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" De merke, dat moast meimeitsje"

Makkum - Begon tot voor kort enkele jaren
geleden op vrijdag de merke met een harddraverij
voor paarden op de ds.L.Touwenlaan, dit behoort
tot voorgoed tot het verleden. Dat is nu in de feest-
tent 'omgezet' in de Hollandse avond met een
live-optredens door een scala van muzikale en
bekende artiesten, m.m.v. DJ Teake van Radio NL.

Zaterdagmiddag is het traditie dat het harmonie-
orkest Hallelujah voor de muzikale omlijsting zorgt
tijdens het kaatsen. 's Middags stemmingsmuziek

in de feesttent met 'Mike-Wever' en 's avonds de
topband "Synergy" tot in de kleine uurtjes. 
"De Sellina's" verzorgden Zondagmiddag de stem-
mingsmuziek. Het is traditie dat op maandag de
band "Butterfly" voor sfeer en gezelligheid zorgt. 

De klapper is de ledenpartij, met 's middags in
de feesttent "DJ-Keimpe". Na afloop van de
prijsuitreiking volgt dan een rijtoer in koetsen
door Makkum met de kranswinnaars. Het slot-
feest werd gevierd met de band "Lays". 



&

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 29 juli 2009

Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 2 augustus
K.C. Het Anker
9.30 uur ds. K. Bakker, Sneek       

R.K. Kerk   
9.30 uur Parochievoorganger                                

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D.Tamminga, Makkum + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward 

Holle Poarte piramide 
9.30 uur voorganger dhr. H. Fransen, m.m.v. E. Terluin     

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen    
Klipperstraat 11a Makkum, tel. 0515-231494

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartsenpraktijk de Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980                 
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” 

tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

1959    -    2009
5 augustus binne ús heit en mem

pake en beppe

Jetze de Witte

Hinke Zoodsma
50 jier troud

Wy fiere dit yn gesinsferbân 
en binne dy dei net thús.

neeltje siem els jetse wytse gertrud 
robert jessa liza sietze marijke 
maarten johan wietske mark 

nynke henny jorgen 
jenneke femke

Overleden is onze broer

Wiebren Poepjes
te Beilen.

geboren overleden 
05-10-1936 21-07-2009

Moge hij rusten in vrede

Mattie
Gerrit en Tjitske
Siep

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze medebewoner, de heer 

A.S. Bergsma
Wij wensen mevrouw Bergsma-Posthumus
veel sterkte toe.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en
cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust.

Makkum, 24 juli 2009

To live, to learn, to love...

Emie
14 | 07 | 2009
3770 gram | 52 cm

Jeroen en Jiska Adema
Schokkerweg 6, 8754 AJ Makkum

06-51916300 of 06-25187226

A snuggle, cuddly, cute
Baby boy

Life with him is sure
To bring us

Much wonder and joy

Onze zoon en mijn broertje is geboren!

Ingmar
22 juli 2009

Aart Postma & Linda Dijkstra
Finn

De Kamp 5
8754 KB Makkum

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Bacon, 100 gram.....................................25 cent korting

Rode Bessen, bakje 500 gram............................................2.49

Fleuril Vloeibaar Groen.............................................6.69 3.99

Honig 6 borden Kippensoep..............2 pakken voor 98 cent

Glorix O2 (geen bleek toegevoegd), 750 ml............voor 1.49

Calvé Mayonaise, pot 450 ml......................................nu 1.79

Unox Bruine Bonen Soep, blik 1 liter.........................nu 1.99

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 30/7 t.e.m. wo. 5/8
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De gehele 

maand juli 

verloting 

2 Trapauto’s

Agenda
woensdag 29 juli
Makkum – In centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
met Kinderrommelmarkt

donderdag 30 juli
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de boules voor 55+

Makkum – Op de Markt 
1e lustrum Eiergooien 20.00 uur

vrijdag 31 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

Makkum – Holle Poarte 20.00 uur 
Bingo-avond ingang bij havencafé

zaterdag 1 augustus
Cornwerd – Kaatsland 11.00 uur Pearkekeatsen

zondag 2 augustus
Makkum – Strandbibliotheek Zandkasteel 
bouwen om 14.00 uur vanaf 6 jaar

woensdag 5 augustus
Makkum – Strandbibliotheek Knutselen 
met schelpen om 14.00 uur vanaf 6 jaar

Zurich – Simmerjûkuierke 19.00 uur 
start bij hengelsportzaak Pollema

Oud papier ophaaldienst
Makkum – In verband met de vakanties wordt er in
augustus geen oud papier opgehaald door leden van
het mannenkoor De Flevosanghers en harmonie-
orkest Hallelujah. Wel staan er vrijdag 31 juli en
zaterdag 1 augustus (tot ongeveer 12.00 uur) grote
papier containers in de Klipperstraat ter hoogte van
de tennisbanen. Hier kunt uzelf uw overtollig papier
in kwijt. De ophaaldienst is er weer op 5 september.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . . 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . . 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . . 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . . 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . . 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . . 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . . 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . . 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . . 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  J U L I
 Babi Pangang
 Koe Lo Kai
 Mini Loempia's 
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Tocht met Knipskip een groots succes

Makkum - Zaterdag 11 juli j.l. stak het knipskip
vaartuig met zo’n 20 opvarenden van wal. Kapitein
Van der Bles hield met zijn haak de kappers-
matrozen goed in de gaten, die gedurende de tocht
hun krachten hadden gebundeld. De dames werden
geïnspireerd door de kleuren van de natuur en de
papagaai, die helaas onderweg te water raakte en
verdronk. Durkje en Nynke creëerden tijdens de
tocht kleurrijke kapsels. 

Eenmaal aangekomen nabij Cornwerd stond mole-
naar Hutchinson hen op te wachten voor een rond-
leiding door en rond de molen. De Hollandse
spelletjes volgden. De heren sprongen met hun
strakke kapsels elegant over de moddersloot.

Enkelen daarvan belandden er echter middenin,
waar natuurlijk hartelijk door de overigen om werd
gelachen. Na deze missprong werden de haren van
deze heren door de dames door middel van een
gieter met slootwater gewassen. Tijdens de rollator
race werd een afstand van 200 meter afgelegd.
Een deelnemer presteerde het om met de rollator
op de schouder over de finish te rennen. Terwijl
schipper Rene van der Bles het gezelschap weer
veilig naar Makkum bracht, werden de prijzen voor
de spelletjes uitgereikt, en werd er hard gewerkt
om de laatste gegadigden van een mooi kapsel te
voorzien. Tevreden kon het gezelschap daarna
aanschuiven en genieten van de smakelijke Bour-
gondische maaltijd van Rick Hack.

* De creatie van een fraai kapsel al varend tussen de rietkragen
(eigen foto)

Zurich – In één woord geweldig, zo is de deel-
name tot nu geweest tijdens de drie kuierkes,
welke deze zomer zijn gehouden. Nooit in de
zeven jaar van het bestaan van dit fenomeen is
de deelname zo groot geweest en elke wandeling
was voor de deelnemers een feestje. Dit kwam
natuurlijk door het mooie weer dat we elke keer
hebben gehad, maar ook, zo vertellen heel veel
deelnemers me, door de fraaie landschappelijke
routes en de enthousiaste verhalen van de bege-
leiders. Elke wandeling had een eigen verhaal
en op elke wandeling waren er verrassingen.
Was dat op de eerste wandeling een grote groep
Fryske hynders die de wandelaars gedag kwamen
zeggen en op de tweede wandeling het verhaal
van het nieuwe bruggetje in de Pingjumer
Gouden Halsband, op de derde avond konden
we een nest van een specht, ons aangewezen
door Sieger, zien, doordat de specht met z’n
kopje nieuwsgierig polshoogte kwam nemen
tijdens de drukte onder die boom. Het zijn maar
enkele facetten welke het wandelen door de

natuur zo mooi en ontspannend maken. Resten
ons deze zomer nog twee kuierkes, welke weer
heel anders zullen zijn dan de vorige drie. Vanuit
Zurich gaan we ongetwijfeld de Waddenzee ont-
moeten en ondergetekende heeft nu al weer een
spannend en leuk verhaal, dat hij graag met de
deelnemers deelt. De laatste wandeling zal vanuit
het dorp van Grutte Pier zijn en een beetje korter
dan de andere kuierkes. Dit betekent niet dat er
niks te zien en te verhalen zal zijn ook dan voor
heel veel mensen de simmerjûn vast mooier ver-
lopen dan voor de televisie. 

Het programma ziet er zo uit: 5 aug. vanuit Zurich
(start t.o. hengelsportzaak van Pollema), 2 sept.
vanuit Kimswerd (start op de brug in de door-
gaande weg). Er wordt op kuierkes ontspannen
gewandeld en we hebben geen haast! Dit betekent,
dat we gezamenlijk vertrekken en ook weer geza-
menlijk arriveren. Niet het presteren, maar het
genieten staat voorop tijdens Willem’s simmer-
jûnkuierkes!

Simmerjûnkuierkes halverwege de zomer
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Goudgele Andijvie                        
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.40

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor maar  . . . . . . . 1.00

Hollandse tomaten van de tros
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.50

Verse Hollandse komkommers                
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40

Kiwi Green heerlijk zoet
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . 1.00

We hebben weer nieuwe oogst 
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers Scherp geprijsd 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Printwurk-Iris sponsor Dutch Touch Soccercamp

Fond du Lac, Wi. United States of Amerika - 
Amerika doet er alles aan om het voetbalniveau
naar een hoger level te brengen. Zo zijn er al
verschillend Nederlandse topspelers en coaches
actief geweest in de Verendigede Staten zoals
Johan Cruyff, Rinus Michels en Ruud Gullit.
Ook worden er veel onbekende Nederlandse
coaches overgevlogen om voetbalclinics of
voetbalkampen te organiseren. 

Harmen de Boer uit Makkum laat hier al geruime
13 jaar zijn kunsten als coach zien. Drie jaar geleden
is Harmen de Boer uit een grote organisatie gestapt
en heeft er voor gekozen om samen met zijn
Groninger en Amerikaanse kompanen hun eigen
kamp op te richten, genaamd Dutch Touch
Soccercamps. Ook Jonathan Genee afkomstig
uit Makkum, had dit jaar de eer om mee te gaan
als trainer naar de Verenigde Staten.

Drukkerij Printwurk-Iris uit Makkum stelde 250
Player Evaluation formulieren, 20 Most Improved
Awards en 20 Most Valuableplayer Awards
beschikbaar. Na iedere kamp kreeg elke speler
zijn eigen evaluatie formulier mee naar huis en
werden bij ieder kamp awards uitgereikt voor de
speler die de meeste ontwikkeling heeft laten zien
en de meest waardevolle speler. De ouders maar
vooral de kinderen waren zeer onder de indruk
van de evaluatie formulieren en de awards. 

Bij deze willen wij Printwurk-Iris bedanken voor
het sponsoren van de spelers evaluatie formulieren
en de awards. En wie weet is er voor de drukkerij
hiermee wel een stap gezet in de richting voor
een nieuw avontuur aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan.  

Harmen de Boer en Jonathan Genee

* Jonathan Genee (links) en Harmen de Boer (rechts) tezamen met een drietal spelers.
(eigen foto)

Schraard – Het Wereld Muziek Concours (WMC)
Kerkrade is een spectaculair en veelzijdig muziek-
evenement dat zich kenmerkt door wereldwijde
deelname en wedstrijden van het hoogste niveau.
Mede daardoor wordt het WMC internationaal
erkend als het belangrijkste evenement ter wereld
voor de amateuristische blaasmuzieksector. Dank-
zij het werk en de toewijding van velen kan het
WMC na meer dan 50 jaar nog steeds elke 4 jaar
rekenen op tienduizenden deelnemers van over de
hele wereld en honderdduizenden bezoekers die
Kerkrade omtoveren tot het wereldwijde middel-
punt van blaasmuziek. Tijdens het grote WMC
evenement laten de belangrijkste en meest
spraakmakende muziekgezelschappen ter wereld
u de verrassende veelzijdigheid van blaasmuziek
ervaren.

Aan dit grote evenement nam Excelsior Schraard
o.l.v. dirigent Thom Zigterman uit Akkrum deel.
Excelsior uit Schraard deed 4 jaar geleden voor
het eerst mee aan dit concours en speelde toen in
de 3e divisie HaFaBra en behaalde een 1e prijs.
In de 4 tussenliggende jaren wisten ze te promo-
veren naar de 2e divisie HaFaBra en het afgelopen
weekend op 18 juli jl. behaalden ze maar liefst
89,32 punten op het verplichte werk en vrije keuze
werk, wat resulteerde in een hele dikke 1e prijs.
Opvallend aan dit resultaat is dat Excelsior v.w.b.
het ledenaantal de kleinste fanfare is die aan dit
gebeuren deelneemt. Excelsior bevond zich tussen
toppers van wereldniveau, er waren korpsen uit o.a.
Duitsland, Italië, Zwitserland, Noorwegen enz. Ook
de jury is internationaal. Excelsior werd beoordeeld
door 2 Nederlandse en één Amerikaans jurylid.

C.M.V. Excelsior Schraard succesvol 
op Wereld Muziek Concours in Kerkrade
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Vijftien jongeren, zeven nationaliteiten; in hetzelfde schuitje

* De jongeren hebben zichtbaar genoten van de zeilweek, bij terugkomst in Makkum maakte onze
fotograaf deze opname. In het midden schipper Wil (met bril), helemaal bovenaan zijn vriendin Elisabeth.

Makkum - De Tjalk Albatros komt de haven
binnen. Aan boord vijftien stralende jongeren
zwaaiend naar de mensen die op ze staan te
wachten. Dansend, zingend en klappend springen
de jongeren aan wal en delen de belevenissen van
de afgelopen week met de vrijwilligers van Friend-
ship 2000 en De Vrolijkheid. Van maandag tot
en met vrijdag vorige week hebben de jongeren van
drie verschillende AZC’s vakantie mogen vieren
op het schip. Makkum, Vlieland, Terschelling en
Harlingen hebben kunnen zien hoe het schip
voorbij voer. 

Vijftien jongeren, zeven verschillende nationali-
teiten, op een schip is op zich al bijzonder. Maar
wat het extra bijzonder maakte is dat het hier niet
om ‘gewone’ jongeren ging, maar om vluchte-
lingen. Ze groeien op in een vreemd land op een
bijzondere plek namelijk een asielzoekerscentrum.
Een plek die veel onrust met zich meebrengt,
een plek die nooit van hen zal zijn, want het is
slechts een station. De vraag voor hen is nu; was
het een enkele reis of wordt het een retourtje?
Ouders en dus ook de jongeren wachten het oor-
deel af; mogen we blijven of moeten we terug
naar het land waar we uit gevlucht zijn. Kortom
een station van onzekerheid. Juist daarom hebben
Friendship 2000 en De Vrolijkheid deze zeilweek
georganiseerd.

Voor de meeste jongeren was dit de eerste keer dat
ze op een zeilschip kwamen. De gezichten waren
dan ook zeer gespannen toen ze op maandag in
Makkum aankwamen. ‘Hoe zal de week verlopen,
wat gaan we allemaal doen?’Maar toen ze Ella en
Ammer, de begeleiders van De Vrolijkheid, zagen,
klaarden de gezichtjes op en werd het al snel een
groot feest op het schip. Schipper Wil van den
Lingen legde eerst uit hoe het is om tijdelijk
matroos te zijn. Naïm vertaalde in het Farshi.
Mede voor twee jongeren die nog maar een maand
in Nederland zijn. Een bijzonder gezelschap dus;
uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Somalië,
Angola en Armenië. 

Niet alleen het varen was een groot feest. Ook aan
wal waren ze actief met spelletjes. Maar favoriet
was toch wel het dansen in en rondom de havens.
Op Vlieland, Terschelling en in Harlingen kan het
niemand zijn ontgaan dat deze bijzondere jongeren
langs zijn geweest. Alle dansen van de verschil-
lende culturen werden gepresenteerd. In het cen-
trum van Harlingen werd er zelfs Russisch gedanst.
Het publiek kon niet zomaar voorbijlopen, want
ook zij moesten hun kunsten laten zien. 

Kortom; De Vrolijkheid brengt niet alleen vrolijk-
heid aan de jongeren en kinderen van de AZC’s,
maar deelt het graag met iedereen.

Sneek - Op woensdag 2 september as. start
Thuishotel de cursus Leren masseren. Masseren
is zo oud als de mensheid zelf en iedereen kan
het leren. Een massage kan een positieve invloed
hebben op de gezondheid. Huid en spieren worden
soepel en ontspannen en de doorbloeding wordt
gestimuleerd. De cursus is voor mensen die op
verantwoorde wijze een ontspanningsmassage
willen leren geven. Tijdens de bijeenkomst onder-
gaat iedere cursist een half uur massage en geeft
iedere cursist een half uur massage. Zo ervaart u
zelf hoe de nieuw aangeleerde technieken voelen
en kunt u de grepen oefenen op uw medecursist.

Tijdens de massage wordt aandacht besteed aan de
houding, met name voor degene die de massage
geeft. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van
1,5 uur en start ’s avonds om 20.00 uur. Iedere
bijeenkomst bestaat uit een half uur theorie en een
uur praktijk. Opgave kan zowel individueel als
samen met een partner. De massage die aangeleerd
wordt, is niet bedoeld om klachten te behandelen. 

Voor informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515 4612 34, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Cursus Leren masseren
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Strikwerda’s Sita Kampioen van “De Werkmanskoe”

(eigen foto)
* Germ Strikwerda met Sita 14 Beste Uier

Witmarsum - Het was een komen en gaan met
veewagens bij het terrein van M. van de Witte
in Witmarsum. Maar liefst meer dan 60 geiten
en lammeren waren aangemeld voor de
afdelingskeuring van Geitenfokvereniging “De
Werkmanskoe” op zaterdag 18 juli j.l. Behalve
deze geweldige opkomst aan deelnemers, werd
het ook gezellig druk door het vele publiek wat
op het terrein aanwezig was. 

De vereniging, momenteel weer groeiend in
aantal leden, mag trots zijn op de kwaliteit
van de Toggenburgers en Witte geiten, maar de
keurmeesters D. de Jong en O. van der Galiën
waren vooral uitermate tevreden over de Bonte
geiten en lammeren. Deze rubrieken waren
groot en opvallend goed van kwaliteit: De
ras-typische kenmerken van dit type melkgeit
waren bij deze dieren fantastisch. Daarom ook
niet verwonderlijk dat de Toggenburgers, die al
twee jaar lang met de bekers er vandoor gingen,
het onderspit moesten delven. Uit de stal
van Germ Strikwerda kwamen zowel de
Dagkampioen: Sita 21 als de geit met het Beste
Uier: Sita 14.

Bonte lammeren:
Kamp. Dior v.d Melkbron, A. Abbing;
Res.Kamp. Rosa 30, D. Bakker

Witte lammeren:
Kamp. Gernsterper Wilma 28, Comb. Baarda;
Res.Kamp. Moniek 42 C. v. Diepen
Toggenburger lammeren:
Kamp. Sarina 28, D. Brinksma; 
Res.Kamp. Sarina 27, D. Brinksma
1 Jarig Bont:
Kamp. Sita 27, G. Strikwerda; 
Res.Kamp. LitleLinda v.d Melkbron, A. Abbing
1 Jarig Wit:
Kamp. Gernsterper Wilma 21, Comb. Baarda; 
Res.Kamp. Gernsterper Wilma 18, Comb. Baarda
1 Jarig Toggenburger:
Kamp. Silvia 1, D. Brinksma
2 Jaar en ouder Bont: 
Kamp. Sita 21, G. Strikwerda; 
Res.Kamp. Blacky v.d Melkbron, A. Abbing
2 Jaar en ouder Wit:
Kamp. Moniek 034, C. v. Diepen; 
Res.Kamp. Gernterpster Wilma 16, Comb. Baarda
2 Jaar en ouder Toggenburger:
Kamp. Sarina 107, D. Brinksma; 
Res.Kamp. Sarie’s Gea, Comb. Brandsma 
Dagkampioen Geiten: 
Sita 21, G. Strikwerda
Dagkampioen Lammeren: 
Sarina 28, D. Brinksma
Beste Uier: 
Sita 14, G. Strikwerda

Ingezonden

De snuffelloods
Makkum - Naar ik meen ergens in 2008 geopend.
Twee ondernemende dames, Gryt & Syt beginnen
als aardigheidje een ‘winkeltje’ waar ingeleverde
goederen, tegen een kleine vergoeding, mogelijk een
tweede, derde, vierde…. leven kunnen beginnen.
Het zaakje draaide leuk, ontwikkelde en had redelijk
klandizie en aanvoer. Drie keer vrolijke mensen:
degene die zijn oude spulletjes bracht, Gryt & Syt,
de sneuper, koper. 

Mooi toch, dat had je gedacht. Dit kan dus niet
zomaar. Iemand wist van het bestaan van de regel
dat het beginnen van zo’n nering niet zomaar kan.
Dus de dames Gryt & Syt moeten de loods sluiten.
Volkomen terecht natuurlijk. Regels zijn er niet
voor niets. De vraag is echter of je regels altijd,
overal en gewoon moet toepassen om dat zo’n
regel er nou een keer is. Zijn de regels er voor de
mensen of, andersom, zijn de mensen er voor de
regels. Alle ins en outs van dit snuffelloods gedoe
ken ik niet. Ik ben geneigd om te constateren dat de
regel hier zegeviert. En dus vraag ik me af wie hier
nu vrolijk van wordt. Kan die snuffelloods niet
gewoon weer open? 

M.B.Nieuwhuis

Beste inwoners van
Makkum en omstreken
Makkum – Helaas moeten wij stoppen met de
Snuffelloods, aangezien de Snuffeldoos niet bestemd
is voor deze locatie en wij zo niet verder mogen
gaan van de gemeente.

Daarom: Vanaf zaterdag1 augustus geven we de
gehele inboedel gratis weg. U bent nog welkom bij
ons op zaterdag 1 augustus, woensdag 5 augustus,
zaterdag 8 augustus en woensdag 12 augustus.
Zolang de voorraad strekt! Vanaf heden bezorgen
wij niet meer, u dient zelf voor vervoer te zorgen.

Wij danken u allen hartelijk voor de grote steun,
belangstelling en de vele mooie reacties. Wij hebben
het met heel veel plezier gedaan.

Snuffelloods Gryt en Syt

PC op radio en tv
Zoals elk jaar doet Omrop Fryslân op de vijfde
woensdag van juli verslag van hét kaatsevenement
van Fryslân, de PC. Vandaag zijn de radioverslag-
gevers de hele dag op locatie en houden de dag van
slag tot slag bij met behulp van een analist. In de
radio-uitzending 's middags ook ruim aandacht voor
het skûtsjesilen van de SKS. De televisie is er ook
live bij. De uitzending begint om 15.00 uur en
duurt tot en met de laatste slag bij de finale. Verder
uiteraard interviews met winnaars en verliezers en
de uitreiking van de koningsbal. De presentatie is
in handen van Simone Scheffer en Arjen de Boer.
's Avonds is in Boppeslach een korte samenvatting
van de dag te zien en vanaf 22.20 uur om het uur
een samenvatting van ongeveer 40 minuten.

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Zondag 12 juli kwam Wiënna van
Slageren tijdens de 1e selectiewedstrijd uit met
Tootsie in het B springen. Zij sprong een foutloos
parcours wat haar de 1e prijs opleverde en een
startplaats voor de Friese Kampioenschappen in
Gorredijk op 7 augustus.
Op donderdag 16 juli werd er ook in Garijp gereden
door Sanna v.d. Heide met Bennie in de klasse L2.
Zij reed een winstpunt met 186 punten met Minke
v.d. Blokken won zij ook in de klasse L2 de 7e prijs
met 188 punten en in de 2e proef een winstpunt
met 186 punten.
Zaterdag 18 en zondag 19 juli werd er in Cornwerd
bij Manege Boeyenkamp de 2e selectiewedstrijd
gehouden voor paarden en pony’s. Bij de Pony’s
behaalde Harmen Heslinga zijn 1e winstpunt in de
klasse B cat B met Sacco’s Steeg’s Kevin met 181
punten. Bobbie Ydema met Artist selecteerde zich

ook voor de FK met een 3e prijs met 193 punten in
de 1e proef en een 4e prijs in de 2e proef met 191
punten samen 2 winstpunten. Sanna v.d. Heide met
Bennie won in de klasse L2 een 4e prijs met 190
punten en in de 2e proef de 5e prijs met 194 punten
samen 2 winstpunten en een plaats op de FK. Met
Minke v.d Blokken selecteerde zij zich ook met 2 keer
een 5e plaats met 187 en 184 punten 2 winstpunten.
In de klasse Z2 selecteerde Juliën Beersma zich met
Nabuco voor de FK met een 1e plaats met 226 punten
goed voor 2 winstpunten en in de 2e proef ook de
1e prijs met 208 punten 1 winstpunt. Met Valentina
in de klasse L2 selecteerde Juliën zich ook voor de
FK met een 1e prijs met 192 punten en in de 2e proef
een winstpunt met 187 punten. Corinne Huizinga
plaatste zich ook voor de FK met Wise Guy’s Joerie
in de klasse M2 met de 2e prijs met 182 punten en
in de 2e proef de 4e prijs met 184 punten.
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Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Audi     A4 2.0 96KW Automaat Grijs Met. 04-2001 133681 11.920.00
Volkswagen Transp. 2.5 TDI LWB grijs Met. 05-2001 167123 10.500.00
Peugeot 406    2.0 HDI SR 80KW Bl. Met. 05-2001 159123 9.200.00
Renault Megane scenic 2.0 16V Automaat       

euro 2000 Grijs Met.     05-2001 102123 7.500.00
Opel  Corsa-C Z1.oxep Zwart Met.    02-2006  44123  6.950.00
Peugeot   204      1100GL 43kw Rood Geheel

gerestaureerd           11-1976  94267  6.000.00
Mitsubishi Carisma  1.8 16V HB Automaat 

Grijs Met.               02-2000  132783   5.920.00
Volkswagen Golf Variant SDI 50kw Bl. Met.       03-2001 230072  5.650.00
Suzuki Jimny   4x4 Cabrio              07-2000  60123   5.500.00
Honda  Civic   1.4I S Aerodeck Wit    01-1999  100782 4.950.00
Citroen  Berlingo 1.9D 600 Groen         01-2001 113849  4.000.00
Renault Kangoo 1.9D-65 Wit           05-2000 217492 3.750.00
Opel    Corsa-B X1 2XE Zilver Met.      05-1999  116000 3.650.00
Seat     Ibiza 1.9SDI Blauw           06-1998 267359  1.750.00
Mazda    323F 1.8I-16V GLX Beige Met. 02-1992 260654 1.250.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

A C T I E  -  T e n  C a t e  -  A C T I E
T e n  C a t e  3 + 1  g r a t i s

A k t i e  v e r l e n g d  t o t  A u g u s u t s

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum  0515-231602

Sneon 1 augustus o.s. is it wer safier!

K.V. Meiinoar Ien te Koarnwert

organisearret

PEARKEKEATSEN
Oanfang 11.00

A- en B-klasse mei ferliezersrûnte - 1 lid per partoer
Opjefte by ien fan de bestjoersleden

Makkum – Strand Bibliotheek, voor camping-
gasten en bezoekers bungalowpark, alle dagen
geopend van 11.00-17.00 uur 

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de
Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht via
Stichting “it Preamke”, tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiek-
shop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward.
Iedere woensdagmiddag (bij voldoende deelname).
Vertrek 13.00 uur vanuit de haven van Makkum.
Met proeverij op de terugweg. Info en opgave
via H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”, tel.
0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee
iedere donderdag (bij voldoende deelname).
Voor info van vertrektijden en deelname H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp,
onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert
van 15 juni tot 31 oktober de Armeense kunst-
schilder Gagik Manoukian. Openingstijden van
di. tot en met zo. van 10.00-17.00 uur (maandags
gesloten)

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september unieke poppenhuizententoonstelling
en verkoop handgemaakte artikelen. Geopend
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te
bewonderen. De winkel is open op woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur, de toegang is gratis

Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot
31 oktober mevrouw Lize Bouma met prachtige
aquarellen. Openingstijden dinsdag tot en met
zondag van 10.00 – 17.00 uur, maandags gesloten.
Entree museum/expositie € 2.50 p.p.

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonische
reservering, tel. 0517-532198

Uit eigen regio

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF



* Drie studenten in Friesland v.l.n.r. Micaele,
Rodrigo en Erika

Deze drie studenten uit respectievelijk Argentinië,
Thailand en de VS, hebben voor het komende
jaar een plekje gevonden bij een gastvrij gast-
gezin in Fryslân. Zij komen hierheen via de non-
profit organisatie AFS. Eind augustus kunnen  deze
gezinnen hun gastkind ophalen van Schiphol. De
AFS-vrijwilligers in de provincie Fryslân zoeken
nog meer gastgezinnen voor enkele van hun jaar-
genoten.

Deze drie jongeren uit heel verschillende landen
vormen tot nu toe nog een bescheiden groep
voor AFS Fryslân. Daar is een groep ervaren
vrijwilligers actief. Zij zorgen al jaren voor de

persoonlijke voorbereiding en begeleiding van
gastgezinnen en organiseren allerlei (culturele)
activiteiten. Die variëren van een Sinterklaas-
viering tot een Wadloopexcursie en van barbecues
en schaatsuitjes tot bezoeken aan historische
locaties in Fryslân. Afgelopen voorjaar ging de
groep naar de klompenmakerij annex museum
in Noardburgum, Dekema state in Jelsum en het
planetarium in Franeker. Van het Fries krijgen
veel uitwisselingsstudenten in de regio ook aardig
wat mee als ze in een Fries gastgezin wonen.
Rodrigo Rojas uit Bolivia leerde het afgelopen
schooljaar allerlei Friese woordjes en tellen in het
Fries. Marella leerde naar eigen zeggen veel van
de planmatige ordelijkheid in de Nederlandse
samenleving en kreeg meer zelfvertrouwen.

Zo’n leerzame ervaring hopen andere jongeren
uit verschillende landen ook op te doen. AFS is
vooral actief via vrijwilligers en biedt gastgezinnen
geen vergoeding. Achteraf zien de meeste
ervaringsdeskundigen de hechte band die kan
ontstaan samen met de culturele kennismaking
en de internationale contacten als een veel beter
passende waardering. Nu zoekt AFS nog gastge-
zinnen voor uitwisselingsstudenten uit landen als
Mexico, Brazilië, de Verenigde Staten, Indonesië,
Thailand en Italië. Voor meer informatie:
www.afs.nl, of: tel. 0297-214076.
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Al 10 jaar lang uw 
betrouwbare ongediertebestrijder.

Bestrijdt onder andere:
wespen, mollen, ratten, muizen 

en alle andere plaagdieren.

Gossepalen 12
8604 EL Sneek
06-283 19 267
wespenator@live.nl

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei Emiliano, Keaur en Elise komen eind augustus naar Fryslân

(eigen foto)

Alles voor de toerist 

Makkum - Prachtig zijn de nieuwe bankjes op
de haven. Hergebruik van het steigersloophout,
helemaal een toppie. Zelfs bij nattigheid zitten
er nog tevreden, in regenpak vermomde, bootjes-
mensen en andere toeristen op. 

Maar op de bank boven op de sluis en op het
terras van het enige echte havencafé De Prins
van Makkum, allebei zéér geliefd bij toeristen
en Makkumers, wordt er tegenwoordig vaak
gemopperd: Uitzicht weg; wangedrocht boven
op de sluis; een paar, wat zeg ik, wel 4 à 5 meter
gore planken; van mij mag het vandaag wel weg;

’t is treurig; tussen zes plankjes; witkwastje erover;
zijn wij hier niet meer welkom of zo; afgrijselijk;
vakantie: zit ik hier met een bord voor mijn kop;
historische haven, o, vandaar zo triest geteerd.
Misschien kan een hedendaags referendum onder
de bank- en terraszitters helderheid geven. Maar al
die moeite is waarschijnlijk overbodig. Eigenlijk
is de uitslag wel voorspelbaar, dat voelen we met
de klompen aan. Soms maak je de bezoekers van
Makkum blij door iets te plaatsen en in dit geval
door iets te verwijderen.

Wynharpe.

(eigen foto)
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Even alles 
weer op een rijtje….
Makkum - Nu de Makkumer Merke weer voor-
bij is, en u aan het bijkomen bent, kunt u uw
energie weer op de visserijdagen gaan richten!
Even een geheugensteuntje en alles op een rijtje...
u kunt op vrijdag mee doen met de Piere-
magocheltocht, en zaterdag met de Palingrook-
wedstrijd of met een kraam op de kunstmarkt
staan. Voor al deze onderdelen kunt u zich opgeven
vis de website www.visserijdagen-makkum.nl . 

Voor de kinderen zijn er natuurlijk ook diverse
dingen waar zij aan mee kunnen doen. Op vrijdag
is dat voor de kinderen tot 10 jaar schatgraven en
kinderen vanaf 10 jaar kunnen mee bouwen met
3 kinderpieremagochels en ook mee varen in de
Pieremagocheltocht. Op zaterdag is er natuurlijk
de optocht en het Klompkesilen. Ook is er na de
kinderoptocht een kindershow, verzorgd door
clown Bogus en Maartje Staartje, en kunnen de
kinderen zich laten schminken en zal er een
springkussen zijn. Voor alles hoef je je niet voor-
af op te geven, maar aanmelden kan ter plekke. 

Verdere informatie vind u volgende week in het
programmablad.

Opgave palingrookwedstrijd
sluit 1 augustus

Makkum - Heeft de hele tijd getwijfeld of u nu
wel of niet mee zal doen…. Dit is het moment om
toch nog in te schrijven! Er zijn al 10 deelnemers!
Het klinkt niet veel, maar stelt u zich voor…
10 rooktonnen op de haven, waar die heerlijke
geur van vers gerookte paling uit omhoog stijgt…
het water loopt je haast in de mond! Er is nog
ruimte voor meer rooktonnen! Het zou mooi
zijn als we meer dan 15 stuks halen! 

Dus… palingrokers van Makkum en omgeving,
ga de uitdaging aan, schrijf je in, en strijd mee
om de speciaal voor dit evenement vervaardigde
wisselbok”aal” in de wacht te slepen. De winnaar
mag zich twee jaar lang de “beste Palingroker
van Makkum en omgeving” noemen! De paling
krijt u kostenloos van de Stichting visserijdagen
Makkum. Opgeven kan via de website
www.visserijdagen-makkum.nl of u kunt bellen
met 0515-232962.
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Alles oer it Merke gefoel 2009 yn Makkum  troch Doutzen Ouderkerken 

Makkum - ‘De merke dat moast meimeitsje’, in útspraak
fan betûfte merkegongers. It sette mei oan it nei tinken!
Freed 3 april 2009 foarjiersgearkomste fan de KNKB;
Warren van der Veen nimt it wurdt en jout oan dat hij it
lotsjen fan de merke graach binnen de feriening hâlde wol.
‘Toch maklik dat it foar je dien wurd, ha je der sels gjin
drokte fan’, tocht ik bij mij sels.

Woansdei 15 july 
Ik wie al betiid yn’e Zwaan, de stamtafel sawat noch leech en
it boardsje mei ‘gereserveerd’ lei op’e tafel. Moaie loterij,
wat in wurk, mar wol bysûnder om it sa meielkoar as best-
joer te dwaan.

Tongersdei 16 july
Tongersdeitejûn noch even balje mei de froulje en nei de tiid
it terrein fersiere en dan noch even gesellich neisitte en der
alfast ien op drinke!

Freed 17 july
Feest yn’e tinte. De tinte it plak fan de moeting. It plak om
bij te praten. ‘Hé do hjir ek, hoe giet it mei dij’! De tinte it
plak om te lústerjen nei ferhalen fan eartiids en no. De tinte
it plak om nei elkoar om te sjen!

Sneon 18 july
Ik lês op’e list ‘Makkum 117e Merke’. Dat is al in hiel skoft
werom. Yn 1892 waard hjir yn Makkum de earste ‘Merke’
hâlden. Hienen se doe al in tinte, fast wol. Bier, wyn? Bier
dronken se yn de Midsieuwen al en wyn al foar ús jiertelling,
dus dat sil der yn 1892 der fast allegearre wol bij west ha.
En dan it keatsen sels. Fast keatsten se doe sûnder keatsmof
en op sokken. Gjin gedonder mei wantenkeuring en ferkearde
skuon. It keatsen eartiids en no sil melkoar net sa folle ûnt-
rinne tinkt mij. Nei de merke maris efkes yn de notulen
dûke fan feriening. It wie sneon in moaie keatsdei, der sieten
wer moaie partijen tusken. Genietsje!

Snein 19 july
Hoech hjoed net yn de bestjoerskarre, dus tiid om mij op it
keatslân te bejaan om in pear moaie partijen fan de jongens
ôfdieling te folgjen. Al gau ha ik in favoryt partoer, Sint
Jabik. Taeke Triemstra hat der al wer in soan stean dy’t hjir
yn Makkum goed stiet te keatsen. Dit partoer sil ik op de
Freule yn’e gaten hâlde, betink ik.

Moandei 20 july
Hjoed yn de bestjoerskarre, listen bijhâlde en de prizen mei
Warren útrikke. Wat opfoel dizze dei bij de keatspartijen,
dat er wat mear fjoer yn it spûl siet. Tusken troch noch in
soad minsken bij de bestjoerskarre dy’t harren noch opjaan
wolle foar de grutte ledenpartij op tiisdei. ‘Hesto dy al opjûn’
wurdt der pear kear frege. ‘Krijst er spyt fan ast net mei-
dochtst’. Soe earst net meidwaan, mar nei in soad gepraat
hin en wer toch mar opjûn! Twa oere: Warren en Mieke
rinne dwers oer it keatslân, wer’t se noch oan it keatsen
binne, rjochting de tinte. It lotsjen foar de grutte ledenpar-
tij kin begjinne!

Tiisdei 21 july
Ik kom om stipt 9 oere op it keatslân oan. Skrik, se binne
der allegearre al! Gelokkich myn 35+ klasse begjint pas om
tsien oere. Guon sizze ‘Do hest in goed partoer, do trefst
it’! Ik foar best op en twa kanjers fan froulje yn it perk. Nei
trije omlopen alles wûn, dus de merke partij wûn!! Net te
leauwen! Om 17.30 oere rin ik de kantine binnen. Warren,
noch hieltiid yn pak, is syn speech oan it tarieden. ‘Niet storen’
stiet der hast op syn foarholle te lêzen. Tsjin healwei sânen
komme Warren en Sietse mei it findel de tinte binnen. De
priisútrikking kin begjinne! Dernei mei alle priiswinners
yn’e koets troch Makkum. Foar it earst meidwaan en drekt de
earste priis! Ik bin leau ‘k in befoarrjocht mins, al realisearje
ik mij dat noch net hielendal. Nei de tiid noch efkes feest
fiere yn’e tinte!

Woansdei 22 july
Meielkoar opromje en dan  noch even der oer nei prate. It wie
in geweldiche merke dit jier, der binne wij it meielkoar oer
iens! It hert fan de merke is it keatsen, lit ús dat net ferjitte.
Geniete fan spannende partijen, partijen wer’t de emoasjes
opspylje, fiere boppeslachen, skitterjende sitballen en moai
tuskenspul! De leafde foar it âlde spûltsje.

Makkum, hâldt fêst oan de tradysjes dy’t bij
dizze merke hearre en passe! Myn earste
merke, in goed gefoel! Makkumers, ik bin no
dielgenoat fan it ‘Merke gefoel’. Ik snap it!
‘De merke dat moast meimeitsje’.
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Rutmer van der Meer
‘Kening’ bij de Rabobank
‘Heren haadklasse partij’
Makkum - De Makkumer merke alwer foar de
117e kear. Al sûnt jieren is de Rabobank haad-
sponsor fan dizze partij. De kransen fan dizze haad-
klasse partij wurden oanbean troch ’t ‘Dûkte Aike’.
Bij dizze partij heart ek in keningspriis en dizze
wurdt beskikber stelt troch taxi bedriuw ‘Van
der Bles ‘út Makkum. De earste keatsdei fan de
Makkumer merke hie wat in reiniche start, mar
it fjild lei der prachtich bij. Dy rein hat ús de
hiele dei parten spiele. Mar yn de rin fan de dei
waard it waar dochs wol wat better en koe it
publyk genietsje fan prachtiche keatspartijen.

Yn de earste omloop wienen twa aardiche partijen
te sjen. Meinammen de partij fan partoer 3 Jochum
Bouma, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra
tsjin partoer 4 Jan-Dirk de Groot, Folkert v.d.
Wei en Johannes Boersma. It waard 5 earsten
gelyk en hast bij alle earsten hongen der bij
beide partoeren de 6 punten oan de telegraaf.
Lang om let besliste partoer 4 de wedstriid yn
harren foardiel.

Yn de heale finale wienen yn beide perken
moaie sitballen en boppeslachen te sjen. Rutmer
van der Meer liet goed opslachwurk sjen en syn
maat Daniël Iseger liet fiere boppeslachen sjen.

Yn de finale stienen de partoeren 4 Jan-Dirk de
Groot, Folkert van der Wei en Johannes Boersma
en 5 Rutmer van der Meer, Jacob Klaas Haitsma
en Daniël Iseger tsjin oer elkoar. It partoer fan
Rutmer van der Meer keatste sterk se makken
hast gjin fouten bij de opslach en yn it perk. Dit
partoer wûn dan ek op de 114 edysje fan de
Makkumer merke de finale mei 5-2 6/4. De
keningskomisje rôp Rutmer van der Meer út ta
‘Kening’ fan dizze partij. Oer de hiele dei hat er
deeglik opslach wurk sjen litten.

Utslach earste omloop:
Partoer 1 Gert-Jan v.d.Bos, 
Siebe Greydanus, Lennart Adema 
Partoer 2 Johan van der Meulen, 
Renze-Pieter Hiemstra, Pier Piersma 
- Stand: 1 – 5 4/6
Partoer 3 Jochum Bouma, 
Jacob Wassenaar, Marten Feenstra
Partoer 4 Jan-Dirk de Groot, 
Folkert v.d. Wei, Johannes Boersma
- Stand: 5 – 5 0/6
Partoer 5 Rutmer van der Meer, 
Jacob-Klaas Haitsma, Daniël Iseger
Partoer 6 Pieter van Althuis, 
Hylke Bruinsma, Alle Jan Anema
- Stand 5 – 0 6/0
Partoer 7 Wilco Rinia, 
Herman Sprik, Gerrit Flislijn
Partoer 8 Hendrik Tolsma, 
Karel Nijman, Taeke Triemstra
- Stand 5 – 4 6/0

Utslach twadde omloop, de heale finale:
Partoer 2 tsjin partoer 4. Stand: 5 – 5 4/6
Partoer 5 tsjin partoer 7. Stand: 5 – 3 6/6

Utslach tredde omloop, de finale:
Partoer 4 tsjin partoer 5. Stand 2 – 5  4/6

KNKB jongens afdeling  
Café-Restaurant “De Zilveren Zwaan partij 

Makkum - Er stonden zondag voor de  KNKB
wedstrijd jongens afdeling 23 partuur op de lijst
die onder mooie weersomstandigheden van start
ging. In de 1ste lijst geen verassingen. Op de
2de lijst kaatsten Easterein en Britsum een
prachtige partij die eindigde met een volle
telegraaf in het voordeel van Britsum. Ook
Gaast/Ferwoude werd een spannende partij die
verassend werd gewonnen door Gaast/Ferwoude.
Op de 3de lijst kaatsten Sexbierum en St. Jacobi
tegen elkaar met van beide kanten zeer goed
opslagwerk. Sexbierum won deze partij met
5-5 6/4.

In de halve finale moest Sexbierum het opne-
men tegen Arum met 3 eerste jaar jongens.
Arum zat er een beetje doorheen en dus kon
Sexbierum zich klaar maken voor de finale.

De finale moesten ze het opnemen tegen de win-
naar van vorig jaar St. Anna. Deze laatste kaat-
sten de gehele dag zeer sterk en wonnen de fina-
le dan ook met 5-2 6/0.

Uitslag: 
1. St. Annaparochie  
Jeroen Westra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra
2. Sexbierum  
Johannes v.d Veen, Kees Schoot en Jelte Visser
3. Arum  
Jan-Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma en Jan Schurer.

De prijzen werden aangeboden door Café-
Restaurant de Zwaan, Theo en Jorn Adema
Systeemafbouw, Juwelier Kramer. De kransen
door Autorijschool A. Poog en de bloemen door
Bloemenmagazijn v.d Woude.

Makkum - Bij de d.e.l stonden zondag 15 partuur
op de lijst. In de halve finale moesten Palus Yde
Walda, Paulus Zeinstra en Gert Rabe het opnemen
tegen Jitze de Jong, Rink Bakker en Broer Jacob
Greidanus. Paulus Yde cs wonnen dit zeer een-
voudig met 5-1 6/4. De andere halve finale tussen
Hendrik Kootstra, Jan Hof en Klaas Bauke Faber
tegen Jesse v.d Molen, Hendrik Zeinstra en Jelmer
Westra werd met 5-4 gewonnen door Jesse cs.  

In de finale ging het tussen Paulus Yde cs en
Jesse cs gelijk op. Paulus Yde cs waren diegenen
die met 5-4 6/4 uiteindelijk wonnen.

De kransen werden aangeboden door
Autorijschool A. Poog en de bloemen door
Bloemenmagazijn van der Woude.

Uitslag: 
1. Paulus Yde Walda, Paulus Zeinstra 

en Gert Rabe
2. Jesse v.d Molen, Hendrik Zeinstra 

en Jelmer Westra
3. Jitze de Jong, Rink Bakker 

en Broer Jacob Greidanus
3. Hendrik Kootstra, Jan Hof 

en Klaas Bauke Faber

KNKB wedstrijd d.e.l. Groothandel Bergsma partij



Makkum - De tredde keatsdei fan de Makkumer
merke hie in sinniche start. Dizze tredde merkedei
is altiid  in bysûndere dei, omt dan ek de reünie
plak fynt fanôf 11 oere yn de feesttinte op it keat-
slân ‘De Seize’. Mar leafst 17 partoeren stienen
dizze dei op ‘e list. Oan dizze ‘KNKB Hearen
Senioren’partij dogge ek altiid in soad Makkumers
mei. De partij is ferneamd nei Douwe Blanksma
dy’t jieren lang foarsitter west is fan de keats-
feriening fan Makkum. Sûnt it ferstjerren fan
Douwe Blanksma hat de neiste famylje de spon-
soring oernommen. Famylje Freitag fan Makkum

stiet foar de kransen.
Yn de earste omloop like it der bij in oantal
partijen op, dat it in iensidiche partij wurde soe.
Foar trije perken hongen de 5 earsten al rap oan
de telegraaf. Mar bij alle trije perken waard de
tsjinpartij wekker en de ynhaalslach ynsetten.

Yn de tredde omloop wie der in spannende partij
te sjen tusken partoer 1, Feiko Broersma, Pieter
Scharringa en Lennart Adema tjin partoer 15,
Jouke Bosje, Marco Lautenbach en Wilco Rinia.
It partoer fan Feiko Boersma en syn maten pakten

de earste boardsjes oan de telegraaf. Mar partoer
15 kaam werom en it waard 5 earsten gelyk. Bij
in stân fan 6/4 yn it foardiel fan Joukje Bosjes
syn partoer, brocht Feiko Broersma de bal bûten.
Dermei gong partoer 15 troch nei de finale.

De finale gong tusken partoer 15, Jouke Bosjes c.s.
en partoer 7, Michiel Scheepvaart, Michel van der
Veen en Jacob Zaagemans. In skitterjende partij
foar it publyk. Der waard omraak praten tusken
de mannen ûnderling. De partoeren wienen oan
elkoar weage. De partij waard úteins wûn troch
partoer 7, Michiel Scheepvaart, Michel van der
Veen en Jacob Zaagemans. De keningspriis wie
foar Jacob Zaagemans (foarinse en foar minst
opslacher). 

Utslach tredde omloop
Partoer 15: Jouke Bosje, Marco Lautenbach
en Wico Rinia tsjin 
partoer 1: Feiko Broersma, Pieter Scharinga 
en Lennart Adema Stand: 5 – 5 6/4

Partoer 6: Hendrik Sweering, Hielke Miedema
en Pytrik Hiemstra tsjin
partoer 7: Michiel Scheepvaart, Michel v/d Veen 
en Jacob Zaagemans Stand: 3 – 5 4/6

Partoer 14, Hyltje Bosma, Andries Smink 
en Hans Wassenaar, hie in steand nûmmer.

Heale finale
Partoer 14: Hyltje Bosma c.s. 
tsjin partoer 15: Jouke Bosje c.s. Stand: 3 – 5 4/6

Finale
Partoer 7: Michiel Scheepvaart c.s. 
tsjin partoer 15: Jouke Bosje c.s. Stand: 5 – 4 6/6
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Jacob Zaagemans Kening ‘fan de 18e Douwe Blanksma partij’
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117e Makkumer Merke ledenpartij                  dinsdag 21 juli  
Makkum – Dinsdag werd door bijna alle leden van de K.V. Makkum
gestreden om een plaats in de koets. De kaatsomstandigheden waren op
deze laatste dag van de Merke ideaal, de zon scheen bijna de gehele dag.
In totaal (alle 12 klassen) waren er 84 parturen, waarvan 42 bij de Heren. 

De prijzen bestonden dit jaar uit fraaie horloges en een speciale Merke
handdoek. De kransen voor de categorieën werden aangeboden door
Rederij Engelsman Towage & Salvage. Bij de Welpen A-Klasse werden ze
aangeboden door de Fam. T. Lutgendorff. De verste ‘Boppeslach’ van van-
daag werd geslagen door Cerry v.d. Logt in de Heren B-Klasse. Hij ontving
hiervoor een fraai ereteken, aangeboden door Caravan “ Us Stek “.

Heren A-klasse
Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, hier werd in een poule gekaatst.
Er waren twee prijzen te verdelen. In deze sterkste heren-klasse staken drie
parturen elkaar naar de kroon. Geen enkel partuur kon drie overwinningen
boeken, twee was het maximaal haalbare voor het partuur van Siepie Attema,
Hyltje Bosma, Hendrik-Jan v.d. Velde, het partuur van Michiel Scheepvaart,
Jorn Adema, Geert Wijma en het partuur van Daniël Kleiterp, Andries
Smink, Lennart Adema. Michiel (winnaar Douwe Blanksma Partij 2009),
Jorn (kapotte stoel!) en Geert (kaatser met een enorme erelijst) konden deze
dag als enigen winnen van Siepie, Hyltje en Hendrik-Jan (5/5 – 6/2), maar
dit was echter een schrale troost, omdat zij in de eindstand bleven steken
op 17 punten. Zo waren er ook 17 punten voor het partuur van Daniël,
Andries en Lennart, maar omdat beide parturen evenveel tegeneersten (12)
hadden, moest het onderling gespeelde duel de beslissing brengen. Deze
partij was tijdens de eerste omloop gewonnen door Daniël, Andries en
Lennart met 5/3 – 6/6, zodat zij de tweede prijs behaalden.

De eerste prijs was voor het partuur van Siepie, Hyltje en Hendrik-Jan. Zij
behaalden 19 punten en met een ‘koninklijke’ Siepie Attema was dit hun
entree tot de koets! Tot koning van deze klasse werd uitgeroepen Siepie
Attema, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker. 

Uitslag Heren A-klasse:
1. Siepie Attema (Koning), Hyltje Bosma en Hendrik-Jan v.d. Velde.
2. Daniël Kleiterp, Andries Smink en Lennart Adema.                               

Heren B-klasse  
In de Heren B klasse stonden er (net als vorig jaar) tien parturen op de lijst.
Het partuur van Uilke Tuinier, Peter Bootsma en Jan-Ruurd Amels had in
de eerste omloop de grootste moeite met het partuur van Hayo Attema,
Herman Nota en Bauke-Jetze Smink. Toch wonnen eerstgenoemden met
5/5 – 6/4, zodat Hayo kon gaan melken, Herman weer ging schilderen en
Bauke-Jetze kon douchen. Het partuur van Jesse Adema, Leo Nauta en
Sander Rinia won knap in de tweede omloop van het partuur van Sietse
Lenters, Jouke-Abe Tilstra en Steven v. Gorssel met alles aan de hang. In
de derde omloop troffen zij het partuur van Pieter Spoor (bijgeloot), Rienk
Veltman en Rommert Tjeerdema. Het werd een spannende partij, waarin
laatstgenoemden de sterksten bleken te zijn. Ze wonnen met 5/4 – 6/4 en
dit betekende ook een finaleplaats naast het partuur van Uilke, Peter en
Jan-Ruurd en dit zijn niet de minste kaatsers. Wat er voorafgaande aan deze
finale in menig wedkantoor werd ingezet komt nooit iemand te weten, maar
dat het een wat eenzijdige finale zou worden had niet iedereen vewacht. 

Het partuur van Pieter, Rienk en Rommert ging ervandoor met de eerste
prijs: 5/1 – 6/6. Rommert Tjeerdema was de trotse koning en ontving de
Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker. 

Uitslag Heren B-Klasse:
1. Pieter Spoor, Rienk Veltman en Rommert Tjeerdema (Koning).
2. Uilke Tuinier, Peter Bootsma en Jan-Ruurd Amels.
3. Jesse Adema, Leo Nauta en Sander Rinia.

Heren A-Klasse 
Koetsier P. van der Hoff,  Hyltje Bosma, Siepie Attema en Hendrik Jan v d Velde

Heren B-klasse             
Koetsier Tiwina, Rienk Veltman, Rommert Tjeerdema en Pieter Spoor
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117e Makkumer Merke ledenpartij                  dinsdag 21 juli  
Heren C-klasse 
In deze klasse streden 15 parturen om de hoogste eer. Er waren vier prijzen
te verdelen. In de loop van de dag bleek dat het partuur van Robert v. Swinden,
Leendert Kooistra en Roy Linnebank (introductie-cursus!) na twee keer winst
bij de laatste vier zaten. “ Zijn er ook derde prijzen “ vroeg Robert aan een
bestuurslid, het antwoord was ja! Het partuur van Menno v.d. Eems, Peter
Dijkstra en Anjo Idsinga kaatste vandaag sterk en kwam in de halve finale
Robert, Leendert en Roy tegen. Laatstgenoemden bleken echter een maatje
te groot en stuurden Menno, Peter en Anjo naar huis (of tent….) met een derde
prijs. Het partuur van Jurjen Nagel, Jan v.d. Veen en Jelle-W. Koornstra
bereikte soepel de halve finale waarin zij het op moesten nemen tegen het
partuur van Kees (‘Koots’Freule) Tjeerdema, Jetze Genee en Rinze Koornstra.
Laatstgenoemden lieten hun tegenstanders in de eerste twee omlopen twa
spul behalen, maar bij winst maakt dat niet uit. Deze halve finale werd
gewonnen door de drie J’s (niet die van de Hollandse Avond) t.w. Jurjen,
Jan en Jelle met 5/3 – 6/0. De finale tussen het partuur van Robert, Leendert
en Roy en het partuur van Jurjen, Jan en Jelle werd vrij snel verkaatst.
Eerstgenoemden waren oppermachtig en wonnen met de duidelijke cijfers
5/0 – 6/2.  Tot koning in deze klasse werd uitgeroepen Robert v. Swinden,
hij ontving de Willem Kooistra Wisselbeker. 

Uitslag Heren C-Klasse:
1. Robert v. Swinden (Koning), Leendert Kooistra en Roy Linnebank.
2. Jurjen Nagel, Jan v.d. Veen en Jelle-W. Koornstra
3. Menno v.d. Eems, Peter Dijkstra en Anjo Idsinga.
3. Kees Tjeerdema, Jetze Genee en Rinze Koornstra. 

Heren 45+ A-klasse
Heren 45+ A-klasse, werd in twee klassen gekaatst. Bij deze klasse namen
zes parturen deel (één meer dan vorig jaar ) en er waren twee prijzen te ver-
delen. Het partuur van Yme de Haan, Jetze Nagel en Gerrie Krikke won
krekt in de eerste omloop van het partuur van Jan Steigenga, Warren v.d.
Veen en Klaas Veslinga met 5/5 – 6/6. Een staand nummer in de tweede
omloop betekende meteen een finaleplaats. In de tweede omloop trof het
partuur van Germ v.d. Meer, Oepke-Jan Bijlsma en Sjirk Rolsma het partuur
van Jan Tuinier, Tonny Verweij en Piet Lasschuit. Er werd enorm hard
gestreden door allemaal, maar Germ, Oepke-Jan en Sjirk pakten de winst met
5/4 – 6/6 en kwamen zo in de finale terecht. De finale werd snel verkaatst
Eén keer kaatsen op zo’n Merkedei is toch te weinig om in een goed ritme
te komen, dit speelde het partuur van Yme, Jetze en Gerrie waarschijnlijk
parten. Ze kwamen er niet aan te pas en de grote winnaars in deze klasse
waren vandaag Germ, Oepke-Jan en Sjirk. Zij wonnen met 5/0 -6/2. 
De Jan Tuinier Wisselbeker ging naar Germ v.d. Meer, tevens ontving hij
de zilveren Koningsbal.

Uitslag Heren 45+ A-Klasse:
1e. Germ v.d. Meer (Koning), Oepke-Jan Bijlsma en Sjirk Rolsma.
2e. Yme de Haan, Jetze Nagel en Gerrie Krikke.        

Heren 45+ B-klasse
In deze klasse deden zeven parturen mee (één minder dan vorig jaar) en ook
hier moest men strijden om twee prijzen. Een staand nummer in de eerste
omloop en een ‘makkie’ in de tweede omloop (winst met 5/0 – 6/2) bracht
het partuur van Sietse L. de Vries, Johannes Lenters en Jan Lutgendorff in
de finale. Het partuur van Theo Adema, Herre Stegenga en Gerrit Terpstra
moest twee omlopen kaatsen om in de finale te komen (5/1 – 6/6 en 5/2 – 6/0).
In de finale lonkte de koets aanvankelijk voor allemaal, maar het partuur
van Sietse, Johannes en Jan kon daar uiteindelijk in plaats nemen, zij wonnen
met 5/3 – 6/4. Johannes Lenters werd tot koning uitgeroepen en mocht de
Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen.

Uitslag 45+ B-klasse.
1. Johannes Lenters (Koning), Sietse L. de Vries en Jan Lutgendorff.
2. Theo Adema, Herre Stegenga en Gerrit Terpstra.

Heren C-Klasse 
Koetsier E. Feenstra  Roy Linnebank, Robert van Swinden en Leendert Kooistra

Heren 45+ A-Klasse 
Koetsier Sjoukje Hylkema, Durkje Wind, Sjirk Rolsma, Germ van der Meer en
Oepke Jan Bijlsma

Heren 45+ B-klasse             
Koetsier R. Zijlsrtra, Jan Lutgendorff, Johannes Lenters en Sietse de Vries
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Dames A-klasse
Door de dames uit de A-klasse werd er poule gekaatst. Er waren 4 parturen
van 2 dames. In de eerste omloop wint het partuur van Denise Koornstra
en Sjoukje Hoekstra van het partuur van Pietsy Poortstra en Tinet
Tigchelaar met 5-2 / 6-2. Het partuur van Romine Jansen en Rommy
Lutgendorff wint van het partuur van Vollie Oostenveld en Karin v.d. Zwaag
met 5-3 / 6-2. In de tweede omloop is er voor de tweede keer winst voor
het partuur van Romine en Rommy tegen het partuur van Pietsy en Tinet met
5-4 / 6-2. Vollie en Karin winnen in de tweede omloop na een achterstand
van 4 eersten toch van het partuur van Denise en Sjoukje met 5-5 / 6-4. In
de laatste beslissende omloop ging het tussen het partuur van Romine en
Rommy en het partuur van Denise en Sjoukje. Ondertussen kaatsten Vollie
en Karin tegen Pietsy en Tinet om eventueel nog een 2e prijs in de wacht
te slepen. Romine en Rommy hebben met 5-5 / 6-4 gewonnen van Denise
en Sjoukje en zijn daarbij dan ook de terechte winnaressen van de Merke
ledenpartij 2009. Vollie en Karin winnen van Pietsy en Tinet met 5-5 / 6-2.
De 2e prijs is voor Denise en Sjoukje die minder tegen eersten hebben dan
Vollie en Karin. 

Dames B klasse 
Het was dan weer zover. De merke ledenpartij 2009. De PC voor alle leden-
kaatsers. De kaatsers, normaal lief en gezellig, zijn nu heet gebakerd om te
winnen. Er hoefde maar een bal verkeerd ingeschat te worden of de dames
gingen er vel op in. En terecht wie wil er nu niet in ‘het koetske’ zitten.
Gelukkig waren er dit jaar weer fanatieke scheidsrechters, t.w. Elly, Toos
en Geeske bedankt! De winnaars van deze merke partij wisten het gevoel
niet beschrijven, dat moet jezelf mee maken, ik wilde dit zo graag en nu
eindelijk! Dit wist de koningin van dit jaar te vertellen. Dit jaar in de B
klasse waren er 11 paturen. De prachtige kransen werden aangeboden door
Rederij Engelsman Towage & Salvage. Ook werden er prachtige horloges
uitgereikt zodat de winnaars de tijd niet konden vergeten ondanks dat het
zicht van sommige kaatsers onder ons al wat minder werd. Het dans zweet
konde de winnaars afdippen met een prachtige gewonnen handdoek. 

Uitslag:
1. Sjoke Tilstra, Anke Tuinier (K), Rianne Stellingwerf
2. Maike op de Hoek, Sietske Jaarsma, Tineke de Jong 
3. Hilde Lutgendorff, Marijke Klaver, Monique van Hijum 

De 3e omloop moesten de parturen 2 en 4 tegen elkaar. Partuur 4 was iet
wat te sterk voor partuur 4 het werd 3/5 4-6. Partuur 8 had het geluk en had
een staand nummer en zat al gelijk in de finale. Het was een spannende
finale om te zien maar partuur 8 was een maatje te groot en won met 5/3
6-6. Anke Tuinier werd tot koningin uit geroepen. Wat was het weer een
geweldig kaatsdag voor alle leden, het weer was op en top!!

Dames 35+ Klasse

Bij deze damesklasse stonden er 8 parturen op de lijst. Fonny Smink, Joke
de Vries en Doutzen Ouderkerken namen het in de eerste omloop op tegen
het partuur van Hieke Bootsma, Anetta Meina en Tineke Faber. Het partuur
van Fonny c.s. met 5-2/6-4 gewonnen. In de tweede omloop trof het partuur
Fonny c.s. het partuur van Elske Valkema, Tineke Algera en Japke Vlasbloem.
Met een stand van 5-2/6-0 ging de overwinning naar Fonny c.s.  Ze plaatsten
zich hiermee voor de finale. De andere finalist was het partuur van Geertina
Bijlsma, Anna Jaspers en Jannie Bosma. Zij wonnen de eerste omloop met
5-4/6-6 en de tweede met 5-3/6-0. Het was een spannende finale waarin
beide parturen hun uiterste best deden, maar het was het partuur van Fonny
c.s. die er met de punten vandoor ging. Ze wonnen de finale met een eind-
stand van 5-3/6-0. Fonny Smink werd tot koningin uitgeroepen en ontving
de Elly Otten wisselbeker.

Dames A-Klasse 
Rommy Lutgendorff en Romine Jansen. 

Dames A-Klasse 
Koetsier P. Statema, Sjoke Tilstra, Anke Tuinier en  Riane Stellingwerf

Dames 35+klasse             
Koetsier W. Altena, Joke de Vries, Fonny Smink en Doutsen Ouderkerken
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117e Makkumer Merke ledenpartij                  dinsdag 21 juli  
Welpen
Het was zover na enig wachten ging de jeugd los. Bij de welpen stonden 6
partuur op de lijst. In de eerste omloop een spannende strijd tussen Ype en
Gerbrig tegen Jesse en Lars W., die met 5-5 6/4 werd gewonnen door Jesse
cs. Gerbrig werd bijgeloot bij Anna-Jantsje maar zij verloren hun partij
tegen Kim en Rik. Lars O. en Jelien wonnen van Boukje en Elma. In de
tweede omloop Jesse cs tegen Lars O.cs dit werd 5-3 6/4 voor Lars cs. En
toen de finale een gelijk opgaande strijd die met 5-4 6/6 werd gewonnen
door Lars Cs tegen Kim cs. 

Uitslag 
1e.  Lars Onrust (K) en Jelien de Jong, 
2e. Kim Dijkstra en Rik v.d Gaast

Pupillen
Bij de pupillen werd in een A en B klasse gekaatst. Bij de B klasse 3 partuur.
Lisanne en Ilse namen het eerst op tegen Niek en Loes. Alles kwam aan de
hang maar Lisanne cs trokken aan het langste eind.Niek cs namen het toen
op tegen Simen en Milan maar deze waren te sterk. Ook wonnen Simen cs
de laatste partij en kregen zij aan het eind van de dag de krans omgehangen. 

Ook in de A klasse 3 partuur. Jurre en Iwan verloren beide partijen. In de
“finale“ namen Klaas en Klaas het op tegen Jouke en Tom. Klaas cs bleken
te sterk en wonnen met 5-1 6/0  Uitslag B klasse 1e. Simen Bootsma (K)
en Milan v.d Velde 2e. Lisanne Rinia en Ilse Koornstra 

Uitslag A klasse
1e. Klaas Pier Folkertsma (K) en Klaas Bosma 
2e. Jouke Vlasbloem en Tom Algera

Schooljeugd
Bij de schooljeugd stonden er 7 partuur op de lijst. Ook hier werden spannende
partijen gekaatst. In de 1ste omloop Thomas en Rina tegen Emiel en Sanne,
ook hier alles aan de hang. Emiel cs wonnen dit. In de 2de omloop kwamen
Jesse en Age tekort tegen Jelle en Nynke. Christiaan en Elisa verloren van
Emiel cs. In de finale Jlle cs tegen Emiel cs. Emiel cs namen een voor-
sprong van 3 eersten maar daarna kwamen Jelle cs sterk terug en wisten de
partij met 5-4 6/2 te winnen

Uitslag
1e. Jelle Attema (K) en Nynke de Jong, 
2e. Emiel Wijma en Sanne Idsinga

Na een vlotte prijsuitreiking (anderhalf uur) onder leiding van voorzitter
Warren v.d. Veen, moest er even gewacht worden op de koetsen. Even na
20.00 uur begon met muzikale begeleiding de succesvolle rijtoer door
Makkum voor alle 1e prijswinnaars.

Pupillen B: Simon Bootsma en Milan v d Velde

Schooljeugd: Jelle Attema en Nynke de Jong

Welpen: Jelien de Jong en Lars Onrust

Pupillen A: Klaas Bosma en Klaas Pier Folkertsma



pag. 18 MAKKUMER BELBOEI - 29 juli 2009

De praktijk is gesloten
vanaf 10 t/m 23 augusutus

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494 - www.dierick.nl

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick

Huldiging Hilarides bij begin Arumer merke

* Behalve kaatsen ook tijd voor volksspelen

Arum - De Arumer Merke zit er weer op. Er
werd vrijdagmiddag begonnen met het huldigen
van de redactie leden van dorpskrant “de Skille”
dat 50 jaar bestaat dit jaar en ooit uit de Merke
ontstaan is. Speciale aandacht was er voor
Lammert Johannes Hilarides die al die 50 jaar
deel uit maakt van de redactie. In het centrum van
het dorp op “It Skil” was een bankje geplaatst
door Dorpsbelang. Lammert mocht dit bankje
onthullen en tot zijn verrassing was dit bankje
het “Lammert Skille Bankje” genoemd.

Vrijdagavond was er de “Arumer Toer”, een wieler-
ronde ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van
de Skille voor en door Arumers. Na de ploegen-
presentatie, waarbij prijzen waren te winnen voor
de mooiste creatie, werd begonnen met de tijdrit.
Vanaf het podium in de feesttent schoot Pieter
Tolsma met een klapperpistool de deelnemers weg.
Vanaf het podium moest er over het kaatsveld
een rondje door het dorps worden gefietst. Over-
all winnaar was Sake Bosch, 2e werd IJsbrand
Dijkstra en de 3e prijs was voor Mathijs van de
Kamp. De tijd werd direct ingevoerd in de com-
puter en vanaf een beeldscherm in de tent kon
men dit direct lezen. Omrop “Fytsbân” hield

iedereen op de hoogte van de stand van zaken in
het dorp. Na afloop werd er muziek gespeeld
door Bonne en Ernst.

Zaterdag is traditioneel de dag voor de spelen.
’s Morgens om 10 uur ging de jeugd van start, de
Kulturele Kommisje had weer een aantal leuke
spelen voor de kleintjes bedacht. Na afloop
mocht iedere deelnemer een prijs uitzoeken.
’s Middags gingen de ouderen aan de slag. Men
moest o.a. ringsteken vanaf en bakfiets, steppen
over het veld met een 4 persoons step. In de feest-
tent speelde ’s avonds de band “Big Apple,
samen met disco “Silver” zorgde men voor een
gezellige avond.

Zondagmiddag om 12 uur ging de Hoofdklasse
Heren Kaatspartij van start. Het talrijke publiek
wist Arum weer te vinden. ’s Middags speelde in de
feesttent het duo “Melody Makers”. ’s Avonds werd
het stokje overgenomen door de band “Impact”.

Maandagmorgen werd gestart met het leden-
kaatsen en kon her nog een laatst dansje gemaakt
worden op de muziek van het duo “Melody
Makers”.

Zurich - Zaterdag 18 juli j.l. werd in Zurich de
KNKB-partij voor heren 50+ gekaatst. Er waren
19 parturen en onder leiding van scheidsrechter
Age Tigchelaar verliep de partij sportief. Het
weer was ’s morgens ideaal, daarna was er wat
regen, maar dit duurde gelukkig niet zo lang.
Tijdens de finale was er flink wat wind, waardoor
het partuur met de beste opslag in het voordeel was.
Even voor zes uur werd de laatste bal geslagen
en konden de prijzen worden uitgereikt. 

Uitslag Winaarsronde
1. Jan Buitenga, Tjeerd Bouma, 

Johannes Siegersma

2. Ulbe Dijkstra, Henk Woppenkamp, 
Jan Feenstra

3. Siebe Marra, Cor Knol, 
Wieger Boonstra

Herkansingsronde:
1. Jan Tuinier, Thijs Houtsma, 

Oeds de Roos
2. Joop Bootsma, Henk Noordbruis, 

Henk Deelstra
3. Sipke Hiemstra, Anne Bootsma, 

Johan van der Veen 

Zie voor uitslagen ook website: www.kvzurich.nl

Bakker Zonwering in Zurich KNKB heren 50+ partij

(eigen foto)
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TE KKOOP

Trasmolen 16
MAKKUM

Aan vaarwater 
gelegen, vrijstaande
woning met garage 
en verzorgde tuin. 

Vraagprijs:
 239.000,00 k.k.

Colofon

Massief eiken eethoek, tafel 1.40x0.85m. (uit-
schuifbaar tot 2.20 m), de stoelen met Leeuw-
afbeelding in houtsnijwerk in rugleuning  100.-
tel. 0515-231940

Twadielige útskoljerder, tel. 0515-233006

Verse kefir en kombucha aloe vera en bijenwas
producten cranberry; Zeer mooi beddegoed en
massageolieen, tel. 06-50277112

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

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

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in alle dorpen rond Makkum.

Redactie 
Voor het aanleveren van kopij, nieuws, agenda, ingezonden
mededelingen, familie- c.q. verenigings berichten, tips en
redactionele artikelen. Wij ontvangen dit graag uiterlijk
voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact opnemen
met de redacteur. Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK
Makkum, Tel. 0515-231687,  E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie medewerkers; 
Truus Rienstra, Tel. 0515-231648, 
Alie Klein, Tel. 0515-231758

Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 CM  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-
advertenties. Wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur.  
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD  Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Administratie - Abonnementen
Abonnementen, incl. verzendkosten:  45,00 binnenland,
 55,00 buitenland. Het abonnementsgeld dient bij
vooruitbetaling te worden voldaan. Indien geen bericht
van opzegging is ontvangen wordt het abonnement
automatisch verlengd. 
Corrie Koornstra, Botterstraat 10, 8754 BB  MAKKUM
Tel. 0515 - 231778, E-mail. koornstra@telfort.nl

Bezorging - Verspreiding folder/flyers
A. v.d Woude, Tel: 06-53784057 
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.



1-persoons metalen ledikant  5.-; Elektrisch
ventilatorkacheltje (radiatormodel) z.g.a.n.  20.-
Suède jasje z.g.a.n. mt. 46 kleur beige  10.-;
50 stuks L.P.’s uit de jaren 60 en 70  25.-,
tel. 0515-231495

Kajuitzeilboot van 27 voet, tel. 06-22694284

Gazelle Meisjesfiets vanaf + 5 jaar i.g.st.  150,-
Puma sportschoenen, weinig gedragen maat 32
 15,-, tel. 0515-573095

Agaves (staan er mooi voor!), tel. 0515-231940

Lieve jonge kavia’s, tel. 0515-233331

Schoonmaakster in Makkum voor 3 uur per week,
tel. 0515-421140

Man voor al uw schilderwerk voor binnen en
buiten, tel. 06-27453871

Wie heeft mijn fiets gezien, roze meisjes weduwe
met roze/rode fietstassen, tel. 06-46141770

Dinsdagavond met de Merke een gouden ketting
met hangetje + naam. Heeft iemand deze ook
gevonden en zou diegene dan willen bellen naar
tel. 06-30095365. Bedankt!
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Zoekertje
GEVRAAGD

AANGEBODEN

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

VDBLES TAXICENTRALE

VERMIST

VERLOREN


