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

Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1697 - 7 augustus 2019 

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

6Alle uitslagen 
van de Makkumer Merke
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SNEEK

De prijsuitreiking op de laatste avond 
van de Makkumer Merke, werd 
onverwachts onderbroken door 
conferencier Teake v.d. Meer, die 
zomaar het podium opstapte, een 
verbouwereerde Warren achterlatend.

Na 21 jaar voorzitter te zijn geweest, 
geeft Warren in het voorjaar van 2020 
het stokje over aan zijn opvolger. Dit 
was de aanleiding om hem op een 
mooi moment in het zonnetje te zetten.
Voor al zijn inzet voor de KV Makkum, 
op allerlei gebied, heeft het bestuur 
besloten hem tot erelid te benoemen. 
Teake overhandigde Warren hiervoor 
een mooi aandenken in de vorm van 
een zilveren telegraaf.

Plotseling stond daar ook Wigle Sinnema 
op het podium, de voorzitter van de 
K.N.K.B. Hij hing Warren een speciale 
krans om, waarin alle bloemensoorten 
waren verwerkt, die tijdens de Merke-
dagen  de verschillende kransen sierden. 
Tine (Warren’s steun en toeverlaat) ver-

Eerbetoon aan voorzitter Warren v.d. Veen

gezelde Warren op het podium, zij ont-
ving een enorm boeket bloemen.
Van de K.N.K.B. ontving Warren (“Zeer 
verdiend”, zei Wigle) het Bondsinsigne. Als 
bijzondere blijk van waardering, voor alles 
wat Warren in de afgelopen jaren heeft 
gedaan voor het kaatsen in Fryslân.

Na deze emotionele onderbreking werd de 
prijsuitreiking weer hervat. Als klap op de 
vuurpijl stond er een prachtige sjees op 
Warren te wachten. Samen met koetsier 
Marten Hiemstra ging Warren voorop bij 
de feestelijke rondrit door Makkum. www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
De Dijk 25

Vraagprijs
€ 299.500,- 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

DANKBETUIGING

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

Voor de vele blijken van medeleven en 
steun na het overlijden van mijn man, onze 
heit en pake,

Anthonie (Ton) Molleman

willen wij u hartelijk bedanken.

Dineke Molleman en (klein)kinderen

Tsjerkepaad 2019 Arum
Tijdens Tsjerkepaad is de Lambertuskerk te 
Arum ook geopend. Het thema is dit jaar: Kerk 
en Kunst. Er worden kunstwerken getoond 
van 7 dorpsgenoten. 

Ook worden er weer graftrommels tentoon-
gesteld. Op za. 7 september zal Ernst Walstra 
een concert geven van 15.00-16.00 uur. Dhr. 
Walstra is één van de vaste organisten van de 
Prot. Gemeente Arum-Kimswerd.

Er is een nieuw informatieboekje over de Lam-
bertuskerk samengesteld. Hierin vindt u alle 
informatie over de kerk. Het ziet er prachtig 
uit! Het boekje kost € 2,00.

De Lambertuskerk is open op de zaterdagen in 
de periode 3 augustus tot en met 7 september, 
‘s-middags vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. 
www.tsjerkearumkimswert.nl

Kaatsen na de Merke 
en Competitie herstart
Op twee donderdagavonden is er vrij kaatsen 
voor wie maar wil. Kom gewoon om 19.00 uur 
naar het kaatsveld op 8 en 15 augustus.

COMPETITIE HERSTART NA DE MERKE.
De competities van de KV Makkum beginnen 
als volgt:

HEREN & DAMES: 
WOENSDAG 21 AUG. 19.00 uur 

JEUGD:
DINSDAG 27 AUG. 19.00 uur.

Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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Bron: KNRM

We starten de week van relatief veel acties op 
dinsdagmiddag 23 juli waarbij de havenmees-
ter van Jachthaven Hindeloopen melding 
maakte van een zeiljacht met motorpech, dat 
graag bij Hindeloopen naar binnen gesleept 
wilde worden. Na telefonisch contact tussen 
de schipper en de eigenaar van het zeiljacht, 
besloot de eigenaar - mede door het mooie 
zeilweer - door te zeilen tot vlak voor de ha-
veningang van Hindeloopen. Via de beman-
ningsapp werd de bemanning hierover geïn-
formeerd en werd de Alida vaarklaar gemaakt. 
Nadat de eigenaar zich weer bij de schipper 
had gemeld, voer de Alida naar buiten en nam 
het zeiljacht op sleeptouw. Het zeiljacht werd 
de haven binnen gesleept en werd afgemeerd 
in de jachthaven. 

Een dag later kwam via de Kustwacht een Prio 
2 melding binnen van een jacht met voortstu-
wingsproblemen. Dit was een bijzondere mel-
ding, niet zozeer vanwege het soort melding, 
maar vanwege de manier waarop de actie 
verliep. De voortstuwingsproblemen werden 
veroorzaakt door een losse gashendel. Aan-
gezien de eigenaar zelf niet over het juiste ge-
reedschap beschikte, voer de Neeltje Struis 
naar het zeiljacht met de gereedschapskoffer 
– recent aan ons geschonken door AES uit 
Lemmer . De eigenaar kon zelf al zeilende het 
euvel met het gereedschap repareren. Nadat 
de motor draaide en het zeiljacht op de motor 
de reis kon vervolgen, ging de Neeltje Struis 
retour station.  

Niet lang daarna ging de pieper voor een 
Prio2 maritieme hulpverlening, gemeld via de 
alarmcentrale. Daarop voer de Neeltje Struis 
uit en trof ter hoogte van de Workumer Bui-
tenwaard een blauwe motorboot aan, met aan 
boord drie relatief jonge dames.  Deze dames, 

student aan de hogere hotelschool in Amster-
dam, vierden vakantie in Makkum en wilden 
met een huurboot naar Workum.  Aangezien 
de verhuurder die dag al zijn motorboten al 
had verhuurd, bood hij hen een boot aan met 
een elektrische motor, voor een tocht op het 
binnenwater. Dit was echter niet wat zij in hun 
hoofd hadden, want zij wilden heel graag di-
neren in Workum bij restaurant ‘Sluiszicht’. 
Daarop besloot de verhuurder de motorboot 
‘Celine’ van zijn dochter  te verhuren. Halver-
wege de tocht begon de motor te stotteren. 
Daarop zocht de verhuurder via zijn KNRM 
Help app contact met de KNRM. En werd zijn 
positie - in de buurt van Stavoren – gemaild. 
De schipper kon contact maken met één van 
de dames aan boord, die hem gelukkig kon 
vertellen dat zij niet bij Stavoren, maar bij Wor-
kum voeren. Om half 6 voer de Neeltje Struis 
uit en was snel ter plaatse. Daar troffen zij drie 
zonnebadende dames aan die dolblij en opge-
lucht waren de KNRM te zien. Besloten werd 
Elise – in het dagelijks leven werktuigkundige 
op de zeevaart - over te zetten om de motor 
te repareren, maar helaas hield de motor het 
na 500 meter weer voor gezien. Neeltje Struis 
was nog in de buurt, ging weer langszij en 
sleepte de motorboot naar Hindeloopen. Daar 
kon de verhuurder de motor (vermoedelijk 
verstopte filter) ‘s avonds repareren zodat de 
dames na het diner weer terug naar Makkum 
konden varen. De dames besloten echter dat 
dit genoeg avontuur was geweest voor één 
dag en namen een taxi terug naar Makkum.

Donderdagmiddag rond 17.00 uur werd het 
station door de Kustwacht gealarmeerd, Prio1 
zwemmer vermist. Via de Kustwacht kreeg de 
schipper telefonisch meer informatie, waarop 
beide boten met de grootste spoed naar Mak-
kum voeren. Eenmaal ter plaatse waren diver-
se schepen al aan het zoeken – naar zoals be-
kend was geworden een vermiste vrouw.  Op 

de locatie waar de vrouw voor het laatst was 
gezien, ging de Alida voor anker en fungeerde 
als vraagbaak voor de zoekende eenheden. 
Ondanks de inzet van vele schepen die in de 
buurt waren en de spontane zoekactie vanaf 
het strand, waarbij zo’n 100 personen hand in 
hand het water in liepen, werd de vrouw niet 
meer gevonden.  Ruim twee uur na de mel-
ding, besloot de Kustwacht de zoekactie te 
staken en nam de KLPD de zoekactie over. De 
volgende dag werd de vermiste vrouw op 2 
mijl uit de kust gevonden. Een verdrietig einde 
van wat een mooie vakantie had moeten zijn. 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaan-
den.

Vrijdagochtend begon de zomerse dag voor 
de bemanning van het station al om half 5 ‘s 
ochtends. Een schip was van haar anker ge-
gaan nadat de wind 180 graden was gedraaid. 
Daarbij was het schip op het ondiepe water 
van het ‘Vrouwezand’ vastgelopen.  Na on-
geveer een half uur was de Alida ter plaatse. 
Daar aangekomen had de eigenaar van de 
schouw inmiddels zelf kans gezien het schip 
vlot te krijgen en voer op eigen kracht naar St-
avoren. Een uurtje later lag de Alida weer in 
haar box en kon de bemanningsleden, die niet 
naar het werk hoefden, nog even op ‘de kooi’.

Zaterdagmiddag deed de eigenaar van het 
zeiljacht ‘Holland’ bij de Kustwacht melding 
van een surfer, die door de sterke aflandige 
wind niet meer naar de wal terug kon surfen. 
Daarop alarmeerde de Kustwacht station Hin-
deloopen. De surfer dreef vlak onder de kust 
van Hindeloopen, daarom was de Alida al snel 
ter plaatse. Het zeiljacht ‘Holland’ was bij de 
surfer gebleven, maar kon zelf geen assisten-
tie verlenen. De bemanning van de Alida hielp 
de surfer aan boord van de Alida, inclusief 
plank en zeil. Na een korte check en overleg 
met de surfer, bracht de Alida hem met zeil en 
plank tot de eerste zandbank en kon de surfer 
lopend naar de wal.

Eind van de middag ging de pieper weer – dit 
keer voor een zeiljacht met tuigageproblemen. 
Na telefonisch contact met de eigenaar rukte 
de Alida uit naar Stavoren. Daar lag het zeil-
jacht vlak voor de ingang van de ‘oude haven’ 
voor anker.  De eigenaar gaf aan dat bij het 
laten zakken van de genua, de mast op nog 
onverklaarbare wijze naar beneden was geko-
men. Behalve de schrik had geen van de vier 
opvarenden daarbij letsel opgelopen. Al snel 
werd het anker uitgegooid en werd de Kust-
wacht gealarmeerd. Nadat de bemanning van 
het zeiljacht zeker wist dat de KNRM zou ko-
men, ging de bemanning aan de slag om de 
warboel  van mast en verstaging te ordenen. 
De mast was gelukkig niet gebroken, maar lag 
wel wat onhandig naast de boot. Toen de Alida 
ter plaatse kwam, waren de  stagen en giek al 
netjes opgebonden. Twee opstappers werden 
overgezet met de gereedschapskoffer en na 
het demonteren van enkele onderdelen kon 
de mast verder op het schip gelegd worden. 
Nadat de mast goed vastgesjord was op het 
schip, kon het zeiljacht op eigen motor de weg 
vervolgen naar Makkum.

Een zomerse week vol acties op KNRM station Hindeloopen
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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 advertenties, 
familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden medede-
lingen, 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 fi tness, 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 fi tness
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

Concert Hallelujah in Avondrust

Het was een mooi concert wat Muziekvereni-
ging Hallelujah, begin juli, gaf in Avondrust. 
Voor de 15e maal op rij kwam het orkest, op 
verzoek van de ‘Koffi ebar’ – de avondvrijwilli-
gers, spelen voor bewoners en andere liefheb-
bers uit Makkum e.o. Kwamen er in 2018 nog 
bijna veertig belangstellende ‘van buiten’ het 
zorgcentrum, waren dat er dit jaar maar een 
handje vol. Dat was wel een teleurstelling voor 
bewoners, orkest en organisatie. Evengoed 
werd het een bijzonder gezellige en feestelijke 
avond, waar traditiegetrouw alle orkestleden 

een klein cadeautje kregen als dank. Na af-
loop werd er nagebabbeld, onder genot van 
een hapje en een drankje, uit de keuken van 
Avondrust.

Na de zomervakantie start de ‘Koffi ebar’ van 
Avondrust voor het 18e seizoen met haar ac-
tiviteitenprogramma. We wensen iedereen een 
leuke vakantie toe. 

Met vriendelijke groet,  
Marcel Knijff, voorzitter.
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Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Partij 
K.N.K.B. Meisjes Afdeling, zondag 28 juli jl.

Op deze eerste zondag na de Makkumer Merke stonden er bij de af-
deling 14 partuur op de lijst. Deze wedstrijd is de laatste Afdelingspar-
tij vóór de belangrijke Ald Meiers Partij van zaterdag 3 augustus. De 
sponsor van deze partij: Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf 
uit Makkum, had hele leuke prijzen beschikbaar gesteld: Verfblikken 
met waardevolle inhoud!

In de halve finale kaatste het partuur van Arum tegen het partuur van 
Sexbierum/Pietersbierum.  Laatstgenoemden namen direct een grote 
voorsprong, maar Arum leek terug te komen in de wedstrijd. Uiteindelijk 
won Sexbierum/Pietersbierum met 2/5 - 2/6. In de andere halve finale 
stond het partuur van Easterein tegenover het partuur van Workum. 
Workum was hierin terechtgekomen na een spannende 2e omloop te-
gen Makkum 1. Hier won na een redelijk gelijk opgaande strijd het par-
tuur van Workum met 3/5 – 0/6.

In de finale tussen Sexbierum/Pietersbierum en Workum, kwam Wor-
kum op een 2/5 voorsprong. Er kwamen verder geen bordjes meer bij, 
het werd 2/5 – 0/6 voor Workum.

Uitslag Afdeling
1e prijs: Workum, (De Pripper)
 Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama à Nijeholt

2e prijs: Sexbierum-Pietersbierum, (De Twa Doarpen/Dios)
 Sigrid Post, Judith Zuidema en Fiera de Vries
3e prijs: Arum, (Willem Westra) 
 Anna Brouwer, Judith Bosch en Rixt Fokkema
3e prijs: Easterein, (Easterein)
 Marrit Meijer, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk

Bij de opstap stonden er 6 partuur op de lijst. Er moest nog bijgeloot 
worden bij de parturen 5 en 6.
In de halve finale stond het partuur van Anna D. Dijkstra, Indy Tuinier uit 
Makkum en Nynke Boersma tegenover het partuur van Inge Jansma, 
Ilse Marije v. Beem en Baukje Heeringa. Anna D. Dijkstra c.s.  won dit 
met 5/3 – 6/0. Met een staand nummer plaatste het partuur van Julia 
Marthine Rienks, Anke Wassenaar en Nadia R. Moufakkir zich voor de 
finale. In de finale werd het 2/2. Daarna pakten Anna Dieuwke, Indy en 
Nynke alle borden en met een boppeslach van Indy werd deze finale 
beslist: 2/5 – 4/6.

Uitslag Opstap/d.e.l
1e prijs: Anna D. Dijkstra, Indy Tuinier en Nynke Boersma
2e prijs: Julia Marthine Rienks, Anke Wassenaar en Nadia R. Moufakkir 

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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Kleine Merkepartij op vrijdag 19 juli

Het wordt al een traditie, dat er op de vrijdagmiddag van de Merke, 
wordt afgetrapt met een mini-partij voor onze jongste kaatsertjes uit de 
Tussengroep. Er waren vier parturen (acht kaatsers) en zij kaatsen in één 
poule. Vier van hen, hadden vorige zondag (14 juli) al meegedaan met 
de Nota Partij en al goed geoefend.

Janna v. Dijk & Fimme Genee gingen als een raket van start tegen Jorn 
Roorda & Sanne Elgersma. Het werd een lange partij en op het einde 
was het zelfs 5/5 – 6/6. Het winnende punt was voor Janna & Fimme. 
Noud Oostenveld & Liv Koops kaatsen tegen Emma Nota & Jelmer 
Hoekstra. Emma & Jelmer kaatsten goed, maar Noud & Liv wonnen 
deze 1e omloop met 5/3 – 6/2.

In de 2e omloop werd er weer fanatiek gekaatst en haalden alle partu-
ren weer veel punten. De laatste omloop van vandaag was bepalend 
voor de verdeling van de prijzen. Jorn & Sanne moesten kaatsen tegen 

Emma & Jelmer. Dit was ook weer zo spannend, allemaal deden ze 
hartstikke goed hun best. Janna & Fimme kaatsten hun laatste partij 
tegen Noud & Liv.

Net als in de Tour de France was er aan het einde een Algemeen Klas-
sement met hieronder de einduitslag:

1e prijs: Noud & Liv (alle partijen gewonnen)
2e prijs: Jorn & Sanne 
3e prijs: Emma & Jelmer
4e prijs: Janna & Fimme

Noud & Liv gaan (samen met de Schooljeugd-, Pupillen- en Welpen-1e 
prijs winnaars van de grote Makkumer Merke Ledenpartij van dinsdag 
23 juli) op die dinsdagavond op een mooie versierde kar met paard !, 
een ereronde maken door Makkum.
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SUPERZATERDAG
Heren HoofdKl. V.F. & Dames HoofdKl. V.F. zaterdag 20 juli 2019.

Sinds al weer enkele jaren kaatsen de Dames en de Heren hun partijen 
in Makkum gebroederlijk naast elkaar op “Keatslân De Seize” tijdens de 
jaarlijkse Makkumer Merke. 

De Keurmeesterskorpsen “Yn ‘e Bocht” (Heren) en “Sit Gjin Kwea Yn” 
(Dames) komen samen met de beide scheidsrechters in een optocht 
naar het strijdperk.

Tien parturen staan er op de lijst bij de Heren.
De 1e omloop werd vrij snel verkaatst, uitslagen van 5/0 en 5/1 hingen 
vaak aan de telegrafen. Ook de 2e omloop verliep vlot. Een korte pauze 
was er, toen het veld werd veranderd van twee naar één perk. De halve 
finale tussen het partuur van Menno v. Zwieten, Kees v.d. Schoot en Er-
win Zijlstra, en het partuur van Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en 
Thomas v. Zuiden was wederom een kortdurende partij. Met 1/5 – 4/6 
was de 3e prijs voor Menno, Kees en Erwin een feit. 

Het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra was 
met een stand nummer in de finale gekomen. U raadt het al: ook deze 
finale duurde niet zo heel lang. Het werd 5/2 – 6/6 voor Bauke, Dylan en 
Hendrik. Laatstgenoemde mocht de Koningsprijs in ontvangst nemen.

De prijzen zijn aangeboden door Miedema v.d. Velde Bouw-en Timmer-
bedrijf en de Rabobank.
1e Prijs: Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra (Koning)
2e Prijs: Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas v. Zuiden
3e Prijs: Menno v. Zwieten, Kees v.d. Schoot en Erwin Zijlstra

Bij de Dames staan er acht parturen op de lijst.
De finale ging tussen het partuur van Nynke Sijbrandij, Imke v.d. Leest 
en Marrit Zeinstra en het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en 
Manon Scheepstra. Ilse c.s. won met 1/5 – 4/6.

De partij om de 3e prijs werd met 0/5 – 0/6 gewonnen door Tineke 
Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het partuur van Sietske Okke-
ma (vervangen door Kim Dijkstra), Anouk Tolsma en Rixt Wijnia greep 
helaas net naast de prijzen.

De prijzen zijn aangeboden door H.P. & Co. Wanden en Plafonds.
1e Prijs: Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra (Koningin)
2e Prijs: Nynke Sijbrandij, Imke v.d. Leest en Marrit Zeinstra
3e Prijs: Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol

Alle kransen zijn vandaag aangeboden door Keurmeesterskorps “Yn ‘e 
Bocht”. De Konings- en Koninginneprijs zijn aangeboden door Zwaag-
stra Metselwerken.
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Op de lijst 29 partuur starten we om 9.00 uur onder zonnige omstandig-
heden. De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechters T. Visser en M. 
Fijma. In de 1ste omloop geen spannende partijen. In de 2de omloop 
Stiens tegen Sexbierum waarin met 5-5 6/4 Stiens aan het langste eind 
trok. In de 3de omloop neemt Spannum het op tegen Reduzum waar na 
een fanatieke strijd Reduzum wint met 5-5 6/0. Winsum tegen Berlikum 
hier wint Winsum met 5-4 6/0. Stiens tegen Dronrijp een spannende 
strijd die met 5-5 6/2 werd gewonnen door Stiens. Jellum tegen Morra 
hier wint Jellum met 5-2 6/6.

In de halve finale Reduzum tegen Winsum, en Stiens tegen Jellum. Bij 
de strijd tussen Reduzum en Winsum ging gelijk op maar Reduzum 
pakte als eerste de 5 bordjes Bij 5-4 6/2 verdient Reduzum een plek in de 
finale. Jellum tegen Stiens namen de mannen van Stiens al redelijk gauw 
een voorsprong en pakten uiteindelijk de winst met 5-2 6/6. De finale 
tussen Reduzum tegen Stiens. Reduzum nam al snel een voorsprong van 
5 om de 1. Bij 5-1 6/2 is de Zilveren Zwaan dit jaar voor Reduzum
 
Uitslag
1e prijs: Reduzum (Jan Reitsma)
 Melle Fopma, Jehannes Brinksma en Jesper Tolsma
2e prijs: Stiens (KC de Boer), 
 Jelger v.d. Meulen, Werner Roorda en Wilke v.d. Meulen
3e prijs:  Winsum 
 Jelmer Kuiken, Hessel Postma en Gosse de Haan.
3e prijs: Jellum-Beers (Twa Doarpen)
 Harold de Boer ,Wiebe S. Leenstra en Jelmer Miedema

Met dank aan onze sponsoren:
Cafe-Rest. “De Zwaan” 1ste prijs Gouden Horloges
Theo en Jorn Adema Systeemafbouw 2de prijs luxe horloges
Restaurant “It Posthus” Luxe horloges 2x 3de prijs
Fysiotherapie yn ‘e fûke Kransen.

Foox Bergsma Franeker Partij, KNKB Jongens d.e.l. + verl. Afd. 
Op de lijst 10 partuur door zeer vele afmeldingen van de verliezers van 
de afdeling. Een onderlinge strijd tussen de broers Veltman uit Hom-
merts die met 5-5 6/0 werd gewonnen door Bert Veltman, Jelmer F. 
Drijfhout en Julian Kuipers. Bert Veltman c.s. nemen het in de 2de om-
loop op tegen Ingmar Wijma, Jan Tymen Eisma en Sybrand Veldhuis. 
In de 2de omloop Gerwin Dijkstra, Jitze Floris, en Jarno Feenstra te-
gen Kevin Buma, Jurre Broekstra en Johannes Bouma. Het partuur van 
Gerwin Dijkstra c.s. wint met 5-2 6/0. Het partuur van Thom Stelling-
werf, Jens Kooistra en Marco van Dijk staan met een staand nummer 
in de halve finale, zij nemen het nu op tegen Gerwin Dijkstra c.s. Het 
partuur van Ingmar Wijma c.s. wint de 2de omloop met 5-1 6/4 en staan 
met een staand nummer in de finale.

De halve finale tussen Gerwin Dijkstra c.s. tegen Thom Stellingwerf c.s. 
een gelijk opgaande strijd. Het partuur van Gerwin Dijkstra c.s. pakten 
als eersten de 5 bordjes en wonnen uiteindelijk met 5-4 6/6, en nemen 
het in de finale op tegen Ingmar Wijma c.s. Het partuur van Gerwin 
Dijkstra c.s. namen al snel een voorsprong van schone 4 eersten. Het 
partuur van Ingmar Wijma knokte zich terug in de wedstrijd naar 4-3. 
Op 4-3 6/6 pakten Gerwin Dijkstra c.s. de 5 eersten. Bij 5-3 2/6 was er 
de winst voor partuur Gerwin Dijkstra.

Uitslag
1e prijs: Gerwin Dijkstra (Anjum), Jitze Floris (Joure) 
 en Jarno Feenstra (Exmorra)
2e prijs:  Ingmar Wijma (Makkum), Jan Tymen Eisma (Franeker)
 en Sybren Veldhuis (Raerd)
3e prijs:  Thom Stellingwerf (Gaast), Jens Kooistra (Raerd) 
 em Marco van Dijk (Ferwert)

Café- Rest. ‘De Zwaan’ Zilveren Zwaan Partij 
K.N.K.B. Jongens Afdeling zondag 21 juli 2019
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GEBR. HOGEBOOM PARTIJ 
Heren Senioren d.e.l. & Dames 1e klas d.e.l. maandag 22 juli 2019

Bij de Dames staan er acht parturen op de lijst van de GEBR. HOGEBOOM 
PARTIJ. Partuur 8 was niet compleet, zodat er een aantal keren moest 
worden bijgeloot. Ook omdat er een verliezersronde bij was. Over de 
gehele dag werd er spannend gekaatst. De prijzen, waardebonnen, lau-
wertakken en paling werden als volgt verdeeld. 

1e Prijs: Naomi Wiersma, Anna Rixt Iedema en Kim Dijkstra (Koningin)
2e Prijs: Melanie v.d. Mossel, Sigrid de Jong en Marije Hellinga

1e Prijs Verl.r.: Everdyna de Haan, Mintje Meintema en Melissa R. Hiemstra

De prijzen zijn aangeboden Gebr. Hogeboom Staalconstructie bedrijf 
en de kransen zijn aangeboden door VanNuyen Hoeden.

Tien parturen staan er op de lijst bij de Heren bij de 28e DOUWE 
BLANKSMA PARTIJ. Ook hier werd met enthousiasme gekaatst. De 
prijzen (luxe weerstations), waardebonnen, lauwertakken en paling wer-
den als volgt verdeeld. 

1e Prijs: Willem Jan Postma, Pier Piersma en Lennart Adema (Koning)
2e Prijs: Patrick v. Dellen, Gabe Jan v. Popta en Jesper Tolsma
3e Prijs: André v. Dellen, Hielke Miedema en Pieter Jan Leijenaar

De prijzen zijn aangeboden door Repko Sportprijzen en Graveerbedrijf 
(Gerard Blanksma), de kransen zijn aangeboden door Mw. Grietje Freitag



Zoekertje

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  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

Kerkdiensten

RK Kerk Makkum
Zondag 11-08 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 

Pastor N. ten Wolde.
Zondag 18-08, uitgenodigd 

bij andere locaties.

RK Kerk Witmarsum
Zondag  11-08 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag  18-08 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

PKN
11/aug. 9.30 K.C. Het Anker
Ds. K.H. Bogerd Wâlterswâld 
18/aug. 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo

Kerkdiensten Holle Poarte
 Zondag 11 aug. 9. 30 uur 

Voorganger: Dhr. H. Fransen 
m.m.v. Dhr. L. Stellingwerf accordeon

 Zondag 18 aug. 9.30 uur 
Voorganger: Dhr. C. van Rijn 
m.m.v. Allette Been sopraan.
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Vrijdag 9 augustus
Witmarsum –  Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur 
in de kantine van Mounewetter

Zaterdag 17 augustus
Witmarsum –  Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur 
in de kantine van Mounewetter

Agenda

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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Dinsdag 23 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 10 klassen) 60 parturen op het veld. Waarvan 27 bij de 
Heren, 15 bij de Dames en 18 bij de Jeugd. Dit jaar kon er geen Dames 
35+- en Heren 45+ klasse worden gevormd. De kransen voor alle cate-
gorieën werden aangeboden door Vigilante / Beach Resort. De prijzen 
voor alle categorieën bestonden uit een silhouet van een kaatser op een 
marmeren sokkel. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen 
door Sander Rinia in de Heren B-Klasse en door Hendrik Jan v.d. Velde 
in de Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een fraai ereteken, aange-
boden door Caravan “ Us Stek “. De verste Boppeslach bij de Dames 
werd gewonnen door Maike de Witte, zij ontving hiervoor de Ernst Frei-
tag wisselbeker.

WELPEN B-KLASSE.
In deze klasse waren zes parturen, hier werd in twee poules van drie 
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Koning Warren v.d. Veen 
wisselbeker: Johan v. Dijk. Uitslag finale: 5/0 - 6/2
1e: Johan v. Dijk (K) & Inge Roorda              
2e: Marloes Koops & Niek v.d. Eems

WELPEN A-KLASSE.
In deze klasse deden vier jongens mee. Zij hebben allen drie keer ge-
kaatst met steeds een andere maat. Er waren 2 prijzen te verdienen.
Koning Fam. D. Bergsma Koningsprijs: Rick v.d. Weerdt.                   
1e: Rick v.d. Weerdt (K). Alle partijen gewonnen.                        
2e: Gjalt v. Klink
    
PUPILLEN A-KLASSE.
Hier was er één poule van vier parturen.
Tot koningin van deze klasse werd uitgeroepen Lieke Tuinier, zij ontving 
de Gebr. Koornstra Wisselbeker.
1e: Tymen v.d. Eems & Lieke Tuinier (K). 
 Beslissende partij gewonnen met 5/4 – 6/4.             
2e: Leon Smink & Denise de Witte

SCHOOLJEUGD A-KLASSE.
In deze klasse waren zes parturen, hier werd nog bijgeloot voor partuur 6. 
Er waren twee prijzen te verdelen. Clive v.d. Weerdt tot koning uitgeroe-
pen en ontving de Melis Bergsma wisselbeker. Uitslag finale: 5/1 – 6/0
1e: Clive v.d. Weerdt (K) & Femke Dijkstra
2e: Dominique Huisman & Nienke Tjeerdema

DAMES  A KLASSE.
Bij de Dames A klasse waren er vier parturen, hier werd in één poule ge-
kaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot koningin van deze klasse 
werd uitgeroepen Larissa Smink, zij ontving de Fam. Smit Wisseltrofee.
1e: Larissa Smink (K), Lobke Vlasbloem en Indy Tuinier (21 pnt.)             
2e: Kim Dijkstra, Lieke v. Loon en Ilse Zwaagstra (14 pnt.)

DAMES B-KLASSE.
In deze klasse streden 11 parturen om de hoogste eer. Er waren drie 
prijzen te verdelen. Romine Jansen werd tot koningin uitgeroepen en 
ontving de Bakkerij de Jonkers wisselbeker. Uitslag finale 5/4 – 6/0
1e: Romine Jansen (K), Evelien Schakel en Christina v.d. Weerdt
2e: Wiepkje Fennema, Alberdine Groen en Yldau v.d. Logt
3e: Amber Nauta, kim Mollinga en Hieke Bootsma

HEREN 55+ KLASSE.
In deze oudste klasse deden zes parturen mee en ook hier moest men 
strijden om twee prijzen. Gerrie Krikke werd tot koning uitgeroepen en 
mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen, tevens 
ontving hij de zilveren Koningsbal. Uitslag finale: 5/2 – 6/4
1e: Gerrie Krikke (K), Wim Roorda en Berrie Aalders
2e: Jan H. Koornstra, Johan v. Dijk en Jetze Nagel

HEREN A KLASSE.
Bij de Heren A klasse waren er vier parturen in één poule. Er waren twee 
prijzen te verdelen. Tot koning van deze klasse werd uitgeroepen Jelle 
Attema, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker.
1e: Jelle Attema (K), Remco Miedema en Jorn Adema (21 pnt.)            
2e: Rienk Veltman, Bauke Hiemstra en Hyltje Bosma (19 pnt.)                      

HEREN B-KLASSE.
In de Heren B klasse waren vijf parturen. Er waren twee prijzen te ver-
delen. Aise Gielstra werd tot koning uitgeroepen en ontving de Ds. Hen-
drik Dijkstra wisselbeker. Uitslag finale: 5/5 – 6/0
1e: Aise Gielstra (K), Jurre Rinia en Geert Wijma
2e: Pyter Genee, Klaas Bosma en Tjitte Folkertsma

HEREN C-KLASSE.
Hier was een lijst met 12 parturen. Men moest strijden om drie prijzen.
Eelke Reinsma won de Willem Kooistra wisselbeker, net als vorig jaar !
Uitslag finale: 5/4 – 6/4
1e: Eelke Reinsma (K), Simon J. de Witte en Nyk Adema
2e: Sietse Lenters, Broer Sjoerd de Boer en Siebren Hoekstra
3e: Feike Melchers, Quinten Kraan en Tymen v. Dijk

Er waren vele zeer spannende finales, een mooie afsluiting van alle 
kaatspartijen. Na de bijzondere 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 
(gedragen door vaandeldrager Sietse de Vries), de succesvolle rijtoer 
door Makkum voor alle 1e prijswinnaars.

MERKE LEDENPARTIJ 2019
dinsdag 23 juli 2019
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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

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




