun talent hadden getoond was de beurt aan hun ouders
en grootouders. Er was enorm veel animo,
maar het spits afbijten was kennelijk toch wat
eng, daarom nam de ervaren band De Snits
dat voor zijn rekening. Met bekende nummers
van o.a. Lou Reed, Lionel Richie en Billy Joel
brachten zij de stemming er meteen goed in,
ondanks de regen.
De drumband Hallelujah zette het festijn voort
met enkele nummers en daarmee was de toon
gezet - en de regen verdreven. Artistiek Makkum toonde zich van zijn beste kant, er was
duidelijk flink gerepeteerd. Wereldberoemde
evergreens, maar ook oerhollandse meezingers passeerden de revue. Vriendengroepen,
vader/dochter, tante/nicht, alle mogelijke
combinaties betraden het podium en ook een
aantal moedige solisten liet hun stem horen.
Maar je hoefde niet te kunnen zingen om mee
te kunnen doen, dat bewees keet De Centra-

le met zijn krattenwals, een bijzondere variant
op Strauss. Zoals eerdere jaren waren er ook
deze keer twee superbands om de deelnemers te begeleiden. De avond werd aan elkaar
gepraat door Wim Beckers en Hinke Wijbenga, die op professionele wijze tweetalig de
deelnemers aankondigden: zowel in het Fries
als in het Nederlands.
Het leek alsof het halve dorp zich had aangemeld, want de optredens volgden elkaar in rap
tempo op. Veel van de deelnemers hadden al
eerder meegedaan, maar voor anderen was
het een compleet nieuwe ervaring. En het deel
van Makkum dat in de loop van de avond niet
op het podium stond, stond ervóór te hossen;
het Plein was helemaal volgelopen.
Tot ver na middernacht bleef de muziek klinken en de menigte feesten. Maar het wegebben van de laatste klanken betekende niet dat
de actie voorbij was: toen begon het pas voor
de opruim-vrijwilligers. Ook zij lieten zich van
hun beste kant zien, want op zaterdagochtend
was er in het centrum weinig tot niets dat eraan herinnerde dat er de avond daarvoor een
geweldig Makkums feest had plaatsgevonden.

Mannentoernooi
Tennisvereniging
Woensdagavond 29 augustus heeft Tennisvereniging Makkum, voor het eerst sinds 2012,
weer een mannentoernooi georganiseerd.
Voorheen was dit het beroemde ‘Palingtoernooi’, nu heette het . ‘Men`s Evening Tennis
Tournament’. Net als jaren geleden was er
deze avond weer vis in overvloed.
De 36 enthousiaste deelnemers, waarvan 9
van andere verenigingen, speelden met wisselende partners vier partijen in herendubbel.
Alle vijf banen waren dankzij Jentje Alkema
weer heel goed bespeelbaar. Ondanks de
voorspelde stortbuiten bleef het op een paar
druppels na droog.
Tussen de wedstrijden door was er Fries Suikerbrood en gebak en waren er heerlijke salades, alles gemaakt en gesponsord door
Bakker Kluft en Bas van De Wijnkapel. Pim
Bergsma en Jan Koornstra zorgden voor de
ter plaatse gebakken verse vis.
Om half elf stond iedereen fris gedoucht klaar
voor de prijsuitreiking.
Om 16:45 uur stond iedereen fris gedoucht
klaar voor de prijsuitreiking en een verloting.
De door Bakker Kluft en De Wijnkapel gesponsorde prijzen waren voor:
Heren Palingpoule:
1e prijs: Johannes Lenters
2e prijs: Oane de Boer
3e prijs: Pim Bergsma
Heren Poonpoule:
1e prijs: Egbert Onrust
2e prijs: Menno de Vries
3e prijs: G vd Brink (Stavoren)
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Het verstand
komt met de
jaren, alleen
hebben we
dat bij deze
Sarah nog
niet ervaren.
Reserveren:
0515-231153
of
info@itposthus.nl

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

IFKS 2018 Makkumer skûtsje
Op zaterdag 18 aug. kunnen we eindelijk los.
We gaan al vroeg het water op om in te zeilen,
er staat een windkracht 5/6 met flinke golven.
Het schip loopt als een “malle”, we weten
zeker dat we vandaag in de top mee kunnen
zeilen. Bijna alle collega skûtsje moeten 1 of
meer riffen zetten. Omdat ons schip zo goed
uitgetrimd is kunnen wij vol tuig zeilen, dus
dit beloofd wat. Helaas zullen we nooit weten
hoe we deze dag geëindigd zullen zijn, want
5 minuten voor het startschot breekt de kop
van de zwaardbout af. Gelukkig krijgen we
al snel hulp van de organisatie en een sleep
naar de haven. Gerard en Harm-Jan vertrekken naar Makkum om de boel te repareren,
zodat we morgen weer kunnen starten. David
en Wietske Visser hebben een heerlijke maaltijd voor de hele ploeg gekookt. En bij Marten
en Charlotte thuis genieten we hiervan. Terug
in Stavoren moedigen we Maarten van der
Weijden aan, die vandaag aan zijn zware tocht
is begonnen. Helaas komt het bericht dat de
zondagwedstrijd is afgelast vanwege te harde
wind en te hoge golven. Voor ons extra balen,
want we hebben nog geen meter gezeild. We
varen met de ploeg naar Heeg, waar morgen
de wedstrijd zal plaatsvinden. We eten chili
con carne van De Zwaan uit Makkum. Heerlijk!
Op maandag staat de hele ploeg op scherp,
“Sile bliksem”! Fantastische start, en dan ook
als 2e om de eerste ton. De nummer 1 Arend
Wisse de Boer is niet te bezeilen, maar wij
weten ook een mooi gaatje te slaan met de
nummer 3. Richting finish wordt het nog even
spannend, want De Jonge Jasper komt nog
erg dichtbij. Maar we weten ons 2e plekje te
behouden!! De nasi van de Zwaan smaakt dan
ook extra goed deze avond. Natuurlijk moet
dit gevierd worden en gaan de voetjes nog
even van de vloer bij de prijsuitreiking in Heeg.
Op dinsdagochtend varen we alweer vroeg
naar Sloten. Er is erg weinig wind voorspeld
voor vandaag. Helaas komt deze voorspelling
ook uit en zeilen we een vreemde wedstrijd.
Waar ligt de wind? Helaas hebben wij weinig
geluk en eindigen als 11de. ‘s avonds pizza
eten en nog even gezellig bijpraten met alle
collegazeilers in de feesttent. Morgen geen
vrije dag, maar de inhaalwedstrijd van zondag. Op woensdagochtend varen we naar de
Lytse Brekken, waar we ons eigen privéhaven
hebben afgehuurd. Het skûtsje gaat om half
12 al richting het Tjeukemeer, waar de mast
voor het viaduct in de A6 nog even gestreken
moet worden. Er staat weer een lekker windje. Na 2 keer starten komen we als 7e om de
bovenste ton. We zeilen een prachtige wedstrijd en kruipen steeds een beetje meer naar
voren. Wat een prachtige strijd. Op de finish
pakken we de Lytse Lies nog en zijn we 3e. De
vlag weer in top! Van de super goed verzorgde
BBQ van Slagerij Bruinsma uit Makkum wordt
gesmuld met zijn allen. Op donderdagochtend kunnen we rustig aan doen, we hoeven
vanochtend niet te varen, want er wordt vandaag weer gezeild bij Echtenerbrug. En weer
een mooie windkracht 4 en een prachtige
strijd op het Tjeukemeer. We zeilen van een
7e naar een 4e plaats. Dik tevreden! Helaas
een flinke domper na de wedstrijd, we hebben
3 strafpunten opgelopen. Ieder skûtsje moet

iedere dag minimaal 1 uur voor de wedstrijd
een bemanningslijst inleveren. Dit hadden we
natuurlijk ook keurig gedaan, maar door slecht
internetbereik blijkt deze pas tegen 16:30 uur
zijn verzonden. En dus te laat. We dienen
een protest in, maar de commissie zegt dat
we zelf verantwoordelijk zijn om te controleren of deze verzonden is. Na een snel bordje
macaroni, varen een beetje balend naar Lemmer. Onderweg raakt de rib van Gerard die het
skûtsje moet duwen ook nog lek. Dus dubbel
pech. Op vrijdagochtend op het palaver wordt
bekend gemaakt dat alle uitgedeelde straffen
betreffende bemanningslijsten worden kwijtgescholden. Het systeem is niet waterdicht.
Yes!!! Na lang wachten vrijdag wordt de wedstrijd afgelast, te veel wind. We eten ’s avonds
met de hele ploeg bij de Chinees, waar ieder
bemanningslid een toepasselijk hoofddeksel
krijgt van de Loederdames. Als we in de feesttent zijn krijgen we het bericht dat Sibo Zijsling
en Ton Brundel een protest hebben ingediend
tegen het besluit om de strafpunten kwijt te
schelden. Dit protest wordt door hun gewonnen omdat er tijdens de IFKS week niet ineens
regels veranderd mogen worden. Dus wij zijn
weer 3 punten rijker. We kelderden in het klassement van een gedeelde 3e plaats naar een
6e. We dienen op zaterdag nog wel een protest in, maar de protestcommissie wil er niets
van weten. Het blijft oneerlijk, en heeft niets
met het zeilen te maken. Op zaterdag gaan
we dan ook van start op standje “we vreten ze
op” Gelukkig waait het ook nog eens standje
“orkaan” Daar houden we van. Matige start en
als 8e om de eerste ton. Wylde Wytse draait
een strafrondje op verzoek van de Umpire. Dat
is een 7e plaats. Voor de wind stomen we de
LB voorbij, hoppa 6e. In het kruisrak pakken
we Arend Wisse dat is een 5e plaats. Bij de
bovenste boei vegen we de Z even voorbij. En
dat is 4e. In het volgende kruisrak pakken we
Brundel, en dat is een 3e plekje. In het volgende kruisrak komt er een flinke bui over de
Lemster Baai en hier komt heel veel wind uit.
Maar voor ons geen centje pijn en we pakken
voor de finish hef Swarte Wiif ook nog en komen dicht in de buurt van de nummer 1 Eastermar. 2e!!!!! Wat een wedstrijd en wat loopt
het skûtsje hard en hoog. EA is kampioen! Van
harte gefeliciteerd! En in het klassement zijn
wij 4e geworden. Met 1 wedstrijd minder zeilen dan de rest en 3 onterechte strafpunten.
Zonder deze 3 punten waren we voor Brundel met de Lytse Lies geëindigd en dus 3e
geweest en zonder een gebroken zwaardbout
??????!!! Tsja... dat zullen we nooit weten.
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Programma V.V. Makkum

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Zaterdag 8 september
15:00 Makkum 1-Franeker SC 1
12:30 Makkum 2-Blauw Wit ‘34 4
12:15 QVC 2-Makkum 3
16:30 Frisia JO19-2-Makkum JO19-1
09:00 Oosterlittens JO15-1-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-Oosterlittens JO13-1
11:00 Sleat JO12-1-Makkum JO12-1
11:00 Makkum JO11-1-Franeker SC JO11-1
10:15 Oeverzw. JO11-1-Makkum JO11-2
09:00 Makkum JO11-3-Oosterl. JO11-2G
08:45 Workum JO9-2G-Makkum JO9-1
09:00 Arum JO8-1-Makkum JO8-1
Kantine
08.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
		

Rene vd Bles/Thilda Adema
Auke de Jong/Elma Groen
Evelien Schakel/Caro Brouwer/
Christina vd Weerd

Zaterdag 15 september
14:30 Tzummarum 1-Makkum 1
12:30 Drachtster Boys 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Mulier 2
12:30 Franeker SC JO19-1-Makkum JO19-1
12:00 ST Mulier JO17-1-Makkum JO17-1
12:15 Makkum JO15-1-SDS JO15-1
09:00 SDS JO13-1-Makkum JO13-1
10:00 TOP’63 JO12-1-Makkum JO12-1
09:00 Oosterlittens JO11-1-Makkum JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-SJO Oudega JO11-1
09:00 Makkum JO11-3-Workum JO11-3G
09:00 Oeverzwaluwen JO9-1-Makkum JO9-1
09.00 ONS sneekjo-8-1-Makkum jo8-1
Kantine
08.15-12.00
		
12.00-15.00
15.00-19.00
		
		

Teacke Elgersma/
Magriet vd Weerd
Annika v Malsen
Merel de Vries/
Willemijn Hengst/
Luka Dol/Elma Groen
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Onderhoudsbedrijf

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

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

