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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

De ZuidWester!u d este

Hij is er weer onze GRATIS woningkrant 
De ZuidWester!

Niet gekregen? Wij sturen 'm graag toe.

Makkum – Vanavond is van 19.00 tot 21.00 uur 
de eerste van een serie zomeravondmarkten in 
het centrum van het dorp. 
Automobilisten worden verzocht hun voertuig 

vanmiddag ná 16.00 uur niet meer te parkeren 
op het Plein, Markt, Kerkstraat, en  een deel van 
de Kerkeburen en Ds.L.Touwenlaan (vanaf hoek 
Bleekstraat).

Centrum deels autovrij na 16.00 uur vandaag

Biljartmarathon “Biljartclub de stoten” dames Makkum  
brengt 4300 euro voor KiKa kinderkankervrij

Makkum – De twaalf leden tellende dames 
”Biljartclub de stoten” bracht Ingrid Groen op het 
idee eens iets voor een goed doel te organiseren. 
Dit heeft geresulteerd in een 24 uurs biljartmarathon 
in café/restuarant ‘De Zwaan’. Eigenaar Rik Hack 
vond dit geweldig en stelde zijn etablissement 
hiervoor spontaan beschikbaar, tevens verzorgde 
hij de hele catering gratis voor de dames. 

Vrijdagavond om 22.00 uur  was de afstoot en 
zaterdagavond om 22.00 uur werden na 24 uur 
de keuen op het biljart gelegd. Een half uur later 
werd de opbrengst van 4300 euro bekend gemaakt. 
Het hele bedrijfsleven in Makkum heeft hieraan 
bijgedragen. Zaterdag was er een heel programma 

georganiseerd. Weerman Piet Paulusma bracht 
ook een bezoek aan Makkum om het prachtige 
zomerweer te voorspellen. Het begon met een 
ochtendontbijt waar een vijftig tal personen aan 
deelnamen, verder was er schminken, haar invlech-
ten, reuzensjoelbak, bungeltrampoline, etc. Verder 
was er een optreden van het Makkumer koor 
‘Nostalgia’, zij werden daarbij ondersteund door 
een groep mannen van elders. En zaterdagavond 
na afloop traden de mannen van ‘Us Fishok’ voor 
deze speciale gelegenheid voor het voetlicht en 
traden verkleed op als drumband.
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Kerkdiensten   
zondag 11 juli              

Van Doniakerk  9.30 uur pastor G. Visser           

R.K. kerk zaterdagavond 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal                  

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk  

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. F. Visser-v. Enkhuizen, dienst te Bolsward
                                       
Recreatiedienst Holle Poarte
9.30 uur ingang piramide, Dhr. D. Tamminga, 
m.m.v. L. Stellingwerf accordeon     

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends, feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in 
het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. 
(via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

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                                  

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

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

Info Familieberichten Agenda

12-07-2004    <>   12-07-2010

Annie
Als ik je zoek

kijk ik in mijn hart
en daar ben jij voor altijd

Arie
kinderen en kleinkinderen

Fan Herte Lokwinske!

Op 13 july binne ús heit en mem, 
(oer) pake en -beppe

Haye Tjeerdema
en

Rommie Tjeerdema – Kunst
55 jier troud.

Elts dy’t harren lokwinske wol, 
is fan 16.00-18.00 oere fan herte wolkom 
in Beach hotel ‘de Vigilante’ te Makkum.

Buren 23, 8754 CX Makkum

Hieltyd ha wy oan dy tocht,
mei spanning dy ferwachte.

Us ferwûndere,
mar ek stilstien

by it tinken of alles goed soe gean.
No bist der, in wûnder,

unyk en foar ús sa bysûnder!!

My dei om ús hinne, skynt altyd de sinne!!

Jantine Spoor
Berne op 27 juny 2010
6 pûn sier en 50 sm

Trotse heit en mem binne:
Pieter Spoor en Marijke Klaver

Botterstraat 11
8754 AA Makkum

0515-795015

woensdag 7 juli
Makkum – Strandbibliotheek “vliegers maken” 
met Yvonne

Makkum – In centrum dorp van 18.00-21.00 uur 
1e Braderie en gezelligheidsmarkt met kinderrommel-
markt

zaterdag 10 juli
Makkum – Slagerij Attema’s Wilde straatkaatspartij 
op het Plein, zowel dames als heren en ook de jeugd, 
aanvang 11.00 uur

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

Makkum – Strandbibliotheek komt Francine Oomen, 
de populairste kinderboekenschrijfster, aanvang 
11.00 uur

zondag 11 juli
Makkum – “Keatslân De Seize” Nota’s Schilders-
bedrijf ledenpartij heren en dames, aanvang 11.00 uur. 
Schooljeugd, pupillen en welpen, aanvang 12.00 uur

Makkum – Strandbibliotheek voorlezen over De 
Kist vanaf 4 jaar, aanvang 14.00 uur

dinsdag 13 juli 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

woensdag 14 juli
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
Campingloop 5 en 10 km. Inschrijving vanaf 18.00 uur. 
Start 19.30 uur voor de receptie. 

Makkum -  Strandbibliotheek voorlezen Het begin 
van de zee, vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

donderdag 15 juli
Makkum – Jaarmarkt en kinderrommelmarkt

†
Voor ons onverwacht is vredig ingeslapen, mijn 
lieve zorgzame man, onze papa en opa
 
Wilhelmus Marinus Oudenhooven

 
* 2 april 1926 † 3 juli 2010
   Amsterdam    Witmarsum
 

        2 augustus 1951
 
 Witmarsum: Geertruida Oudenhooven-Jonker
 
 Lemmer: Marian Derksen-Oudenhooven
  Hans Derksen
     Laurens en Pauline
     Martine en George
 
 Witmarsum: Hellen Oudenhooven
 
 Amersfoort: Gina de Bruijn-Oudenhooven
  Gerard de Bruijn
 
Harkezijl 2, 8748 CS Witmarsum
 
De gezongen uitvaart zal worden gehouden op 
donderdag 8 juli om 10.30 uur in de RK. H. Nicolaas 
van Tolijnkerk, Arumerweg 89 in Witmarsum. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
 
Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.
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Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zacht&Luchtig, 1 liter........................................1.39

Eru Kaaspuntjes of Tube......................................1.59 / 1.29

Johma Kartoffel Salade, 500 gram..............................99 cent

Page Toiletpapier, pak à 8 rol........................................nu 2.59

Napoleon Snoep Lempur, 225 gram......................nu 99 cent

Top Roodmerk Koffie, 500 gram.......................................3.19

Halvamel, flesje 186 ml.........................................nu 69 cent

Aanbiedingen geldig van do. 8/7 t.e.m. wo. 14/7

Profiteer van 8 t/m 10 juli
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram 5,99
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram 4,99
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gegrilde Abdijham +
100 gram Gebraden Fricandeau    samen    2,89
Finale Trio

Diverse soorten Salade's in een trio
100 gram 1,09
Specialiteit van de week

Kip op Stok
per stuk 1,35

* morgen 8 juli de papiercontainer weer bij OBS 
 “De Iepen Stee” staat

* de strandbibliotheek in juli/augustus iedere dag 
 van 11.00-17.00 uur geopend, ook in het weekend

* Wijbren Rinia zaterdag 26 juni als invalkeeper 
 heeft mee gedaan met de E3 van de Stickflyers 
 (rolstoelhockey) met de Nederlandse kampioen-
 schappen

* zij 5e zijn geworden en Wijbren volgend seizoen 
 vaste keeper wordt in dat team Proficiat!

118e Makkumer Merke
Makkum – Nog 9 dagen, dan is het zover. Kaats-
vereniging Makkum organiseert “De Makkumer 
Merke” met Kaatspartijen / Feesttent / Muziek / 
Lunapark op het Plein en op de Markt / 
Activiteiten voor de kinderen in de tent / Reünie 
/ Plezier / Sportiviteit en nog heel veel meer. In de 
Belboei van volgende week kunt u het volledige 
programma vinden en nog veel meer Merke info, 
maar natuurlijk nu al op www.kv.makkum.nl

Francine Oomen 
in de strandbibliotheek
Makkum – Op zaterdag 10 juli komt Francine 
Oomen naar de standbibliotheek op het Makkumer 
strand. Francine Oomen is een van de meest 
gelezen schrijfsters van dit moment. De “Hoe 
overleef ik”-serie is razend populair bij de jeugd 
en haar boeken worden in grote getale uitge-
leend in de bibliotheken. Ook is zij de schrijfster 
van “Ezzies’s dagboek” en de “Lena Lijstje”-serie. 
Ze is aanwezig vanaf 11.00 uur en de kinderen 
kunnen haar vragen stellen, met haar op de foto 
en hun favoriete boek laten signeren.
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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
voor  JULI

 Kipfilet met paprika
 in milde saus
 Babi Pangang
 Pisang Goreng
 Witte rijst

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

2e Kamerlid Joop Atsma opent kinderboerderij

Allingawier – Begin juni is in het Museumdorp 
Allingawier een speel-en kinderboerderij door 
2e kamerlid Joop Atsma geopend. Mede dankzij 
het prachtige weer was dit een daverend succes. 
Zoveel kinderen die hun ouders hadden mee 
genomen. Er is een nieuwe trend gezet. Het is reuze 
gezellig in Allingawier en het is veel drukker dan 
voorheen. Er dwalen regelmatig kinderen door het 
dorp voorzien van een speurtocht en aan het 
water worden hutten en vlotten gebouwd en er 
wordt geroeid en spelletjes gedaan. De picknick-
tafels zijn regelmatig allemaal gevuld en ook de 
zandbak zit vaak vol met spelende kinderen. Grote 
groepen mensen spelen het mini-boerengolf spel. 
In de speeltuin met veel speeltoestellen staat  de 
50 meter lange kabelbaan en ook daar is het is 

regelmatig een drukte van belang. In de aparte 
speeltuin staan speeltoestellen voor de kleinere 
kindjes. De dieren staan verspreid over het land. 
In de speel- en kinderboerderij is altijd wel iets 
te doen. Bij slecht weer kan er geknutseld worden 
en kunnen er allerlei oud Hollandse spelletjes 
worden gedaan. Ook aan de allerkleinsten is 
gedacht. Er staan een box en kinderstoel klaar en 
er is een kabouterpad door het dorp.. Het hutten 
en vlotten bouwen en knutselen geschiedt onder 
supervisie van een van onze mensen. 
Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur op dins-
dag t/m zondag. Ook voor kinderfeestjes en 
schoolreisjes/uitjes is veel mogelijk. Voor meer 
informatie tel. 0515-231631. www.aldfaerserf.nl 
en/of http://kinderboerderij2010.hyves.nl

Heamielkeninginne en hofdames openen
nieuwbouw Fysio Witmarsum Therapie & Training

Witmarsum – De Fysio Witmarsum is sinds 2006 
gehuisvest op de hoek van Aylvaweg/Mr.de 
Vriesstraat. Door de toenemende activiteiten op 
het gebied van de fysiotherapie met medische 
trainingsprogramma’s en tevens het bieden van 
fitness, werd vorig jaar besloten te gaan uitbrei-
den met een nieuwe aanbouw aan de bestaande 
praktijk. Afgelopen vrijdagavond is de nieuw-
bouw officieel geopend door de Heamielkeningin 
Sjoke Tilstra en de hofdames Alinda Wijnia  en 
Femke Huisman. De Heamielkeningin knipte 
een lint door en de hofdames lieten rood en 

blauwe ballonnen op en daarmee was de opening 
een feit. Volgens eigenaar fysiotherapeut Theo 
de Groot zijn rood en blauw ook de clubkleuren 
van Fysio Witmarsum. Heamielkeningin Sjoke 
Tilstra roemde de uitbreiding en noemde het een 
frisse jeugdige en vrolijke uitstraling. En sprak 
de wens uit dat net als de ballonnen het Fysio 
bedrijf tot op grote hoogte mag stijgen. 

De nieuwe aanbouw is uitgevoerd door Hofstra 
Bouw in Witmarsum. En zegt Theo de Groot met 
de nieuwe aanbouw van 150m2 mag het resul-
taat er zijn. Er is een ruime moderne goed geou-
tilleerde oefenzaal, vier behandelkamers een 
mooie ingerichte wachtruimte en nieuwe appara-
tuur. Zaterdag  was er open dag, velen kwamen 
Theo en Betty de Groot en het team van vier 
medewerksters  succes wensen.

Fysio Witmarsum Therapie & Training
Van Aylvaweg 16  8748 CE Witmarsum, tel. 
05157 – 531901
www.fysiowitmarsum.nl
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Makkum - Afgelopen donderdag 1 juli was het 
de laatste repetitie-avond van het seizoen voor 
de Notenkrakers, het jeugdorkest van muziek-
vereniging Hallelujah. Ter gelegenheid hiervan 
gaven De Notenkrakers een kort concert op het 
terras van café De Zwaan. Met hulp van enkele 
ouders zetten zij onder toeziend oog van de terras-
bezoekers tegen 7 uur ‘s avonds hun spullen op. 
Het weer werkte ook mee: het was een mooie 
warme avond. Voor de pauze speelden de Noten-
krakers een vijftal stukken, waarbij het stuk Leef nu 
het kan, bekend van Jan Smit, zelfs meegezongen 
werd. Na de pauze trad dirigente Nynke Jaarsma 
op met drie hobo-istes, t.w. Marte Oostenveld, Hanna 
van Koldam en Odessa Lindeman. Deze drie 

dames vormden met Nynke een prachtig kwartet. 
Tot slot trad het voltallige jeugdkorps weer aan. 
De trouwe aanhang van vaders, moeders, broers, 
zussen, echtgenoten, kinderen, beppes en vooral 
de pakes klapten en zongen enthousiast mee. Ook 
de toeristen genoten en waren onder de indruk 
van het feit dat er zo’n grote groep kinderen in 
Makkum zo vol vuur hun instrument bespeelt. 
Heel bijzonder! Iets om te koesteren en trots op 
te zijn!, volgens een terrasbezoekster. Tevreden 
en ook best een beetje trots ruimden De Noten-
krakers hun instrumenten op, aten een laatste ijsco 
en wensten elkaar (en u) een prettige vakantie! 
Wilt u graag meer weten van de Notenkrakers? 
Stuur een mail naar notenkrakers@live.nl

Feestelijke  afsluiting  van het seizoen door de Notenkrakers

Ingezonden
“Handwerkhuis “It Skipke” is uit de vaart”
Ik hoorde een goede bekende eens zeggen: 
“Er is een tijd van komen en van gaan” en de tijd van gaan is nu gekomen......

Lieve mensen in Makkum e.o. en toeristen,
Inderdaad na 36 jaar (oftewel meer dan de helft 
van mijn leven) heb ik met enthousiasme “geped-
deld” tussen woon- en werkplek (Turfmarkt 49) 
en wellicht in die tijd ca. 10.000 km. daartoe 
afgelegd. In deze 36 jaar hebben enorm veel 
mensen mijn “winkeltje” bezocht. Ze waren en 
zijn mij lief, want dankzij hun heb ik het zo lang 
kunnen volhouden en kan ik in dankbaarheid 

terugzien. Het was niet altijd de commercie doch 
ook een ontmoetingsplaats waar op z’n tijd een 
lach en soms een traan viel. Ik ben u dankbaar 
voor het vertrouwen en ben er van overtuigd dat 
na elk einde weer een nieuw begin volgt. Samen-
gevoegd: Het is mooi geweest, ik heb er vrede mee.

Het gaat u allen goed en de wens van 
Nelly Dijkstra- v.d. Put.  ‘Oant Sjen’

Wederom evenals voorgaande jaren aanwezig op 
De Holle Poarte vanaf 9 juli 19.00 uur de bekende

autoscootersautoscooters
(botsauto’s)

Bij inlevering van deze advertentie

14 ritten voor  10.=
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BMW Z3 2.2i S,Cabrio,a/c,lm.velg,35dkm  2001   verkocht!

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  11895,-

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm     2007  €  11350,-

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm  2007  €  10895,-   

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   9950,-

Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm  2004  €   8950,-

Opel Meriva 1.6-16v,hoge zit, 72 dkm    2003  €   5950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000  €   4750,-

Peugeot 206 diesel,3drs,st.bekr,cpv,apk 1999  €  2350,- 

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999  €   2250,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996  €   1850,-

Citroen Xsara 1.4i,blauw,5drs,st.bekr   1998  €   1495,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg  1993  €   1495,-

VW Golf 1.3i,blauwmet,apk gekeurd       1992  €    499,-

Citroen Picasso 1.8-16v
DifferenceII, beigemett, Airco-ecc, 
cruisecontr., Cpv+afst bed, radio 
cd, Mistl., voor, trekhaak
98dkm  bj 2004

Nu  8950,-
uniGar Horjus

Airco service, reparatie en onderhoud
 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum

0515-231318

Beach Hotel de Vigilante klaar voor de zomer
Primeur met ligbedden verhuur

Makkum – Met de warme dagen in het vooruitzicht, 
is Beach Hotel de Vigilante in Makkum helemaal 
klaar voor de zomer. Zeker nu het gerenoveerde 
hotel een primeur heeft met het verhuren van 
ligbedden, waardoor een dagje aan het IJsselmeer-
strand wel heel aangenaam wordt. Beach Hotel 
de Vigilante in Makkum is gestart met het verhuren 
van ligbedden. Een dagje IJsselmeerstrand wordt 
voor badgasten zo wel heel aantrekkelijk gemaakt. 
Het hotel heeft hiermee een primeur in huis. 
“Wij signaleerden dat deze behoefte er was. Daar 
spelen we natuurlijk graag op in”, zegt hotel-
manager Youssef Dandan. 
                                              
Loungeterras
De Vigilante in Makkum is bovendien grondig 
gerenoveerd. “De kamers zijn compleet vernieuwd. 
Ze voldoen helemaal aan de behoeftes van deze 
tijd”, zegt  Dandan. Het is niet de enige verandering 
die het hotel heeft ondergaan. Zo is ook de bow-
lingbaan vernieuwd en wordt de gasten draadloos 
internet aangeboden. Maar ook voor dagtoeristen 
is Beach Hotel de Vigilante de uitgelezen plek 

om te genieten van zon, zee en strand. Vanaf het 
verwarmde loungeterras kijkt men zo uit op het 
IJsselmeerstrand. Genieten van een hapje en een 
drankje kan in het nieuwe tapasrestaurant Tapas 
Y Más, waarvoor een uitgebreide kaart beschik-
baar is. Dandan: “We beschikken tevens over 
een restaurant met een à la care menu dat per 
seizoen wisselt. Gasten krijgen altijd de beste 
seizoensgebonden producten voorgeschoteld. 
Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het 
vaandel.”
                                           
Multifunctioneel
De hotelmanager vertelt dat De Vigilante haar 
gasten graag alles biedt wat nodig is om een 
aangenaam verblijf te bewerkstelligen. “Of het nou 
om een vakantie of een dagje weg gaat, wij staan 
graag voor onze gasten klaar”, aldus Dandan. 
“Ook groepen, zowel particulier als zakelijk, kunnen 
bij ons terecht. In principe mogen we ons een 
multifunctionele accommodatie noemen. We zijn 
een driesterrenhotel op viersterrenniveau. En 
daar zijn we trots op.” 

* Hotelmanager Youssef Dandan in nieuwe tapasrestaurant
Eigen fotoEigen foto
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Dorpsfeest in Ferwoude optocht met veel creativiteit

* Eén van de 11 prachtig versierde wagens van de optocht

Ferwoude - In het weekend van 25 en 26 juni 
vond het jaarlijkse dorpsfeest plaats. Dorpsfeest 
in Ferwoude betekend gezellig met elkaar koffie-
drinken in de Djippert tuin, je uitleven bij de 
zeskampspelletjes, met dit jaar als hoogtepunten 
de buikglijbaan en het tobbedansen, een lekker 
biertje drinken bij het matinee en ’s avonds lekker 
swingen bij een live band. Maar eenmaal in de 5 
jaar is het een dorpsfeest met een optocht, en 
2010 was zo’n speciale editie. 

Onder een stralende hemel trok vrijdagavond de 
optocht met elf prachtige wagens door het dorp 
Ferwoude. Buurten, vriendenploegen of gezinnen 
laten zien waar creativiteit toe kan leiden. Muziek-
vereniging Excelsior uit Parrega en enkele plaat-
selijke straatfestival artiesten maakten deze optocht 
compleet. De jury bestaande uit Ruth Vulto en 
Tjitske Gaastra waren dan ook onder de indruk 
en stonden voor een moeilijke taak. “Deze op-
tocht verdient eigenlijk alleen maar winnaars”, 
zo sprak Sjoerd Hiemstra de voorzitter van het 
dorpsbelang en de jury was dit roerend met hem 
eens. Alle wagens waren liefdevol en met oog 
voor detail gemaakt. Toch moesten er prijzen 

verdeeld worden. De 2de prijs was voor “De 
Matenploeg” met hun wagen de “de Ooievaar”. 
Thema van deze wagen: Nu de nieuwe basis-
school bijna klaar is moet het krijgen van kinderen 
in Ferwoude gestimuleerd worden. Op de wagen 
was een prachtige ooievaar gemaakt, het ver-
strekken van viagra pillen  en de tekst: “Ferwalde 
sykje een smuk plakje, en lit de broek mar sakje, 
moesten voor de stimulatie zorgen. Een zeer 
originele wagen. De 1ste prijs was voor de buurt 
de Buren met hun wagen: Us jild nei Griekenlan. 
Een prachtig afgewerkte wagen met een zeer 
actueel thema: In deze crisistijd brengen we ook 
nog miljarden naar Griekenland, dit werd o.a. 
geïllustreerd met de tekst: “de Grieken lekker 
ite, en wy op een houtsje bite”. Ook had deze 
wagen prachtige zelfgemaakte kostuums wat een 
extra compliment verdiende. 

Een dikke pluim voor alle inwoners van Ferwoude!!! 
Zij hebben laten zien dat je door gezamenlijk 
enthousiasme en inzet een fantastische optocht 
en dorpsfeest kunt realiseren . Als de weergoden 
je dan ook nog goed gezind zijn, dan kan zo’n 
weekend niet mislukken.

Eigen fotoEigen foto

Makkum - Plaatselijk  Belang  Makkum heeft 
de mogelijkheid om een Automatische Externe 
Defibrillator te krijgen van de gemeente Wûnseradiel. 
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) 
is een apparaat dat door middel van elektrische 
schokken het hartritme weer op gang kan helpen 
(Defibrillatie). Zodra je de AED opent of aanzet, 
begint een stem je te vertellen wat je moet doen. 
In combinatie met een snelle alarmering van 112 
en directe reanimatie kunnen er dus levens gered 
worden. 

Aan het plaatsen van een AED zitten enkele 
voorwaarden verbonden. Onder andere moet de 
apparatuur in een goed toegankelijke ruimte komen 

te hangen en moeten bij de AED tien waarschu-
wingsnamen van vrijwilligers hangen, welke in 
geval van calamiteit gewaarschuwd kunnen 
worden. De Rabobank is zo bereidwillig geweest 
om de AED te adopteren. De AED komt dan ook 
te hangen in het Rabobank gebouw aan de 
Kerkstraat. Plaatselijk Belang Makkum is op zoek 
naar vrijwilligers met een EHBO diploma die 
bereid zijn hun naam aan de calamiteitenlijst te 
verbinden zodat er in Makkum een AED kan 
worden geplaatst.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt 
u contact opnemen met de voorzitter van Plaatselijk 
Belang Makkum, Tom Coufreur tel: 0515-231492

Plaatselijk Belang Makkum zoekt vrijwilligers AED



Pannenkoeken
Pfannkuchen

1. Naturel ..............................................................................................4,95
 Normal

2. Appel .................................................................................................5,75
 Apfel

3. Spek ...................................................................................................5,75
 Speck

4. Kaas ...................................................................................................5,75
 Käse

5. Ham/kaas .........................................................................................6,25
 Schinken/Käse

6. Appel/spek........................................................................................6,25
 Apfel/Speck

Voorgerechten
Vorgerichte

11. Dagsoep ............................................................................................3,75
 Tagessuppe

12. Stokbrood  ........................................................................................4,75
 met kruidenboter en pesto
 Stangenbrot mit Kräutenbutter und Pesto

13. Knoflookburrito met sla, roomkaas ...............................................4,95
 en gerookte zalmsnippers
 Knoblauch Burrito mit Salat, Frischkäse
 und Geräucherter Lachs

Maaltijd Salades + Stokbrood
Salatteller + Stangenbrot

50. Salade Zalm ......................................................................................9,95
 Salat Lachs

51. Salade Warme Geitenkaas .............................................................9,95
 Salat warmen Ziegenkäse

52. Salade Tonijn .....................................................................................9,95
 Salat Tuhnfisch

10. Uitsmijter ’Beaufort’ ........................................................................9,95
 3 eieren met spek en gebakken aardappelen
 3 Eier mit Speck und gebratenen Kartoffeln

Warme dranken
Koffie ...............................1,50
Thee (diverse smaken) .1,50
Warme chocolademelk .1,50
Cappucino ......................1,70
Koffie verkeerd ...............1,70
Espresschoc ...................1,70
Espresso .........................1,50
Dubbele Espresso .........2,50
Wiener melange ............1,70

Grog / rum ......................3,00
Grog / vieux ....................2,20
Thee / rum ......................3,20

Frisdrank
Cola .................................1,60
7-Up .................................1,60
Sinas ................................1,60
Bitter Lemon ...................1,60
Spa rood .........................1,60

Tonic ................................1,60
Rivella .............................1,60
fl. Crystal Clear .............1,60
fl. Chocolademelk ..........1,70
fl. Fristi ............................1,70
Cassis..............................1,70
Appelsap .........................1,70
IJsthee .............................1,70
Jus d’Orange ..................1,70
Red Bull ...........................1,90

Wijnen, port, sherry
Witte wijn droog/zoet ....2,50
Rode wijn ........................2,50
Rosé droog/zoet .............2,50
Witte port ........................2,10
Rode port ........................2,10
Sherry medium ..............2,10
Martini Bianco ................2,10

Fles rosé, rode 
of witte wijn ..................13,50

Cider Jillz ........................2,75
Strongbow Gold .............2,75

Bieren
Amstel klein ....................1,70
Amstel middel. ...............2,50
Amstel groot ...................3,50
Veltins 0,2 ltr. ..................1,90
Veltins 0,4 ltr. ..................3,50
Erdinger Weissbier 
1/2 ltr. ...............................3,50
fl. Amstel bruin bier ......2,25
fl. Amstel malt ................2,25
Rosé Bier .........................2,75

Binnenlands
Gedistilleerd
Bessen jenever ...............1,70
Jonge jenever .................1,70
Berenburg .......................1,70
Vieux ................................1,70
Dropshot .........................1,70
Hotshot ............................1,70
Oude jenever ..................1,80
Surfers special ...............1,80
Nobeltje ...........................1,90
Sânkop Slokje ................1,90
Dutch Dynamite .............1,90
Gold Strike .....................2,90

Likeuren etc.
Safari ...............................2,60 
Pina Colada ....................2,60
Malibu .............................2,60
Apricot Brandy ...............2,60
Pisang Ambon ................2,60
Passoa .............................2,60
Blue Curaçao .................2,60
Boswandeling .................2,60
Cointreau ........................2,80
Bailey’s ............................2,80
Tia Maria ........................2,80
Amaretto .........................2,80
Campari ..........................2,80
Ouzo ................................2,80
Underberg ......................1,90
Kummerling ....................1,90
Grand Marnier ...............3,20

Buitenlands
gedistilleerd
Apfelcorn ........................1,70
Feigling / Flügel .............1,70
Jägermeister ...................2,20
Bacardi Rum (wit/bruin) .2,70
Bacardi Razz ..................2,70
Havana Club Rum .........2,90
Havana Club 7 years ....4,00
Vodka ...............................2,70
Vodka rood ......................2,60
Gin ...................................2,70
Pernod .............................2,70
Whiskey Vat 69 ...............2,70
Whiskey Four Roses 
bourbon ...........................2,90
Whiskey Ballantines .....2,90 
Whiskey Jack Daniëls ...2,90
Southern Comfort ..........2,90
Asbach Uralt ..................2,80
Fernet Branca .................2,80
Ramazzotti ......................2,80
Advokaat .........................2,20
Tequila .............................2,80
Sambuca .........................2,80
Cognac
Joseph Guy (VSOP)........4,00

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: 18.00 - 2.00 uur
keuken tot 22.00 uur

zaterdag: 17.00 - 2.00 uur
keuken  17.00 - 22.00 uur

zon- en feestdagen: 17.00 - 2.00 uur
keuken 17.00 - 22.00 uur

Dranken

Uit eten hoeft niet duur te
Bij inlevering van deze placemat in ons restaurant, e



Hoofdgerechten
Hauptgerichte

14. Weekmenu ......................................................................................12,50

15. Gemarineerde Beenham ..............................................................15,95
 met honing-mosterdsaus
 Kleine Marinierte Schweinehaxe met Honig/Senfsauce

16. Runderlever met gebraden spek en uien ...................................14,75
 Rinderleber mit gebratenen Speck und Zwiebeln

17. Spare ribs .......................................................................................15,50
 
18. Runder Stroganoff .........................................................................15,95
 rundvlees, ui, paprika, champignons, stroganoffsaus
 Rindfleisch Eintopf Stroganoff
 
19. Stoofpotje Kip .................................................................................15,95
 Hühner Eintopf

20. Boeren schnitzel .............................................................................15,95
 met gebakken paprika, champignons, uien en spek
 Bauern Schnitzel (mit gebratenen Paprika, Champignons, 
 Zwiebeln und Speck)

26. Wienerschnitzel .............................................................................14,25
 Wienerschnitzel von Schwein

21. Kogelbiefstuk .................................................................................17,95
 geserveerd met champignonsaus of pepersaus
 Beefsteak (mit Champignonssoße oder Pfeffersoße)

42. Rib Eye Steak .................................................................................19,95
 geserveerd met champignonsaus of pepersaus
 (mit Champignonssoße oder Pfeffersoße)

22 Varkens Medaillons .......................................................................16,25
 geserveerd met champignonsaus, of pepersaus
 Schweine Medaillons (mit Champignonssoße oder Pfeffersoße)

27. Burritos ............................................................................................14,95
 2 knoflookburritos 
 gevuld met pikante Mexicaanse kip vulling
 2 Knoblauchburritos mit pikante Mexikanische Hühnchenfülling

36. Vegetarische Knoflookburritos ....................................................13,75
 Vegetarische Knoblauchburritos

23. Kibbeling .........................................................................................14,95
 Fritierte Kabeljau stükchen

24. Vispannetje.....................................................................................16,75
 Fisch Eintopf

25. Schol ................................................................................................15,75
 Scholle 

29. Lekkerbekje ....................................................................................15,75
 Fritierte Schellfisch

44. Red Snapper ...................................................................................15,75
 Red Snapper

45. Mixed Fish ......................................................................................16,75
 Zalm, Scholfilet en Meerval
 Lachs, Schollefilet und Wels

Deze gerechten worden geserveerd met 
gebakken aardappelen, patat en 2 soorten groenten

Diese Gerichte werden Serviert mit gebratenen Kartoffeln,
Pommes Frites und 2 sorten Gemüse

Kinderplate’s 
Kinderteller

28. 5 Mini Frikandellen ..........................................................................4,95
 
30. 5 Bitterballen ....................................................................................4,95
 
31. 5 Kipnuggets ....................................................................................4,95
 5 Geflügelhappen

Met patat en appelmoes / mit Pommes frites und Apfelmus

Diverse plate’s
32. Kip Saté met pindasaus ...............................................................10,75
       Hühnersaté met Erdnuss-Sauce

33. Shoarma/Gyros .............................................................................10,75
  
34. Halve Kip ........................................................................................11,75
 Halbes Hähnchen

35. Gehaktbal .........................................................................................8,95
 Frikadelle

Deze gerechten worden geserveerd met patat en een salade.
Diese Gerichte werden serviert mit Pommes Frites und Salat.

  Nagerechten 
37. Coupe Aardbei .................................................................................4,95
 3 bol aardbei-ijs, aardbeisaus en slagroom
 3 Kugeln Eerdbeer-Eis, Eerdbeersauce und Schlag sahne

38. Coupe Vanille ...................................................................................4,95
 3 bol vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
 3 Kugeln Vanille-Eis, Schokoladensauce und Schlag sahne
 
39. Coupe Chocolade ............................................................................4,95
 3 bol chocolade-ijs, chocoladesaus en slagroom
 3 Kugeln Schokoladen-Eis, Schokoladensauce und Schlag sahne

41. Irish Coffee (Ierse Whisky) .............................................................4,95
 French Coffee (Grand Marnier) .....................................................4,95
 Italian Coffee (Amaretto) ................................................................4,95
 Spanish Coffee (Tia Maria) ............................................................4,95

Kinder IJs
Kinder Eis 

Div. Kinderijsjes met verrassing ...........................................................1,50
Kindereis mit Überraschung

e zijn!!!      Kijk en vergelijk
een consumptie voor u en uw tafgelgenoten gratis!!!

”De Holle Poarte” Makkum
Voor reservering:

Tel. 0515 - 23 23 83 | 06 52 18 22 06

Bier, wijn of fris (klein)
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Sneek 
VMBO Groen: Basisberoepsgerichte Leerweg: Anne-
Dirk Lanting, Witmarsum. Jacob de Jong, Ferwoude. 
Nadia den Hollander. Renske de Jager. Anne de Vries, 
Witmarsum. 
Gemengde/Theoretische Leerweg: Arend Timmer, 
Ferwoude.

Sneek 
RSG Magister Alvinus VMBO: Gemengde Leerweg: 
Lars de Boer. 
Havo: Vivian van Breemen. Akkelys Hiemstra, Ferwoude. 
Nikki Koornstra. 
Atheneum: Michael van Mourik.  Martin Stoffels. 
Gymnasium: Joep Koornstra. Sieuw Steenhuizen.

Leeuwarden 
Stenden Hogeschool: Afdeling SPH: Marijke Eijzenga.

Sneek 
Bogerman: Gymnasium: Minon Rosier, Witmarsum. 
Atheneum: Donald Bedeker. 
Havo: Bente Groeneveld. Lubette van Olffen. David 
Poortema. 
VMBO: Gemengde Leerweg: Bryan Runhaar. 
Kaderberoepsgerichte Leerweg: Durk de Vries.

Bolsward 
Marne College: VMBO: Basisberoepsgerichte Leerweg, 
Leerwerktraject: Myléne Rosenau. Jurjen Schakel. 
Basisberoepsgerichte Leerweg: Eise Amsterdam. Leon 
Cuperus. Dewi Moed. Christa van der Zwaag.
Kaderberoepsgerichte Leerweg: Ruth de Boer, Idsega-
huizum. Varinya de Boer. Nicol Bosma. Bianca Coevert. 
Janke Elgersma, Wons. Jeltsje Elgersma, Wons. Tjitte 
Folkertsma, Wons. Esther van Gorssel. Chris de Haan. 
Joukje Haitsma, Witmarsum. Marije Kuipers, Schraard. 
Wesley Norbruis, Witmarsum. Iris Poepjes. Debbie van 
der Sluis, Witmarsum. Jelle Smit. Stefan Sterk, Kimnswerd. 
Harmen van der Velde, Witmarsum. Atze Wakstra, Arum. 
Wilma Ypma, Exmorra. 
Gemengde Leerweg: Marloes van Beelen. Marion 
Blaauwgeers, Witmarsum. Syta Boschma, Zurich. Jetske 
Faber, Exmorra. Anton Kieboom. Jacob Jan Lombaard. 
Jan Meile Oosterhaven. Marieke Pijpker. Sanna Stellingwerf, 
Ferwoude. Anouk Vervoorn, Schettens. Anne Hinke 
Ykema, Parrega. Jankelien Zeemans, Witmarsum. 
Theoretische Leerweg: Yde Bergsma. Yoran van den Ent. 
Hamid Fotowatikha Someeserai. Mohammed Fotowatikha 
Someerserai. Kitty Goemar, Idesegahuizum. Ingrid Hettinga, 
Witmarsum. Ilse Horjus. Ravi Konst, Kimswerd. Onno 
Noordhuis, Witmarsum. Coen Speerstra. Kelvin van Uffelen. 
Corine Veltman. 
Havo: Ruurdtje van Abbema, Schettens. Zamzam Ali Albdi. 
Yne Algra, Witmarsum. Rein Attema, Ferwoude. Ekerina 
Bootsma. Ysbrand Galema, Parrega. Esther Hiemstra. Anne 
Kieboom, Witmarsum. Melanie Lautenbag, Witmarsum. 
Stefan van Loon. Jacob Schilstra. Mintsje de Witte, Ferwoude. 
Atheneum: Tietia van Abbema, Schettens. Koen Burgers, 
Parrega. Lianne Fijnvandraat. Iris Hageman, Parrega. Rigt 
Kalsbeek, Gaast. Janpiet van der Meer, Parrega. Elza 
Molendijk. Boudewijn Riemersma, Parrega. Shirret Tolsma, 
Schraard. Jaap van der Veen. Titus Witteveen, Schettens.

Harlingen
RSG Simon Vestdijk: VMBO: Basisberoeps Techniek-
BT: Sander Zaagemans, Witmarsum. 
Gemengde Leerweg Z. en E: Kristy Visser, Arum. 
HAVO: Jolanda de Rooij, Pingjum. Regina Schroor, 
Pingjum. Sander van der Zee.
Atheneum: Maran de Boer, Arum. Rolf Smeltekop, 
Kimswerd. Shanna Waterlander, Witmarsum.

Franeker 
RSG Simon Vestdijk: VMBO: Kaderberoeps SDV: Jan 
Schurer, Arum.

geen plaatsnaam is Makkum

Geslaagd!!!
Proficiat!!!
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen  * Dekbedden
* Kussens  * Bedbodems

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:
 
 Dinsdag  8.00 t/m 18.00 uur
  19.00 t/m 21.00 uur
 
 Woensdag  8.00 t/m 18.00 uur
 
 Donderdag   8.00 t/m 18.00 uur
 
 Vrijdag  8.00 t/m 16.00 uur
 
 Zaterdag  9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Voorjaarscompetitie Tennisvereniging Makkum

* Het winnende team bij de jeugd v.l..n.r. Ian Schouten, Ayla Göbel, Amy van Palmhoven en Mendel 
Molendijk, op de foto ontbreekt Marieke Pijpker.

Makkum - Begin juni zijn de laatste wedstrijden 
van de voorjaarscompetitie gespeeld. Nu alle eind-
standen bekend zijn mogen wij twee kampioenen 
binnen de tennisvereniging Makkum begroeten! 
Bij de dames zijn eerste geworden: Dames dubbel, 
dinsdagmiddag, 5e klasse met Sjoukje Alkema, 
Wil de Vries, Gery Faber-Dijkstra, Ciska van Dijk, 
Frieda Sluyter en Hillie Nagel. Bij de mannen 
waren dit: Heren dubbel 50+, donderdagavond, 
1e klasse met Pim Bergsma, Henk Nauta, Wim 
Brandsma, Jan Koornstra en Wim Schoon. Beide 
teams waren in poules van acht teams ingedeeld. 
Dit houd in dat men zeven wedstrijddagen moet 
spelen en in totaal 28 punten kan verzamelen. 
Het herenteam wist hiervan 23 punten binnen te 
halen en het damesteam 22 punten. Beide teams 
nogmaals van harte gefeliciteerd. Verder zijn er 
nog vier teams op de 2e plaats geëindigd en vijf 
teams op de 3e plaats. Een mooi resultaat voor 
onze tennisvereniging!

Voor het eerst hadden we binnen onze vereniging 
ook een jeugdteam dat op zondag de landelijke 
competitie ging spelen. Een hele uitdaging, in de 
landelijke competitie ligt het niveau namelijk 
best wel hoog. In totaal moet men op een wed-
strijddag acht partijen spelen en kan dus maxi-
maal ook acht punten winnen. Het was dus ook 
een prachtige prestatie dat ons jeugdteam met 
zes gewonnen en een verloren wedstrijddag met 
de meeste punten is geëindigd! Maar toch niet 
officieel kampioen, in het competitiereglement 
bestaat namelijk de regel: neemt de ploeg, die 
alle competitiewedstrijden heeft gewonnen, 
ongeacht het behaalde aantal winstpunten, de 
eerste plaats in ………! Maar voor ons zijn ze 
toch wel een beetje kampioen, ze hebben prachtig 
gespeeld. Het team bestond uit: Ayla Göbel, 
Amy van Palmhoven, Marieke Pijpker, Ian Schouten 
en Mendel Molendijk. 

Eigen fotoEigen foto

Zurich – De politie heeft zondagmiddag geas-
sisteerd bij de afhandeling van een brand in een 
bedrijf aan de Gooyemerweg. Rond 15.30 uur 
werd de hulp van de brandweer van Witmarsum 
en Makkum ingeroepen omdat er brand ontstaan 
was in een schuur die gebruikt wordt voor de 

opslag van hooi, vaten dieselolie en de stalling 
van landbouw werktuigen. De brandweer heeft 
het vuur geblust en rond 16.30 uur werd het sein 
brandmeester gegeven. Vermoedelijk is de brand 
ontstaan in de transformator van de windmolen.
De schuur raakte zwaar beschadigd.

Makkum – Vandaag (woensdag 7 juli) “vliegers 
maken” met Yvonne.  Op zaterdag 10 juli, en dat 
is heel bijzonder komt de populairste kinderboeken-
schrijfster van nu; Francine Oomen naar Makkum. 
Ze is vanaf 11.00 uur in de strandbieb. Op zondag 
11 juli wordt er voorgelezen over “De Kist”. Op 

woensdag 14 juli is er voorlezen “Het begin van 
de zee”. Meer info over de activiteiten staat er in 
de activiteitenkalender. 

De strandbieb is de maanden juli en augustus ge-
opend. Met elke woensdag en zondag een activiteit.

Brand in schuur

Strandbibliotheek 

Geslaagd!!!  Geslaagd!!! Geslaagd !!!  Geslaagd!!!
Beste examenkandidaten,
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie schooldiploma’s en heel veel succes gewenst bij 
jullie vervolgopleidingen! Nog niet (helemaal) geslaagd? Succes bij je herexamens!

Jeugdraad PKN Makkum
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Kaatsvereniging Makkum 
organiseert de Nota’s 
schildersbedrijf partij
Makkum – Zondag 11 juli a.s. zal deze laatste 
ledenpartij vóór de Makkumer Merke plaats-
vinden. Elders in deze Belboei vindt u meer 
informatie over de Merke. De partij is voor 
Heren en Dames en ook de jeugdleden kunnen 
weer meekaatsen, dus welpen, pupillen en school-
jeugd. Doe mee! De prijzen bestaan uit eretekens 
en waardebonnen en de kransen worden aange-
boden door Autohandel Kamstra. Aanvang 11.00 
uur voor de Heren en Dames. Let op de aanvangs-
tijd voor de jeugd is 12.00 uur. Loting jeugd: 
zaterdag 10 juli om 19.00 uur. Loting Heren / 
Dames zaterdag om 20.00 uur. Opgeven voor de 
partij kan t/m zaterdag 19.00 uur in de kantine of 
via tel. 0515-231377. 

Het bestuur.

De kringloop Jeugdkaatspartij
Gaast – De kringlooppartij is gesponsord door 
Broer de Ringh. Bij de oudste jeugd waren er 3 
partuur en bij de jongste jeugd 5 partuur. Er werd 
gekaatst in poules. De jongste jeugd moest 4 
keer kaatsen en de oudste jeugd 2 keer. Na alle 
gespeelde partijen werden de bij elkaar gesprok-
kelde eersten opgeteld en zo kwam er een winnaar 
uit de bus. Na een mooie spannende kaatsdag 
kwamen de volgden winnaars uit de bus:

Jongste jeugd: 
1. Baldwin Andriesen en Fenna Terpstra. 
2. Klaas Marten de Groot en Merel Stemerdink.

Oudste jeugd: 
1. Christiaan Drayer en Maaike de Groot.

Marathonschaatser 
Henri Ruitenberg
Gaast – Op zondag 11 juli a.s. om 11.00 uur v.m. 
zal marathonschaatser Henri Ruitenberg in een 
tentdienst op het sportveld te Gaast spreken over 
“Sports Witnesses”. Hiermee wil hij de sport-
wereld en ook de toehoorders bereiken met het 
evangelie van Jezus Christus, die Henri’s leven 
leidt. Hij streeft ernaar Zijn liefde bekend te maken 
aan de mensen die Hem nog niet kennen. Van harte 
welkom namens de kerkenraad Gaast-Ferwoude! 
Vanaf 10.00 uur v.m. staat de koffie klaar.
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Makkumer trio wint KNKB senioren vrije formatie in Schettens

* Achter de winnaars in Schettens het Makkumer trio v.l.n.r. Hyltje Bosma, Michiel Scheepvaart en Aloys 
Freitag. Voor de tweede prijs ging naar Peter de Boer, Bauke Triemstra en Hendrik Kootstra.

Schettens - Voor het eerst in het bestaan van de 
Sportvereniging Longerhouw-Schettens (SLS) werd 
een KNKB-wedstrijd voor senioren vrije formatie 
gehouden. Er waren 9 parturen en de heer J. Koldijk 
uit Gauw was scheidsrechter. De eerste omloop 
werd gespeeld op twee perken.

Eerste omloop: 
1. Bauk  Triemstra (St. Jacobiparochie), Peter van 
Dijk (St. Jacobiparochie), Hendrik Koostra 
(Minnertsga) – 2. Gerrit Jan Duiven (Hartwerd), 
Bauke Dijkstra (Easterein), Roel Hoekstra 
(Ternaard) 5-1 6-0; 3. Jelle Bosje (Baaium), Paulus 
Yde (Wjelsryp), Richard de Graaf (Weidum) – 4. 
Willem Jan Postma (Exmorra), Jorren Westra 
(Beetgumermolen), Jelte Visser (Sexbierum), Jelte 
Visser (Sexbierum) 1-5 6-2; 5. Geert Dijkstra 
(Winsum), Robert de Bruin (Tzummarum), Klaas 
Goodijk (Winsum) – 6. Michiel Scheepvaart (Makkum), 
Hyltje Bosma (Makkum), Aloys Freitag (Makkum) 

1-5 4-6; 7. Danny de Roos (Easterein), Auke Hoekstra 
(Tzum), Frits Hoekstra (Tzum) – 8. Marcus 
Frietema (Makkum), Rienk Jelle Hibma (Schettens), 
Sytse Hibma (Schettens) 1-5 4-6; 9. Anne Wind 
(Pingjum), Bauke Dijkstra (Easterein, bijgeloot), 
Tsjerk Elsinga (Wijnaldum) staand nummer.

Tweede omloop: 
9. Anne Wind c.s. – 1. Bauke Triemstra c.s. 3-5 2-6; 
4. Willem Jan Postma c.s.- 6. Michiel Scheepvaart 
c.s. 2-5 4-6. Partuur 8 Marcus Frietema c.s. staand 
nummer.

Halve finale:  
8. Marcus Frietema c.s. – 1. Bauke Triemstra c.s. 
4-5 2-6.

Finale: 
6. Michiel Scheepvaart c.s. 1. Bauke Triemstra c.s. 
5-4 6-6.

Kimswerd - Vrijdag 2 juli, meteen na afloop van 
de voetbalwedstrijd Nederland – Brazilië, werd de 
overwinning gevierd op het kaatsveld. Alle jeugd-
kaatsers en helpende ouders waren in het oranje 
verkleed voor de jaarlijkse ‘Verrassingspartij’, 
georganiseerd door de jeugdcommissie van de 
kaatsvereniging ‘De Helfrichs’ in Kimswerd.

De jongste groep: de kabouters hadden een spellen 
circuit. Alle vier deelnemers hadden zo ontzettend 
hun best gedaan, ze kregen allemaal een medaille. 
En daar waren ze enorm trots op! De welpen en de 
pupillen kaatsten 3 partijen, iedere partij met andere 

maten en tegenstanders. Degene met de meeste 
punten won de 1e prijs: de mooie krans! Het was 
een spannende strijd, na drie partijen waren er vijf 
spelers die alle wedstrijden hadden gewonnen. Na 
wat rekenwerk kwam als winnaar uit de bus: 
Bianca van der Heide.
 
Uitslag:
1e.  Bianca v/d Heide  (21 punten, 7 eersten tegen)
2e. Luuc vd Veen  (21 punten, 8 eersten tegen)
3e. Alicia Vonk  (21 punten, 9 eersten tegen)
4e. Lisanne Mulder  (21 punten, 10 eersten tegen)
5e. Karel Monfils  (21 punten, 12 eersten tegen)

Kimswerd - Zaterdag 3 juli organiseerde de nacht-
kaats commissie van kaatsvereniging ‘De Helfrichs’ 
haar jaarlijkse nachtkaatspartij. Na de regenbui is 
rond half 9 de eerste bal geslagen. Er waren 3 lijsten, 
iedere keer met andere maten en tegenstanders. Er 
is gekaatst met de zachte bal. Na de eerste lijst is de 
BBQ aangezet en ondertussen viel de duister in. Met 
de bouwlampen aan is de tweede en derde ronde 
gekaatst. Het zicht werd er niet bij iedereen beter 
op. Of dat aan het licht of het late tijdstip lag is niet 
bekend. Het was een gezellige kaatsnacht die tot in 
de late uurtjes voortduurde. Na 3 rondes waren er vier 
mensen die alle partijen hadden gewonnen. Er moest 

flink gerekend worden, tot aan de ‘meneaten’ toe. 
Tineke van der Veen ging met de prachtige krans naar 
huis. Voor alle winaars waren er goed gevulde vlees-
pakketten. De eervolle vermelding was voor Marlies 
van der Veen, zij had alle wedstrijden verloren en de 
minste punten gehaald. Dorpsgenoot Huub Rutten heeft 
hiervoor een mooie wisselprijs ter beschikking gesteld. 

Uitslag:
1e. Tineke v/d Veen (21 pnt, 5 eersten en 4 pnt tegen)
2e. Michiel de Boer (21 pnt, 5 eersten en 10 pnt tegen)
3e. Harry Wiersma              (21 pnt, 6 eersten tegen)
4e. Bauke de Boer           (21 pnt, 10 eersten tegen)

Jeugd Kimswerd kaatst in oranje

Tineke van der Veen wint nachtkaatsen in Kimswerd

foto: Lijkle Spijksmafoto: Lijkle Spijksma
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3        8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Cornwerd - Zaterdag 3 juli organiseerde K.V. 
Meiinoar Ien voor de leden van Keats Klub Wûns, 
K.V. Zurich & K.V. Meiinoar Ien de Trije Doarpen 
Partij. Met helaas niet veel opgave stonden er 9 
partuur op het kaatsveld van Cornwerd te kaatsen. 
De magere opkomst kwam mede door andere 
kaatspartijen die deze dag werden gehouden. 

In de winnaarsronde kaatsten Jelle, Geert & Matthijs 
in de halve finale tegen Jouke Douwe, Ytsje & 
Tiedo. Jouke Douwe c.s. wonnen en stonden hier-
mee in de finale tegen Sjaak, Pieter & Wieke. Jouke 
Douwe c.s. waren te sterk en wonnen de kransen en 
de grootse pakketten met lekkers van Bakkerij Kluft. 

In de verliezersronde kaatsten Frans en zijn maten 
tegen het partuur van Feike om de eerste prijs. Feike 
c.s. wonnen deze partij. Ondanks de kleine opkomst, 
was het weer een gezellige kaatsdag in Cornwerd 
met veel spannende kaatspartijen en mooi weer. 

Uitslag:
1e. Jouke Douwe Tilstra, Ytsje Reitsma & Tiedo Algra
2e. Sjaak Kooistra, Pieter Politiek & Wieke Galema
3e. Jelle de Hoop, Geert Melchers & Matthijs van Dijk

verliezersronde
1e. Feike Melchers, Hillie Mensonides & Ottje Tilstra
2e. Frans Huisma, Cor Politiek & Marchje Haanstra 

Exmorra - Zaterdag 26 juni j.l. vond in Exmorra 
de enigste afdelingswedstrijd in dit seizoen voor 
welpenjongens plaats. Op de lijst stonden 13 par-
tuur. Daarnaast was er een d.e.l.-wedstrijd met 
verliezersronde, waarbij eveneens de verliezers van 
de eerste omloop van de afdelingswedstrijd konden 
meedoen. Er kwamen 12 partuur op de lijst. Na een 
prachtige kaatsdag waren om 15.50 uur alle door 
Terpstra Schilder & Technisch Adviesburo te Makkum 
beschikbaar gestelde prijzen uitgereikt.

Bij de afdelingswedstrijd kwam in de eerste omloop 
bij Folsgare tegen Menaldum “alles aan de hang” 
en wonnen laatstgenoemden. Baard klopte Dronrijp 
2 met 5-1 6-2. Peins won net van Mantgum (5-4 
6-6). Franeker versloeg Beetgum (5-1 6-6). Wergea 
won van Wommels op 5-3 6-0. Ried zegevierde 
over Dronrijp 1 (5-4 6-6). In de tweede omloop 
won Makkum van Menaldum (5-4 6-4). Peins ver-
sloeg Baard op 5-3 6-2. Franeker klopte Wergea 
(5-3 6-6). In de halve finale won Makkum van Ried 
(5-1 6-4) en versloeg Franeker met 5-2 6-0 Peins. 
De finale leverde een zege op voor Franeker tegen 
Makkum (5-2 6-0).

1.  Franeker (Lars Bijlsma, René de Haan 
 en Siard Bloemsma)
2.  Makkum (Lars Onrust en Ype Bert van der Logt)
3.  Peins (Rimar Looge en Wessel van Wier)
3.  Ried (Lars Kingma, Nick Bergman 
 en Niels Miedema)

Bij de d.e.l.-wedstrijd won in de halve finale het 
partuur van Jens Visser op 5-2 6-0 van Fokke Pieter 
Alberda c.s. In de finale waren ze ook te sterk voor 
Feike Douwe Zijlstra c.s. (5-0 6-2).
1. Jens Visser (Oosterbierum) 
 en Albert Feenstra (Exmorra)
2.  Feike Douwe Zijlstra (Folsgare) 
 en Arnout Meijer (Wommels)
3. Fokke Pieter Alberda (Dronrijp) 
 en Paul Dijkstra (Beetgumermolen)

De finale van de verliezersronde leverde een zege 
op voor Gjalt Sjirk de Groot c.s. tegen Jelle Terpstra 
c.s. op de stand 5-1 6-4.
1.  Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum) 
 en Teake Hofman (Dronrijp)
2. Jelle Terpstra (Mantgum) 
 en Gerard de Vries (Beetgum)

Pingjum - Sanna v/d Heide ging met Teade van 
Tritsum naar Bolsward om daar uit te komen in de 
klasse B. In de 1e proef was de score 191 punten 
goed  voor de 2e prijs en 1 winstpunt. In de 2e proef 
behaalde Sanna een winstpunt met 182 punten. Bij 
het Bixie rijden voor de jongere ruitertjes behaalde 
Anna Siemensma met Irma 2 maal de 3e prijs in de 
klasse A. In de klasse B kwam voor het eerste weer 
aan de start Marieke Ypma met Falco. In de 2e 
proef won zij de 3e prijs met 187 punten 1 winst-
punt een goede start na al die jaren niet mee gedaan 
te hebben. Bij de pony’s kwam ook Wiënna van 
Slageren aan de start met Tootsie. In de 1e proef 
klasse L1 cat.B won zij de 1e prijs met 180 punten 
1 winstpunt. In het L springen cat.B won zij na een 
foutloze ronde en een foutloze barrage de 2e prijs. 
Sierella van Slageren won  de 1e prijs met Gold 
Fire in het M springen cat.C/D met een foutloze 
ronde. In de klasse M2 kwam Sharona Vallinga uit 

met Vie-Power. In de 2e proef won zij de 4e prijs 
met 181 punten.

Krista Koomen ging 26 juni naar de Hemrik om 
daar met Vitoi v/d Terpen uit te komen in de klasse 
L1. In beide proeven won zij de 1e prijs met 195 en 
198 punten goed voor 4 winstpunten. 

Donderdag 1 en vrijdag 2 juli werd er in Koudum 
gereden. Juliën Beersma kwam in de klasse Z2 aan 
de start met Nabuco. In beide proeven won hij de 
1e prijs met 220 punten en 222 punten samen goed 
voor 4 winstpunten. Kirsten Koopmans kwam uit 
in de M2 met Tsjerkje en behaalde een winstpunt 
met 186 punten. In de klase M2 kwam Sharona 
Vallinga met Vie-Power uit. In de 1e proef won zij 
de 2e prijs met 197 punten 2 winstpunten en in de 
2e proef een winstpunt met 181 punten en de 4e 
prijs.

Trije Doarpen (?) Partij

KNKB Welpenjongens afdeling en d.e.l. te Exmorra

PSV de Halsbânruters
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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 ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij 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 Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  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
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Colofon

Gazelle herenfiets i.g.st. € 60.-, tel. 06-22445762

Wij zijn 6 mooie kittens en zoeken een lief baasje. 
We zijn 6 weken oud en heel lief, we zijn ontwormd 
en ontvlooid. We zijn zindelijk en eten al brokjes. 
Wij mogen al weg, onze kleuren zijn: zwart/wit 
schilpad en rood, tel. 06-10498912

Konijnenren € 20.-. tel. 0515-579312

1 Campinggasfles no. 907 grootste nog vol met 
drukregelaar € 60.-, tel. 0517-531768

Nieuwe zeer ruime 2-persoons tent € 50.-; 2 nieuwe 
luchtbedden 1-persoons € 12.50 per stuk; 2 ligbedden 
blauw/wit € 15.00 per stuk zijn nieuw; Rugzak met 
alles erin voor een picknick € 15.-, tel. 0515-232272

Hoge witte spaanplaten kast ziet er goed uit, br. 
46/h 170/d 40 cm € 10.-, tel. 0515-579347

Zwembad z.g.a.n. van het merk Aqua Leisure 3.7 meter 
en 90 cm hoog, incl. alle toebehoren, pomp, trap, 
zeef, chloortablethouder. Alle gebruiksaanwijzing-
boekjes aanwezig. Slecht 1  seizoen gebruikt, zelf 
afhalen, tel. 0515-231612

Oud roze grenen kleuter prinsessen ledikant afm. 
150x70, eventueel matras en lattenbodem € 50.-; 
Baby wipstoeltje z.a.g.n. € 15.-, tel. 06-25080011

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
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GRATIS AF TE HALEN

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

AANGEBODEN

VERLOREN

Zoekertje

Dwergkonijnen 7 weken oud, tel . 06-22311148

4 jonge poesjes 6 weken oud, tel. 0515-231065 of 
06-27885321

Wij zijn Silvanna en Joy, en zijn op zoek naar een 
verzorgpony-paard in de buurt van Makkum. Silvanna 
rijdt al 5,5 jaar en Joy 1,5 jaar. We zijn allebei 12 jaar 
oud, Silvanna tel. 0515-231175, Joy tel. 0515-232980

Wij zijn Jackomijn Brouwer en Joy van Hurck en willen 
heel graag op uw kind(eren) passen. Onze leeftijd is 
12 jaar en we kunnen goed met kinderen opschieten. 
Maar let op:  We passen op kinderen tussen 3 en 10 jaar, 
we zijn alleen op vrijdagavond en zaterdag beschik-
baar en misschien nog zondagmiddag (niet zondag-
avond), want maandag moeten we weer naar school, 
in de avonden passen wij op t/m half 11, we passen 
bij u thuis op, zodat uw kind(eren) gewoon in zijn/
haar eigen bed kunnen

Wie heeft mijn Polaroid zonnebril in zwarte koker 
gevonden? Verloren op zondag 4 juli. Sûderseewei 
/Makkum/Workum. Gaarne terug te bezorgen tegen 
beloning, tel. 06–83390549

Wie heeft een groene fietstas met aardappelen en een 
blauw regenjasje gevonden? Route groenteman richting 
Markt, tel. 0515-231951

Gaast - Op 9 en 10 juli aanstaande viert Gaast 
het jaarlijkse dorpsfeest op het sportterrein aan 
de Boerestreek. Sommige omliggende plaatsen 
verhogen de feestvreugde met een optocht maar 
in Gaast heeft de feestcommissie een thema bedacht 
voor het feest: country & western. 

Wat dit betekent: veel huizen en tuinen worden 
omgetoverd in deze stijl en ook de vrijdagavond 
en een deel van de zaterdag staan in het teken 
van dit thema. Traditioneel begint het feest op 
vrijdagmorgen met het kaatsen van de Frans Twijnstra 

Merke Partij, inmiddels een begrip. Het programma 
op de altijd gezellige vrijdagavond (met de prijs-
uitreiking van best versierde tuinen) is qua in-
vulling nog een verrassing. Later op de avond 
zal artiest Herman van Doorn de stemming er 
muzikaal in brengen. Zaterdagochtend klimmen 
de Gaasters op hun stalen ros dat onderweg 
alleen wordt verlaten en gestald om een hapje te 
eten, één en ander ook in Westernstyle. Zaterdag-
middag staat de zeskamp (voor zowel jong als 
voor oud) op het programma. Zaterdagavond 
zorgt Boni-F voor een spetterende afsluiting. 

Gaast viert feest in wildweststijl 

* Sopkafee Badhûs De Flevo bestaat 6 jaar! En daarom is was het zondag 4 juli j.l. Menno's Kanjeknoer 
Festival. Met o.m. het gratis vermaken met in de draaimolen, mini cars, springkussen, een ballonclown, 
ballenbak, ect.
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