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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

9Bijzondere dag voor Makkumer
basisschoolleerlingen 

��
��
���

����
�������������

������� j
a
a
r
g
a
n
g

�

Lees verder op pagina 3

SNEEK
Zaterdag 22 juni werd de 29e Makkumer 
autocross georganiseerd door de Auto-
cross Club Makkum, alweer voor de 6e 
maal op het circuitpark ‘Het Nauw’.

De dag begon vroeg en zonnig, dit jaar was 
er een record gevestigd met de deelne-
merslijst want de magische limiet van 200 
deelnemers was bereikt dus het beteken-
de volle bak in het rennerskwartier. In to-
taal stonden de volgende 9 klassen aan 
de start: de Âlderwetske Stockcar Club, 
Standaard 1600, Standaard 2000, Ro-
deo klasse, Damesklasse, Vrije Standaard 
klasse, de Stockcar Formule 2 junioren, de 
koningsklasse Stockcar Formule 1 en uiter-
aard de Makkum klasse. 

In de races werd er pittig gestreden om de 
winst en dat leidde tot groot spektakel op 
de baan. Met voldoende eetkraampjes en 
drinkpunten langs de baan kwamen met 
name de Makkumers naast het motorenge-
weld ook voor een gezellig samenzijn. De 
cross is voor velen een reünie waar de her-
inneringen aan vroeger opgehaald worden.

Tijdens de 1e heat van de damesklasse ge-
beurde er helaas een ongeluk waarbij een 
dame met haar auto in de greppel op de 
kop belandde en met een ambulance af-
gevoerd moest worden. Na enige tijd ging 
de cross weer door en einde middag be-

Autocross Makkum 2019

gonnen de finales. Vooraf aan de finales vond 
de voorstellingsronde van de Miss Crossen 
plaats. Deze editie was het de eer aan Anke 
Kleiterp en Margreet Lutgendorff. 

Vanaf de tribune kon het publiek de races 
prachtig bewonderen. De finale van de stan-
daard 1600, klasse met de meeste deel-
nemers, werd gewonnen door Arjen Visser 
gevolgd door Sjoerd Runia en Erven Hessel 
Swart. Bij de Rodeo’s ging het er weer ouder-
wets ruig aan toe en tijdens de laatste ronde 
werd de winst gepakt door Ronald Rudolphi, 
gevolgd door Richard Reitsma en Eelco vd 
Veen. Bij de snelle 2 liters ging de winst naar 
Ybe Boonstra, voor Patrick de Haan en Peter 
de Bruyn. 

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

ZURICH
It Leech 15

Vraagprijs
€ 91.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs
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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, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
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.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

Familieberichten

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,75 
1 kg speklappen ...................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00 
1 kg verse worst ...................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,25 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................. € 4,75 
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75 
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,25 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,50 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,75 
slavink  5 stuks ..................... € 4,75 
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Verdrietig, maar dankbaar voor de 
mooie jaren die we mochten beleven, 
laat ik u weten dat mijn lieve vrouw is 
heengegaan

Yvonne Couperus-Koning
✩ 19 mei 1943 † 7 juli 2019

          31 augustus 2010

Eerder gehuwd geweest met
Frans de Groot.

Makkum: Bauke Couperus

We nemen afscheid van Yvonne op 
vrijdag 12 juli om 11.00 uur in
Uitvaartcentrum & Crematorium 
Sneek, Harinxmalaan 1, 8602 CN
te Sneek.

Na afloop van de plechtigheid is er 
gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres:
De Greiden 10, 8754 KG Makkum.
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Toen volgde het klapstuk, de Makkum klasse. 
Dit jaar maar liefst 27 deelnemers in deze klas-
se waarvan 20 deelnemers aan de start in de 
finale. Er volgde al snel een herstart waarna 
Melle Hoekstra vele rondes op kop lag maar 
halverwege de finale ingehaald werd door 
Remko de Witte. Het was ontzettend span-
nend maar het lukte Remko om als eerste over 
de finish lijn te passeren. Melle werd tweede, 
die overigens sinds 2016 elk jaar een podium-
plek heeft, en als derde Jelle Koornstra. 
Daarna volgde de finale van de Stockcar For-
mule 2 junioren, een klasse waarin jongens en 
meisjes vanaf 12 jaar al kunnen instappen. In 
deze klasse draait het om de snelste rondetijd 
en wat reden ze hard. De snelste ronde werd 
gereden met een snelheid van 83km/uur door 
Gerke Witteveen. Alle 4 manches telden mee 
voor de prijzen en de 1e prijs werd gewonnen 
door Rutger Veenstra gevolgd door Dennis 
van Leijen en Jaro van de Vondervoort. 
Hierna was de Vrije Standaard klasse aan de 
beurt, deze spectaculaire klasse bestaat uit 
wagens die maximaal opgevoerd zijn en die 
dus enorm hard over de baan razen. In deze 
klasse werd hard gestreden om de grote Ro-

nald Morien wisseltrofee en dit jaar ging deze 
bokaal wederom naar Texel. De 1e prijs werd 
namelijk gewonnen door Laurens Slik, ge-
volgd door Bennie Turkstra en de derde prijs 
ging naar Mika Morien die dit jaar zijn debuut 
maakt in deze klasse.  
Thans brak de grote finale van de dames aan. 
Wederom een spannende wedstrijd met veel 
spektakel en uiteindelijk lukte het 8 dames om 
de finishlijn te passeren. De Makkumer dame 
Wiepkje Fennema werd winnaar gevolgd door 
de Makkumer dame Sharona Vrooman en op 
de 3e plaats Marianne van Dijk. 
Als laatste restte nog de finale van de ‘Ko-
ningsklasse’ met uiteraard de plaatselijke fa-
voriet Jelle Hiemstra uit Skuzum. Echter ook 
dit jaar, voor de 5de maal, wist Bert de Vries 
de ‘Grote Prijs van Makkum’ op zijn naam te 
schrijven. Op de 2e plaats eindigde Jelle Bijls-
ma en als derde Ouwe Bijlsma in de Stockcar 
Formule 1. 
De unieke trofee voor de snelste Makkumer 
ging dit jaar naar Remko de Witte met een 
rondetijd van 17.878 sec en een snelheid van 
80,546 km/uur. 
Uiteraard werd het evenement afgesloten met 
een spetterend feest in de tent. Op naar vol-
gend jaar, de 30e Makkumer autocross! 

Autocross Makkum 2019
Vervolg van voorpagina

De Strandbibliotheek in 
Makkum gaat weer open
Van 13 juli t/m 24 augustus is de Strandbi-
bliotheek op het strand van de Holle Poarte 
weer iedere dag open. Van 11.00 tot 17.00 uur 
kunnen strandbezoekers en vakantiegangers, 
jong en oud, terecht in de Strandbieb om de 
krant te lezen, een spel te doen of een boek 
te lezen.
De Strandbieb in Makkum is de enige in Ne-
derland en is dit jaar alweer voor de 13de keer 
open. Een spannend boek (ook Duits!), een 
tijdschrift of prentenboek, het is er allemaal 
en het is gratis te leen. Lezen op het strand is 
heerlijk en wie het wat luxer wil, huurt er een 
strandstoel en parasol bij. 
De geleende materialen kunnen dezelfde dag 
tot 17.00 uur ingeleverd worden. Liever wat 
langer lenen? Voor een paar euro sluit je al een 
mini abonnement af.
Op maandag en donderdag zijn er leuke acti-
viteiten voor kinderen. Er kan weer naar har-
tenlust geknutseld worden onder begeleiding 
van onze enthousiaste Strandbiebmedewer-
kers. Een bibberbeestje maken, slippers ver-
sieren of een echt werkend bootje maken, het 
kan allemaal. Of kom kijken naar de spannen-
de Inkinpinki voorstelling over de plastic soep 
in de oceaan. 
Verder kan er dit jaar meegedaan worden 
aan een mooie fietstocht in de omgeving van 
Makkum onder leiding van Leenfries Evert Sal-
verda. Hij weet de leukste paadjes en brengt 
je uiteindelijk bij de Cornwerdermolen, waar 
Leenfriezen en molenaars John en Martin een 
rondleiding geven.
Kinderen mogen mee onder begeleiding van 
een ouder. 
Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op 
www.bmf.nl/strandbieb 

It Leech en Aylvastate 
handwerken voor 
Welcome to the Village
De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van 
basisschool It Leech in Pingjum kwa-
men woensdag 25 juni met juf Ettsje 
naar Aylvastate in Witmarsum om met 
ouderen van dagbestedingsafdelingen 
Kakelhof en It Koepeltsje te werken 
aan festivalaankleding voor Welcome 
to the Village. Bewoners van Aylvasta-
te, ouderen van de dagbesteding en 
leerlingen van It Leech werkten de af-
gelopen maanden samen aan gebreide 
en gehaakte versiering voor het mu-
ziek- en kunstfestival dat op 18, 19, 20 
en 21 juli plaatsvindt in de Groene Ster 
in Leeuwarden.

In verband met de hoge temperatuur 
kwamen de kinderen deze keer naar 
de koele kapel van Aylvastate, waar ze 
met hulp van de ouderen haakten, vin-
gerhaakten en pomponnen maakten.
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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 versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke adverten-
ties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mede-
delingen, 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, tel: 06-15064763.

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren

Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.

Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of

tel. 06- 46157152 

ALGEMEEN

door Jetze Genee

Windpark Fryslân is gestart met de bouw van 
89 windturbines in het Friese deel van het 
IJsselmeer, dicht langs de Afsluitdijk bij Bree-
zanddijk. Het park levert straks aan 500.000 
Friese huishoudens stroom. Eind 2021 moet 
de eerste molen draaien. Na de uitspraak 
van de Raad van State heeft Windpark Frys-
lan groen licht voor de bouw. Voor de meeste 
bezoekers was dit al wel bekend en werd de 
avond vooral benut om op de hoogte te zijn 
van de geplande werkzaamheden. De komst 
van het park is voor de meeste inwoners langs 
de IJsselmeerkust niet ideaal. Het geven van 
heldere informatie en transparantie is heel 
duidelijk een initiatief van Windpark Fryslân 
waarbij het consortium Zuiderzeewind en het 
Omgevingsfonds graag aanhaken. In strand-
hotel de Vigilante waren donderdagavond 27 
juni diverse tafels met deskundigen aanwezig 
om informatie te verschaffen over de verschil-
lende onderdelen van de bouw. 

Stroomkabel
De aanleg van het energienetwerk is al gestart. 
Hanab Visser en Van Oord zorgen van een flin-
ke kabel die vanaf Oudehaske, parallel aan de 
A7, richting Breezanddijk loopt. Het verdeel-
station wat nog gebouwd moet worden komt 
nabij Bolsward en niet in het gebied rondom 
Hiddum Houw waar ook al windmolens ge-
pland staan. Daarnaast wordt er een station 
gebouwd op Breezanddijk. Vanaf het station 
op de Afsluitdijk worden alle 89 molens vervol-
gens aangetakt aan de kabel. De eerste werk-
zaamheden zijn al gestart op de Afsluitdijk. 

Werkeiland Vismigratierivier
Het tweede waarmee najaar 2019 gestart 
gaat worden is de aanleg van het werkeiland 
nabij Kornwerderzand. Dit eiland krijgt met 
name een natuurdoelstelling. Van een echt 
werkeiland, zoals vroeger ook Breezanddijk 
en Kornwerderzand zijn aangelegd, is geen 
sprake. Aan het uiteinde van de nog aan te 
leggen Vismigratierivier komt een 900 meter 
lange strekdam met een smal landdeel erach-
ter. Vervolgens wordt een ondiepte aangelegd 
waar vogels en vissen goed gedijen. Dit eiland 
wordt niet toegankelijk voor mensen. Op de 
Vismigratierivier zelf is straks wel gelegenheid 
om de wandelen en te struinen. Dat kan vanaf 
de Afsluitdijk.

Turbines
De bouw van het turbines vindt plaats met een 
enorm werkschip van Van Oord. De ervaring 
van dit bedrijf met de aanleg van molenpar-
ken op zee is groot in binnen en buitenland. 
De aan en afvoer van de materialen wordt be-
oogd vanuit Harlingen en Amsterdam. De bou-
wer geeft aan dat grootaandeelhouder Provin-
cie Fryslân erg stuurt op onder-aanneming 
uit Fryslân en met name uit de regio. Diverse 
lokale bedrijven hebben zich via de gemeen-

te Súdwest-Fryslân al gemeld om hiervoor in 
aanmerking te kunnen komen. De molens zelf 
worden iets minder hoog dan het park nabij 
Urk en Lemmer. Maar ondanks dat zullen de 
molens op een afstand van 6 km vanaf het 
Makkumerstrand goed te zien zijn. Met een 
tiphoogte van 182 meter en een masthoogte 
van 120 meter zijn wordt Windpark Fryslân 
een beeldbepalend project voor de komende 
decennia. 

In totaal worden 89 molens en een vijfhoek 
aangelegd in het IJsselmeer. De opbrengst 
kan 500.000 duizend huishoudens jaarlijks van 
stroom voorzien. Daarmee zorgt her voor een 
flinke CO2 besparing waarop de provincie uit-
eindelijk weer op afgerekend zal worden door 
het rijk. De opgave duurzame energie voor de 
hele provincie wordt straks voor het overgrote 
deel rondom het IJsselmeer gerealiseerd. 

Omgevingsfonds
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft daar-
om in 2016 een overeenkomst met Windpark 
Fryslân gesloten om te komen tot een omge-
vingsfonds waarmee de lokale inwoners ge-
compenseerd kunnen worden. Het betreft de 
regio vanaf Breezanddijk tot aan Stavoren. Het 
fonds wordt nu opgericht en bestaat uit een 
bestuur, adviesraad en raad van toezicht. De 
vertegenwoordiging komt uit de regio (plaat-
selijke belangen, ondernemers, KNWW en It 
Fryske Gea). Doel is het uitkeren van 50 cent 
per Mwh (omgerekend 720.000 euro per jaar 
voor de duur van 20 jaar) aan de regio. De 
aanvragen dienen een toegevoegde waarde 
te hebben voor de thema’s wonen, recreatie & 
toerisme, duurzame energie en natuur & milieu 
in de regio. Aanvragen kunnen straks gedaan 
worden door bewoners, bedrijven, toerisme 
en recreatie. Het fonds wordt in 2020 opera-
tioneel en start met beoordeling van de in te 
dienen plannen rond 2021. De eerste uitkering 
zal in 2022 plaats vinden. 

De bouwers proberen zoveel mogelijk en dui-
delijk mogelijk informatie te verschaffen de 
initiatiefnemer Windpark Fryslân, het bouw-
consortium Zuiderzeewind en het Omgevings-
fonds. U kunt zich aanmelden voor de nieuws-
brief of alle nieuwe ontwikkelingen volgen via 
de website: https://windparkfryslan.nl/ . 

Informatieavond Windpark
Fryslân druk bezocht
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Zaterdag 13 juli - Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Boerenfietstocht Efkes Buorkje (25 km) 
Op 14 juli 2019 van 10.00-16.00 uur.  

Openen 8 bedrijven de deuren!
Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum.
Info Facebook:  Boerenfietstocht Efkes 

Buorkje

Volkstuinvereniging “Makkum” houdt op 14 
juli weer haar jaarlijkse open tuindag op het 
complex aan de rondweg te Makkum van 

11.00 uur tot 14.00 uur. De aanwezige leden 
van de volkstuinvereniging kunnen u van alles 

vertellen over hun groene hobby. Voor elke 
bezoeker ligt een leuke attentie klaar. 

 
Zaterdag 20 juli – Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Agenda

Friese cultuur
route nu af
De Friese cultuurroute is nu ook voorzien van 
bebording langs de weg. Hiermee is de nieu-
we fiets,- en wandelroute af. Deze route van 
ca 25 km brengt u door de dorpen Allingawier, 
Exmorra, Piaam, Gaast en Ferwoude. Allen 
gelegen in de Zuidwesthoek van Friesland. 
Afgelopen winter hebben de initiatiefnemers 
uit alle dorpen de hoofden bij elkaar gestoken 
om met elkaar te kijken of er weer een fiets- 
en wandelroute kon worden opgestart en de 
mensen een mooi dagje uit konden laten bele-
ven. Volgens ons is dat helemaal gelukt. 
Elk dorp heeft zijn eigen bezienswaardigheid 
en/of oude ambacht. Het museumdorp, de 
timmerwerkplaats, grutterswinkel, glasbla-
zer en steenhouwer en nog veel meer. Hierbij 
kunt u aanschouwen hoe het vroeger gemaakt 
werd en hoe men vroeger leefde. 
Terwijl u op verschillende plaatsen op de route 
ook kunt genieten van een kop koffie/thee, ge-
niet u tevens van de rust, de ruimte en de na-
tuur. Mocht de route niet in 1 dag te doen zijn, 
u kunt onderweg zelfs op plekken de nacht 
doorbrengen.
Folders over de route zijn op verschillende lo-
caties verkrijgbaar of via facebook. We hopen 
u als fietser of wandelaar een keer te mogen 
begroeten in onze dorpen.

door Sjoukje Steinhovden

Al heel lang is Venus Andrews aan het vechten 
om kansarmen te helpen. In november 2018 
heeft ze hiertoe een stichting opgericht: de 
stichting Tabir. Het woord “tabir“ komt uit het 
Urdu en staat voor de interpretatie van dro-
men. Dromen die Venus met de stichting wil 
realiseren. “Iedereen droomt”, zegt ze, “maar 
je kunt ook met open ogen dromen”. Er zijn 
zoveel mensen die een droom hebben, maar 
soms wordt die droom teniet gedaan door 
omstandigheden.

Met haar stichting wil Venus mensen die hun 
droom hebben zien vervliegen helpen die als-
nog waar te maken. In eerste instantie richt ze 
zich voornamelijk op Pakistan. Ze wil bijvoor-
beeld Pakistaanse kinderen de mogelijkheid 
geven om te studeren en er loopt al een pro-
ject voor schoolgaande kinderen. Het streven 
is om hen studiemateriaal te geven, maar ook 
een (gezonde) maaltijd op school. De kinde-
ren willen graag studeren, volgens Venus. Ze 
is zelf afkomstig uit Pakistan en hoewel ze in-
middels al twintig jaar in Friesland woont, kent 
ze er nog steeds veel mensen. Het streven van 
de stichting is dan ook lokale leerkrachten te 

vinden die gratis les willen geven. 
Maar uiteraard is niet àlles gratis en daarom 
wil Venus meer bekendheid geven aan haar 
stichting: ze heeft sponsors nodig die haar 
kunnen helpen met het financieren van projec-
ten. Behalve het schoolproject voor kinderen 
lopen er ook projecten om mensen van water 
te voorzien en om ouderen te helpen toegang 
te krijgen tot gezondheidszorg en medicijnen. 
Ook zijn er plannen om naaimachines te ko-
pen en vrouwen en meisjes naailes te geven, 
zodat zij straks zelf in hun onderhoud kunnen 
voorzien. “Alleen kan ik niets doen”, aldus 
Venus, “maar samen kunnen we helpen”.

Om bekender te worden gaat het bestuur van 
de stichting binnenkort flyers verspreiden en 
zoeken ze nu de lokale pers op. Nu alle bu-
reaucratische zaken, zoals inschrijving in de 
KvK en registratie bij ANBI, geregeld zijn is de 
tijd hier rijp voor. Op de website www.tabir.nl 
is meer informatie te vinden over de stichting 
en wat zij doet. Ook het IBAN nummer van 
de stichting staat daar, maar op verzoek van 
Venus vermelden we het hier ook: NL48 RABO 
0335 9039 83. Als het aan haar ligt is “Tabir” 
binnenkort niet langer slechts een buitenlands 
woord, maar een naam die iedereen kent.

Stichting Tabir wil dromen waarmaken

AANBIEDING 30 RIJLESSEN
incl 1 Tussentijdse Toets + 1 Praktijkexamen voor €1620
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)
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Dorpsfeest Gaast begint 
met de Omloop van Gaast
Op donderdag 11 juli as start het dorpsfeest 
in Gaast met de Omloop van Gaast. Dit orga-
niseert een commissie uit Gaast bestaande uit 
wielerliefhebbers samen met de WV Snits. Om 
18.30 is er eerst een ‘’dikkebandenwedstrijd’’ 
voor de Gaaster jeugd van 6 tot 12 jaar. En om 
19.00 uur beginnen de A- en de B-rijders aan 
hun omloop. Naar verwachting kan rond 20.30 
uur de winnaar gehuldigd worden. Dit gebeurt 
door de voorzitter van de Fietselfstedentocht: 
Steven Rekker.
Daarna viert Gaast nog 3 dagen feest met 
onder andere de Frans Twijnstra Merke Par-
tij op vrijdag, de oldtimerdag en de zeskamp 
op zaterdag. En vervolgens wordt op zondag 
afgesloten met een voetbaltoernooi en barbe-
cue. Alle activiteiten vinden plaats op of bij het 
sportveld de Boppeslach aan de Boerestreek 
in Gaast. 

Het was heel gezellig het jaarlijkse oogstfeest dat de schooltuingroep van MAD maandag 1 juli met de St. Martinus en dinsdag 2 juli met de Ark 
hield. Bedankt nog lieve jongens, meiden, juffen en ouders! In de vitrine van de dorpstuin komen meer foto’s te hangen van (o.a) de schooltuin-
feesten. En ook op onze site, die een oud leerling die ook bij ons schooltuinen heeft gehad beheert, komen steeds meer leuke foto’s en filmpjes te 
staan. Dus voel je geroepen om te kijken. Michèle van Braam (Namens MAD Makkum Altijd Duurzaam).

OOGSTFEESTEN

Wie het dorp Pingjum kent, weet dat dit een dorp vol kunst en cultuur is. Er wonen vele kunste-
naars en er worden verschillende activiteiten rondom kunst en cultuur georganiseerd.
Basisschool It Leech heeft dit jaar in samenwerking met twee medewerkerkers van cultuurnet-
werk KEK2/Akte2 een cultuur3daagse opgezet. Het thema voor deze dagen was: De parels van 
Pingjum.
De kinderen hebben voor de start op dinsdag 2 juli nagedacht over wat zij parels van Pingjum 
vinden. Vervolgens hebben de kinderen in groepjes informatie verzameld over hun parel. Denk 
hierbij aan: dagbesteding ‘Te Plak’, 
Het Schuilkerkje, de Pingjumer Gul-
den Halsban, Automuseum Cats Old 
Car Factory en kunstenaar Elske Klik. 
De natuur rondom Pingjum wordt ook 
als een parel gezien. Op donderdag 
4 juli kwam Derk Stegeman langs om 
een stuk op zijn cello te spelen en zijn 
de kinderen van de onderbouw op 
bezoek geweest bij Pizzeria Pingjum. 
Het project is afgesloten met een ten-
toonstelling. Alle kinderen hebben de 
informatie over hun parel gepresen-
teerd aan belangstellenden.

Cultuur3daagse op OBS It Leech in Pingjum
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Merke partij in Zurich
Zondag 30 juni werd in Zurich de merke par-
tij gekaatst. Vorig jaar was de partij niet door 
gegaan door te weinig deelname, maar dit jaar 
waren er voldoende parturen om een poule bij 
de heren en bij de dames te vullen. De partij-
en waren spannend en gingen vaak heel lang 
gelijk op. Het weer was prima en alles verliep 
erg gemoedelijk. KV Zurich bedankt alle deel-
nemers en vrijwilligers voor deze gezellige 
kaatsdag.

Uitslagen
Heren 1e prijs: Hendrik Brandsma (koning), 
Jelmar Gerritsen en Johan van IJs; 2e prijs: 
Anne Wind, Lammert Stellema en Paul Jong-
stra.

Dames 1e prijs: Erika Kramer (koningin) en 
Mariska Miedema; 2e prijs: Jenkelien Brander 
en Marije Okkema.

De clubkampioenschappen van TV Makkum 
in de week van 23 t/m 29 juni zijn een groot 
succes geworden. 48 deelnemers speelden 
in negen poules in het dubbel- en gemengd 
dubbelspel en in het herenenkel. Bij de da-
mesdubbel waren zelfs vier poules met ver-
schillende sterktes. Na de laatste partijen op 
zaterdag 29 juni kon de balans worden opge-
maakt van een geslaagd kampioenschap. De 
weersomstandigheden waren de hele week 
perfect en er waren geen ernstige blessures. 
Terwijl alle spelers schoon en fris zaten na 
te genieten van een mooi kampioenschap 
werden eerst de winnaars van de Noordelij-
ke voorjaarscompetitie gehuldigd. Dinsdag-
avond Dames Makkum 3: Claudia Slootweg, 
Hermien de Witte, Bartina Oppedijk en Anette 
Meine en Carien Treub.
Vervolgens werden de clubkampioenen 2019 

gehuldigd. Deze kampioenen waren: Ge-
mengd dubbel 6: Menno de Vries en Hermien 
de Witte; Gemengd dubbel 7: Berrie Aalders 
en Marlisa Groen; Herendubbel 6: Oane de 
Boer en Yde Bergsma; Herendubbel 7: Ri-
chard Dol en Paul Kromhout; Damesdubbel 
6: Hermien de Witte en Claudia Slootweg; 
Damesdubbel 7: Harmke Adema en Daphne 
Vingerhoed; Damesdubbel 8: Marion Cornelis-
sen en Reino Mulder; Damesdubbel 9: Francis 
Koornstra en Susan Hellendoorn; Heren enkel 
6: Oane de Boer.

Na afloop van de huldigingen werden Kapsa-
lon Kreatief, Pizzeria Milano, Bakker Kluft en 
Sporthuis A.P. van der Feer bedankt voor hun 
bijdrage aan deze fantastische week. Een 
week die werd afgesloten met heerlijke pizza 
van Pizzeria Ristorante Milano uit Makkum. 

Clubkampioenschappen TV Makkum

Na op de woensdag en donderdag twee voor-
rondes te hebben gekaatst, stonden er op de 
laatste dag van deze 3-Daagse (vrijdag 5 juli) 
4 pearkes in de A-klasse en 4 pearkes in de 
B-klasse in het veld. Zij maakten zich op voor 
de halve finales en de finales.
A-klasse: In de halve finale (met een eind-
stand van 5/5 - 6/0), wisten Lieke v. Loon & 
Andries Smink zich, na een spannende strijd, 
ten koste van Anja Oostenveld & Jelle Attema 
te plaatsen voor de finale. Wiepkje Fennema 
& Jorn Adema waren in de andere halve finale 
niet opgewassen tegen Larissa Smink & Pieter 
Scharringa: 5/0 - 6/2. De finale ging aldus tus-
sen vader en dochter Smink. Lieke & Andries 

probeerden het wel, maar Larissa & Pieter 
waren eenvoudigweg te sterk. Zij trokken de 
partij naar zich toe en wonnen met 5/1 – 6/2.
1e Prijs: Larissa Smink & Pieter Scharringa 
2e Prijs: Lieke v. Loon & Andries Smink
B-klasse: Loes Attema & Evert Bruinsma stre-
den hard, maar verloren in de halve finale van 
Christina v.d. Weerdt & Jouke Vlasbloem met 
5/2 - 6/0. Kim Mollinga & Johan Tilstra kaats-
ten tegen Willemijn Jansen & Aise Gielstra een 
hele langdurige halve finale, waarbij er keer op 
keer vele kaatsen werden geslagen. Willemijn 
& Aise wonnen uiteindelijk met 5/3 – 6/2. De 
finale kende een onverwacht verloop. Christi-
na & Jouke namen een 3/0 voorsprong, maar 

konden daarna geen bordje meer aan de tele-
graaf krijgen.  Willemijn & Aise (het enige echte 
Pearke van de finale-avond) kregen vleugels 
en wonnen met 3/5 – 6/6.
1e Prijs: Willemijn Jansen & Aise Gielstra
2e Prijs: Christina v.d. Weerdt & Jouke Vlas-
bloem
De KVM bedankt onze sponsoren Kaatsatelier 
Jan Scheepvaart en Slagerij Bruinsma voor 
de kransen. Ook de dames van de Kantine-
commissie, Greetje & Jeannette en ook Tine 
en Stien waren gedurende deze 3-Daagse on-
misbaar! Natuurlijk vergeten we alle kaatslief-
hebbers niet, die in grote getale langs de lijn 
zaten.

Finale-avond kaatsatelier J. Scheepvaart pearkekeatsen
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Frâns Faber tekent “Doarp oan see”

Frâns Faber sprekt de gasten ta.

troch Sjirk Wijbenga

Yn ‘e boppeseal fan de Prins yn Makkum wie 
freed 28 juny de boekpresintaasje fan in nije, 
bysûndere útjefte fan “Doarp oan see” fan 
skriuwer Hein Faber. Hein Faber (1904-1970) 
wie skriuwer, sjoernalist, dichter en fotograaf. 
Hy is yn Boalsert berne en ferhuze dêrnei al 
ridlik gau mei syn âlden Frans Ynte Faber en 
Yke Heins van der Meulen nei Makkum. Yn 
de krisisjierren foar de twadde wrâldoarloch 
kaam Hein sûnder wurk te sitten. Nei in lange 
tiid fan omswalkjen koe der oan ‘e slach yn in 
Rotterdamse Waarmwetterstokerij.
Doe’t Faber yn 1937 foar de twadde kear nei 
Makkum ta ferhuze waard er ek freegje om be-
hearder te wurden fan it Makkumer Keunsthûs 
“Statum”. 
Hy krige hjirfoar 3 gûne yn ‘e wike en fertsjin-
ne fierders de kost mei it skriuwen foar fers-
kate deiblêden. Hy skreau ek koarte ferhalen 
dy gauris foar in priis yn oanmerking kamen. 
Sa wûn hy mar leafst 6 kear de Rely-Jorrits-
mapriis, dy’t sûnt 1955 jierliks útrikt wurdt yn 
Mantgum om de Fryske literatuer te stypjen.
Dan ferskynt yn 1960  syn earste roman 
“Doarp oan sé”. Hjiryn beskriuwt hy it deis-
tich libben fan de Makkumers yn de tiid dat de 
Sudersee de Iselmar waard. Syn omkesizzer, 
byldend keunstner Frâns Faber út Allingawier, 
hat der no in byldferhaal fan makke. Tidens de 
presintaasje fan it nije boek fertelde Frâns oan 
de sa’n 100 oanwêzigen: “Keunstner wêze in 
prachtich berop is. Allinne de earste 50 jier 
binne wat dreech. Doe’t ik op it ydee kaam 
om in byldferhaal fan it boek te meitsjen, tocht 

ik dat ik in jier wurk ha soe. It binne der trije 
wurden”.
Frâns lies in protte boeken en mocht eartiids 
graach harkje nei de âlde, sterke ferhalen fan 
syn omke dy’t faak op jierdeis ferteld waarden. 
Nettsjinsteande dat de persoanen yn “Doarp 

oan se” fiktyf binne, krijt men rûn 1930 hinne 
in goed byld fan it deistich libben yn Makkum 
foar eagen. Mei krêftige tekeningen wurdt it 
ferhaal treflik ferbylde. De bern fan Hein Faber 
fûnen it in grutte eare doe’t Frâns mei it ydee 
kaam en  krigen in earste eksimplaar oanbean. 
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Opgeven voor de
palingrookwedstijd
Je kunt je nog maar een paar dagen opgeven 
voor de palingrookwedstijd. Dit kan tot en met 
26 juli. Dus heb je zin in om mee te roken en 
kans wil maken om de palingrookwedstijd te 
winnen en op de wisselbokaal te komen, kun 
je je nog opgeven. Dit is op 16 Augustus smid-
dags vanaf 13.00 tot 16.30 uur. Dit kan via 
www.visserijdagen-makkum.nl. Tot dan! Groet 
Esther Veneman.

Bijzondere dag voor Makkumer basisschoolleerlingen 

Het was geen reguliere schooldag voor de 
ruim zeventig leerlingen van groep 7 en 8 van 
de basisscholen uit Makkum op maandag 24 
juni. De leerlingen van CBS De Ark, St. Mar-
tinus en OBS De Populier hebben op uitno-
diging van De Vries Scheepsbouw Makkum 
samen tien bootjes gebouwd. 
Er werd de hele dag gebouwd en daarna werd 
het bootje geschilderd naar eigen ontwerp. De 
samenwerking, het bouwproces én het ont-
werp werd beoordeeld door een vakkundige 
jury. 
De Vries Scheepsbouw Makkum zorgde voor 
de bouwpakketten en bouwbegeleiders, You-
nique Yachts stelde de locatie beschikbaar. 
Tussen het bouwen door werden de leerlingen 
over de werf rondgeleid waarbij ze met eigen 
ogen konden zien hoe superjachten worden 
gebouwd. Daarnaast mochten ze hun eigen 
sleutelhanger maken. 
Bouw een bootje is een tweejaarlijks terugke-
rend project waarbij leerlingen op een laag-
drempelige en leuke manier kennis maken met 
techniek en de jachtbouwbranche. Met hun 
zelf gemaakte sleutelhanger, bidon, het t-shirt 
van hun groepje én een ijsje in de hand, gin-
gen de kinderen weer op de fiets op huis aan. 

Tijdens de Visserijdagen in Makkum worden 
de gebouwde bootjes te water gelaten. Leer-
lingen en leerkrachten hebben genoten en wil-
len via deze weg De Vries Scheepsbouw Mak-
kum & Younique Yachts bedanken voor deze 
geweldige dag.



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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
4-persoons tunneltent met vaste luifel en

vast grondzeil. Prijs € 300,00
Meer info 0515-232147.

Kerkdiensten
Doopsgezinde Gemeente Makkum

zondag 21 juli 10.00 uur Oudste Lieuwe 
Durksz

RK Makkum
Zondag 14-07 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 

Pastor J. van Beek.
Zondag 21-07, uitgenodigd bij andere loca-

ties.

RK Witmarsum
Zondag 14-07 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 21-07 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

PKN Makkum
14/jul. 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
21/jul. 9.30 K.C. Het Anker

Dhr. C. van Rijn, Sneek

Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 14 juli 9. 30 uur Voorganger:

Dhr. G. Wijngaarden m. m. v. de Koperblazers 
zondag 21 juli 9.30 uur.

Voorganger: Dhr. P. Hopman m.m.v.
duo Klaas en Hennie muziek en zang.
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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

Zonne eilanden Friese kust 
In Hindeloopen is er bezorgdheid ontstaan door de plannen die opgetekend staan in de 
Energieverkenning gemaakt door Provincies en Ministeries waarin 750 hectare aan zon-
ne-eilanden staan ingetekend voor de Friese kust. Een aantal Hindeloopers hebben zich 
verenigd om nu alvast actie te ondernemen en een petitie aanbieden aan de Commissaris 
van de Koning op 10 juli a.s. Mocht u de Hindeloopers daarin willen steunen en/of nadere 
informatie wensen, stuur uw mail naar alie.talhout@gmail.com.

Tafel van Makkum
Het bestuur van PBM kreeg eerder het verzoek van de nieuwe gebiedsregisseur dat hij aan 
de slag wilde gaan met de punten die in de nieuwe Dorpsvisie staan. Aangezien er nog vele 
belangrijke punten uit het verleden nog steeds niet zijn aangepakt en eigenlijk steeds maar 
weer om de hoek komen kijken, hebben wij besloten om niet alleen maar de punten uit de 
nieuwe Dorpsvisie aan te reiken.  We hebben deze lijst aangevuld met alle niet uitgevoerde 
punten uit de Dorpsvisie 2008,  +-80% van de niet uitgevoerde punten uit het Masterplan 
Makkum 2012 en met de niet uitgevoerde of opgeloste 35 punten die in de klachtenlijst vanaf 
2017 t/m heden staan.  

Vergaderingen PBM
De laatste vergadering voor de zomervakantie van het PBM bestuur is op 18 juli a.s., in de 
maand augustus is er geen vergadering. De eerst volgende bestuursvergadering is op 26 
september a.s. Het bestuur van PBM wenst iedereen een prettige vakantie toe.

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Spoardyk 56
8711 CK Workum

0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl
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Na veel lobbyen, kon de KV Makkum deze Off. 
K.N.K.B. Partij weer organiseren en wel op 
zondag 30 juni jl. In Makkum kaatsten zowel 
de 30+ als de 50+ samen op dezelfde dag en 
werd er bij de Heren 50+ in één categorie ge-
kaatst. De partijen stonden onder leiding van 
scheidsrechters Jenco Sieperda en Jan Ruurd 
Amels. Hieronder de prijswinnaars:
Heren 30+ poulekaatsen (vier parturen): 1e 
prijs: Erik Bakker (Oosterbierum, Michiel 
Scheepvaart (Makkum), Keimpe Koldijk (Eas-

terlittens); 2e prijs: Bauke Hiemstra (Makkum), 
Wietse Punter (Grou), Yde Klaas Dijkstra 
(Makkum)
Heren 50+ winnaarsronde: De finale was een 
thriller. Op de stand van 5/5 – 6/6 sloeg Hans 
Diekmann de bal fantastisch boven. Hij had 
nog nooit in Makkum gekaatst, maar gaf gelijk 
z’n visitekaartje af. 1e prijs: Jan Vellinga (Eas-
terein), Siebe Tolsma (Winsum), Hans Diek-
mann (Augustinusga); 2e prijs: Ludwig Seer-
den (Franeker), Hotze Bonnema (Winsum), 

Maikel Versnel (St. Annaparochie); 3e prijs: 
Geert Wijma (Makkum), Bennie Hof (Franeker), 
Sipke Hiemstra (Easterein)
Heren 50+ verliezersronde: 1e Prijs: Sietse 
Lenters (Allingawier, beetje Makkum), Simon 
de Groot (Midlum), Henk Mulder (Dronryp); 2e 
Prijs: Jan Heida (Mantgum), Tetman v.d. Meu-
len (Ried), Sape Nauta (Berltsum).
Met dank aan onze sponsor: Gros Financiële 
Partners en kransensponsor: Amels Metsel- 
en Lijmwerken.

Winnaars Gros Financiële Partners kaatspartij

Vrijdag 19 juli begint de Makkumer Merke. Alle 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
De prachtige feesttent zal weer worden opge-
bouwd op “Keatslân De Seize” aan de Klip-
perstraat en in “De Zwaan” zullen op woens-
dagavond 17 juli de lotingen plaatsvinden voor 
enkele belangrijke Off. K.N.K.B. kaatspartijen.
Op vrijdagmiddag 19 juli organiseren we een 
Kleine Makkumer Merke Partij voor de tussen-
groep op uitnodiging van het JB. Om 19.00 
uur begint de Makkumer Merke Feestquiz in 
de tent. Aansluitend treedt de Band “Straight 
On Stage” op.
Zaterdag 20 juli organiseren we zowel de 
Miedema v.d. Velde & Rabobank Heren 
Hoofdklasse VF. Partij als de HP & Co Dames 
Hoofdklasse VF. Partij. Beide wedstrijden be-
ginnen om 11.00 uur. Keurmeesterskorps “Yn 
‘e Bocht” en Dames-Keurmeesterskorps “Sit 
gjin Kwea Yn” zullen alles in goede banen lei-

den. Er is matinee met “DJ Cees”. Vanaf 21.00 
uur speelt de Superband “Sesam”. Entree: € 
10,-.
Zondag 21 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan” 
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor Afde-
lingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan Par-
tij. Een van de weinige partijen waarin wordt 
gestreden om gouden klokjes ! Deze partij 
begint om 9.00 uur. Voor Jongens d.e.l. en 
de verliezers Afdeling is er de Foox Bergsma 
Franeker Partij. ‘s Middags is er muziek in de 
feesttent, om 18.00 uur gevolgd door een op-
treden van de band “Kraakthelder”.
Maandag 22 juli hebben we de kaatswedstrijd 
voor Heren Senioren d.e.l., de 28e Douwe 
Blanksma Partij en ook de Dames 1e Klas 
treden aan op de Gebr. Hogeboom Partij. 
Deze partijen beginnen om 10.00 uur. Voor 
alle (oud) Makkumers en inwoners van onze 
‘Buur-dorpen’ is er om 11.00 uur een gezellige 

Koffieochtend in de feesttent. Een prima plek 
om gezellig bij te praten en herinneringen op 
te halen. Er is matinee met “Butterfly“. In de 
feesttent vindt om 14.00 uur de openbare lo-
ting plaats voor de Grote Merke Ledenpartij.
Dinsdag 23 juli wordt de Grote Merke Leden 
Partij gehouden in vele klassen. ’s Ochtends 
om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Van-
daag zal er worden gestreden om de hoogste 
eer en een plaats in de koets! ’s Middags is 
er stemmingsmuziek in de tent en ‘s avonds 
direct na de prijsuitreiking vindt de traditionele 
ere-rijtoer door Makkum plaats met alle prijs-
winnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aan-
sluitend is het eindfeest met “Melrose”.
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark op-
gesteld op het Plein en de Markt. Tevens is er 
op het kaatsveld een zweef/draaimolen opge-
steld. Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te 
zien op www.kv-makkum.nl en op Facebook.

De 127e editie Makkumer Merke barst los



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl 06 2709 1499

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering, 

zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?

Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs? 
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl




