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No. 1351 - 11 augustus 2010

Makkum – Zoals reeds vorige week is aange-
geven verschijnt er woensdag 25 augustus geen 
Makkumer Belboei. De drukker en redactie 
zijn van 20- t.e.m. 29 augustus niet bereikbaar. 
Voor de krant van woensdag 18 augustus kunt 

u advertenties, verslagen of andere belangrijk 
nieuws, tot zaterdag 14 augustus inleveren, 
uitgezonderd familie-berichten (geboorte of 
overlijden) dit kan in dringende gevallen tot 
maandagmorgen 16 augustus 12.00 uur.

Mededeling

Vijftien jongeren uit azc’s in Friesland weekje op vakantie met Tjalk

Makkum – Het waren vijftien jongens uit asiel-
zoekerscentrum in Burgum en Drachten die 
vorige week een vakantietochtje maakten langs 
de Waddeneilanden. Dit werd georganiseerd door 
Stichting Frienship 2000 en stichting Vrolijkheid. 
Het was voor de tweede keer dat men in Makkum 
van wal stak en het is zeker voor herhaling vat-
baar, zo vinden ze allemaal. Ella de Jong voer als 

begeleidster van stichting Vrolijkheid mee. Vanuit 
Makkum ging de tocht naar Texel, Vlieland, 
Terschelling en Harlingen. Zaterdagmiddag liep 
de Tjalk de haven van Makkum weer binnen met de 
zeer voldane groep jeugd aan boord. Schipper Wil 
van Lingen heeft ook genoten van de jongens die 
een zevental talen spraken. Als afscheid maakte de 
groep jongens nog een afscheidsdansje op de kade.

Makkum - Nog een paar dagen en dan is het 
alweer zover. Na 5 jaar afwezigheid heeft het 
bestuur van stichting ' De Betûfte Bal' besloten 
dat het weer tijd werd voor hun jaarlijkse 
Jubileum Partij. In haar 3e lustrum jaar is er 
weer van alles aangedaan om er weer een onver-
getelijk kaatsfeest van te maken. De kaatspartij 
is een zogenaamde ' wilde partij' wat inhoud dat 
dames en heren door elkaar geloot worden. 
Iedereen die wel eens een balletje wil slaan is bij 
deze partij op de juiste plaats. Er heerst een 
ongedwongen sfeer. Je kunt je nog t/m donder-
dagavond 18.00 uur opgeven voor de Grote-
Jubileum-Partij van stichting ' De Betûfte Bal' 
via tel. 0515-232551.

Nadien is er een groots kaatsbal waar ook de 
'eeuwige koning' van de stichting aanwezig zal 
zijn. Zich duidelijk ingehouden tijdens de laatste 
merke dagen van de plaatselijke KV, is hij 
gebrand om de Jubileum-Partij op zijn erelijst bij 
te schrijven. Na afloop is er een signeersessie 
met de voornoemde kaatsgrootheid en de vrou-
welijke bezoekers krijgen de kans om tijdens het 
optreden van zowaar 3 bands, te dansen met 
zijne kaatshoogheid. Ook is er de kans om het 
buikje rond te eten aan de overdekte barbecue.

Geef je dus als de wiedeweerga op voor de partij 
der partijen op zaterdag 14 augustus vanaf 11.00 
uur op het kaatsveld te Makkum.

Grote-Jubileum-Partij stichting 'De Betûfte Bal'

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Vrijwillige veiling: luxe, vrijst. Vissersvilla (recreatie) met 
steiger en zicht op IJsselmeer, vergroot terras O + Z, 

extra tuin Z, incl. inventaris, 655 m² eigen grond.
Inzetprijs € 320.000,- k.k.

Makkum, Zwanenbalg 11
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Kerkdiensten   
zondag 15 augustus            

Van Doniakerk     
9.30 uur ds. J. van Olffen + H.A.                  

R.K. kerk zaterdag 
19.00 uur pastor S. Draisma                            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum    

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. F. Visser-v.Enkhuizen

Recreatiedienst Holle Poarte 
9.30 uur ingang piramide, Dhr. H. Fransen, m.m.v. “Rauch”               
              

                                   
Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente 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                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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 Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

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

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   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda

Een groot verlies

Jelle Kuipers
Vader en schoonvader van 

Wendy en Michiel
Harold en Zwanetta 

Ons medeleven gaat naar hun uit.

Michael
Jan en Renate 

woensdag 11 augustus
Makkum – Strandbibliotheek De Zee 
vanaf 8 jaar, aanvang 14.00 uur

Makkum – Centrum dorp van 18.00 – 21.00 uur 
braderie en gezelligheidsmarkt 
met kinderrommelmarkt

donderdag 12 augustus
Makkum – Strandbibliotheek 20.00 uur 
Luisteren naar gedichten en accordeonmuziek

vrijdag 13 augustus
Cornwerd – K.V. Meiinoar Ien 19.00 uur
Nachtkaatsen voor leden en niet-leden

zaterdag 14 augustus
Makkum – Kaatsveld “De Seize” 11.00 uur 
“De Betûfte Bal” grote jubileumpartij, nadien 
groots kaatsbal.

Workum – Wandelexcursie op de Warkumer-
waard aanvang 9.30 uur. Deelname voor leden van 
It Fryske Gea is gratis. Opgave via het kantoor 
van It Fryske Gea, tel. 0512-381448

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

zondag 15 augustus
Makkum – Keatslân “De Seize” Atelier J. 
Scheepvaart 11.00 uur Pearkekeatsen + Verl.ronde

Makkum – Literêre Ferhalen Rûte start 11.00 uur 
bij de Strandbibliotheek 

Makkum – Strandbibliotheek Vriendschaps-
bandjes maken, vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

woensdag 18 augustus
Makkum – Stranbibliotheek Minitheater 
vanaf 4 jaar, aanvang 14.00 uur

zaterdag 21 augustus
Piaam – Excursie wand 

Parkeerterrein Sporthal
Wat men in Makkum ook aan bouwtechnische 
pracht bedacht, toch werden plannen als Mag-
genheim en Lieuwkemastate door W. veracht. Ze 
wisten het jammerlijk altijd beter en nu hebben 
ze Makkum met een parkeerterrein extra wéér te 
pakken. Ze deden zelfs de Makkumers leren, dat ze 
er op 1 april bij de Sporthal gepast konden parkeren. 
Het leek allemaal zo mooi, maar op die datum 
tot heden is één grote rotzooi. Witmarsum staat 
nu al te gapen, want ze moeten daar immers voor 
1 april eeuwig slapen. Dus willen ze zich niet 
meer aan het Makkumer parkeren bezeren en 
dus wat kan het zootje bij de Sporthal hen dan 
noch deren? Straks komen er nieuwe (wakkere?) 
heren en nieuwe wetten. Pas op Makkumers het is 
voor u onbegrijpelijk, maar alles is al “besletten”!
Willem Draisma

Ingezonden

Zeiler die verdronk was 
hoogleraar uit Nijmegen
Makkum – De zeiler, die met wee vrienden aan 
het zeilen was in Friesland is vorige week ver-
dronken in de haven van Makkum. Het was de 
71-jarige hoogleraar Paul Froeling uit Nijmegen. 
Hij was emeritus hoogleraar verpleeghuiskunde. 
Hij werkte bij h et universitair medisch centrum 
Sint Radboud in Nijmegen. Waar hij in de jaren 
tachtig begon als internist. Hij werd als vermist 
opgegeven nadat hij die avond niet terugkeerde 
van een toiletbezoek in de Makkumer haven.

Nieuw in Makkum 
op de braderie van 18 augustus

Makkum – Op woensdagavond 18 augustus 
worden er tijdens de braderie twee spectaculaire 
workshops gegeven. Deze workshops worden 
georganiseerd door “Hallelujah”, bij u ook wel-
bekend als “Het Muziekkorps”. Samen met de 
speciaal uitgezocht muzikanten van “de Zomer-
braderie-toeters” kunt u meemaken wat het is 
om uw muzikaliteit te uiten. “Hoe bespeel ik de 
triangel?”, is een workshopje voor de beginners. 
Voor de ietwat gevorderde muzikant is een traject 
samengesteld met de titel: “Tamboerijn is fijn”. 
Uiteraard wordt er een poging gedaan u goed te 
begeleiden. U bent van harte welkom om mee te 
doen! Tot ziens op de braderie van 18 augustus.

Poëzieavond luisteren naar 
gedichten in strandbibliotheek

Makkum - Luister naar gedichten, verhalen en 
accordeonmuziek bij zonsondergang op het strand. 
Met medewerking van o.a. Frâns Faber, Tsjêbbe 
Hettinga, Meindert Bylsma, Janke Zijlstra 
Nicolai, Jan van der Laan, David Visser. Welkom 
in Strandbibliotheek Makkum op donderdag 12 
augustus om 20.00 uur. Entree vrij. Meer infor-
matie zie: www.strandbibliotheekmakkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Optimel Kwark Aardbei, 500 gram..........................1.79

Campina Vlaflip, literpak...................................................1.59

Elzasser Cervelaarworst.....................nu 25 cent korting

Bloemkool, per stuk...................................................99 cent

Chocomel, 1 liter pak of fles.................................nu 99 cent

Dubro Afwasmiddel, 600 ml...............................1.65 99 cent

Everyday Sinaasappelsap, 1 liter.................................89 cent

Everyday Appelsap, 1 liter.........................................79 cent

Aanbiedingen geldig van do. 12/8 t.e.m. wo. 18/8

Profiteer van 12 t/m 14 augustus
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Biefstukspies
100 gram 2,20
Varkensvleesvoordeel

Makkumer Steak
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswaren Combi
100 gram Ardenner Boterhamworst +
100 gram Snijworst                        samen    1,99
Salade van de Week

Ei-Bieslook Salade
150 gram 1,50
Specialiteit van de week

Italiaanse Braadworst
iedere 4e gratis 4e gratis

Burgerlijke stand 
juli 2010

Geboren   
Jordy, zv Johannes Visser 
& Muriël C. Tjeerdema te Ferwoude;

Sem, zv Denny van Eijk 
& Tietje F. Bruinsma te Arum;

Thomas Jelke Robertus Gerardus, zv Jeroen 
Braaksma & Esther Bulten te Witmarsum;

Trinus Cornelus, zv Harry H.P.M. Zeinstra 
& Akke R. Walinga te Parrega.

Gehuwd/partnerschap                  
Menco Pieters & Renate Kattenberg te Makkum;

Theo P. van Malsen & Monique Velting 
te Makkum;

Peter G. Melchers & Francesca Salamone 
te Wons;

Dirk J. Heijneker & Marijtje van der Meer 
te Makkum;

Douwe de Vries & Janke Weening te Arum.

Overleden               
Wilhelmus M. Oudenhooven te Witmarsum, 
84 jaar, ev  Geertruida M.M. Jonker;

Geert Akkerman te Lollum, 
67 jaar, ev Jikke Reitsma;

Frans Horjus te Makkum, 
87 jaar, ev Y. Feenstra;

Tettje J. Hoitinga te Wons, 
58 jaar, ev IJ. de Vries.
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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  AUGUSTUS
 Gebakken kip
 in zoetzure saus
 Babi Pangang
 Mini loempia's
 Witte rijst

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

Varend monument “Skjold 49” aan de Turfmarkt

Makkum – Sinds bijna 2 jaar ligt een bijzonder 
scheepje aan de Turfmarkt, voor de deur van num-
mer 29. Het is de Dkjold, een opvallende witte 
klassieke houten Deense viskotter uit 1913. De 
eigenaar is Dirk Visser, die regelmatig met de boot 
in de weer is te zien… en te horen. Want wanneer 
hij uitvaart is het stampende geluid van de laagtoeren 
motor goed te horen. Skjold betekent schild, legt 
Dirk Visser uit. De boot is oorspronkelijk gebruikt 
als zeilende vissersboot die vanuit Köge op de 
Oostzee viste. (vandaar de letters KE 49 op de 
boeg). In 1934 werd er een nieuwe 2 cylinder diesel-
motor in gebouwd. Een Lister met 20 Pk. De oor-
spronkelijke motorstaat er ook nog in, in een groot 

zwaar blok met een enorm vliegwiel. “Starten kost 
even tijd, maar als hij éénmaal loopt is ie haast niet 
meer te stoppen”, aldus de eigenaar. Het bijzondere, 
ploffende geluid komt door het lager toerental van 
ongeveer 400 á 500 omwentelingen per minuut. Bij 
windstilte blaast hij ringen uit de staande uitlaat-
pijp. De Skjold KE 49 is gebouwd van vet, Noors 
grenenhout (3,5 cm dik) op een zwaar spant van 
eikenhout. De oorspronkelijke indeling met een 
stuurhut met machinekamer, kombuis met voorop 
een visruim, waarin slaapplaatsen is verder in takt 
gehouden. Daarmee kan het schip geregistreerd 
blijven als ‘Varend Monument’ in het Nationaal 
Register van Varende Monumenten.

Pingjum - Het simmerjûnkuierke vanuit Pingjum 
dat op woensdag 4 augustus j.l. werd gehouden, 
kende een behoorlijk aantal deelnemers minder dan 
de vorige keren. Vermoedelijk zijn de beroerde 
weersvoorspellingen voor die avond daar debet aan 
en ook het feit dat velen op vakantie zijn zal ook 
een rol hebben gespeeld. Toch waren er nog 25 
wandelaars die Willem wel wilden vergezellen en 
het werd een heel gezellige avond. Iedereen kon het 
tempo wel aan en Willem kon, ondanks dreigende, 
maar toch ook heel erg mooie luchten, de groep 
langs een fraai eeuwen oud kerkenpad leiden, waar 
velen het bestaan niet van wisten. Het pad, dat de 
Stuitlaan wordt genoemd, kronkelt vanaf de 
Buitendijk langs een boerderij over een afstand van 
meer dan een kilometer door het veld naar de 
Waltingalaan. Halverwege de Stuitlaan is afgelo-

pen voorjaar een bankje geplaatst, maar helaas was 
het fundament daarvan niet stevig genoeg, waar-
door het nu lag en niet stond. Vanaf de Waltingalaan 
liep de groep naar de Molenlaan en langs B & B 
boerderij “De Welstand” weer terug naar Pingjum 
alwaar de Herbergier van “de Hollandse Kus” de 
koffie en appelgebak klaar had staan. Een mooie 
wandeling en nauwelijks regen, zo stelden de deel-
nemers vast en de meesten zijn vast van plan om 
ook aan de laatste kuier van deze zomer mee te 
doen. Dat is op woensdag 1 september vanuit 
Arum. Ook dan is de start om 19 uur vanaf de brug 
in de doorgaande weg en ook dan is er na afloop 
gelegenheid om even na te praten in de plaatselijke 
Herberg. Deelname is gratis; consumptie niet. 
Honden kunnen ook dan helaas niet mee i.v.p. met 
de route over particulier terrein!

Minder deelname aan simmerjûnkuier

Piaam – Zijn de begrippen kooiplas, vangpijpen, 
afpalingrecht onbekend voor u? Ga dan mee op de 
excursie naar de Buisman Einekooi bij Piaam. Op 
zaterdag 21 augustus houdt It Fryske Gea een bege-
leide wandelexcursie naar deze eendenkooi en de 
vogelkijkhut “De Ral”. De excursie start om 10.00 uur 
en duurt anderhalf uur. Opgave voor deze excursie 
kan tot vrijdag 20 augustus via het kantoor van It 
Fryske Gea, tel. 0512-381448. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas.

Kwakende eenden in de eendenkooi
De eeuwenoude eendenkooi is een interessant element 
in het landschap. De bosjes is het verder vlakke 
landschap wekken de nieuwsgierigheid. Eendenkooien 

waren van oudsher bestemd voor de commerciële  
vangst van eenden en hadden grote betekenis als 
leveranciers van wild. Veel gezinnen voorzagen 
met hun kooi in hun levensonderhoud. De eeuwen 
oude eendenkooi bestaat uit een waterplas met 
meerdere vangpijpen.

Vogelrijkdom
Vervolgens gaat de excursie naar de vogelkijkhut 
‘De Ral’. Vanuit de hut heeft men een ruim uitzicht 
over het ondiepe water. Er zijn veel soorten vogels 
te zien. Van ganzen, kemphanen, zwarte- en groen-
pootruiters, lepelaars tot roerdomp, baardmannetje 
en buidelmees die in de omliggende rietvelden 
broeden.

Mysterieuze eendenkooi en unieke vogelrijkdom
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Makkum – Bij jachtwerf De Vries kwam zater-
dagmorgen een super groot jacht uit de bouw 
kathedraal te voorschijn. Na het nodige gema-
noeu-vreer ligt het vanaf de havenkade gezien 
als een grote reus aan de overkant in de haven. 

Binnen afzienbare tijd vertrekt het jacht naar de 
bestemming  in het buitenland. 

Op de voorgrond liggen de kleinere vaartuigjes 
zeilbootjes en jachten aan de steiger in de haven.

Super groot en luxe jacht in haven van Makkum

Aankondiging Eigooien en later met de bus naar Sumar
Makkum - Donderdagavond 12 augustus verandert 
de Markt in Makkum weer tijdelijk in een ei-werp-
arena. Voor de 6e achtereenvolgende keer orga-
niseert Us Stek hier het eigooien. Dit jaar weer 4 
klassen: heren, dames (incl. gemengde koppels) 
en jongeren van 12 tot 16 jaar. De jongste klasse 
bestaat uit de jeugd van 0 tot 12 (onder begelei-
ding van een ouder). Net als vorig jaar is het baan-
record van maar liefst 59,50 m. (Wilco en Jurjen) 
het ultieme doel voor de meeste koppels. De 
opgave en aanvang zijn aan de kar op de Markt 
om 18.30 uur. 

Dit jaar wordt een speciaal jaar omdat wij dit 
jaar afreizen naar Sumar om daar deel te nemen 
aan het open frysk kampioensschap eigooien. 
Dit gaat gebeuren op zaterdag 21 augustus 2010. 
De wedstrijd wordt tussen 14.00 uur en 18.00 uur 
georganiseerd. Naast het eigooien is er een feest-
tent met attracties aanwezig. Us Stek heeft een 
touringcar mede gesponsord door de fa. vd Bles 

beschikbaar waar in totaal 36 mensen mee ver-
voerd kunnen worden. Vertrek is rond de middag 
en na afloop zijn we aan het begin van de avond 
weer in Makkum. De winnende koppels van 
donderdag 12 augustus in Makkum krijgen een 
geheel verzorgde overtocht aangeboden door Us 
Stek. Overige koppels zijn uiteraard ook van 
harte welkom bij deze ludieke actie met als doel 
het behalen van de Fryske titel eigooien 2010! 
Gezien de afstanden die ieder jaar in Makkum 
gegooid worden moet dit haalbaar zijn.

Geef je op bij de organisatie, wees hier niet te 
laat mee omdat de bus al half vol zit! Dit zijn de 
onderstaande leden van Us Stek. (Wieger of 
Jetze via email: lekkerlizze@hotmail.com of 
Jetzegenee@hotmail.com, geef aan met hoeveel 
personen je mee wilt.) De kosten bedragen 15, - 
euro per persoon. Bij voldoende opgave!

Us Stek Makkum

Kop: Leugenbollepop is er klaar voor
Stichting Leugenbollepop maakt zich op voor 
een groots jubileum jaar. Waar wij vorig jaar voor 
de 20e maal Leugenbollepop mochten organiseren 
kiezen wij 2010 uit om onze volwassenheid van 
21 jaar groots te vieren! Hét festival waarbij de 
deelnemer zelf een lied kiest en dat bij een pro-
fessionele ‘Superband’ instudeert. 

Het oefenen werpt haar vruchten af want de 
meeste deelnemers zijn inmiddels getraind tot 
ware artiesten. Om tot een groot succes te komen 
hebben wij net als ieder jaar de hulp nodig van 
deelnemers en publiek aan dit legendarische 
muziekfeest. De deelnemers, ruim 35, zijn al 
binnen en hebben inmiddels al meerdere keren 
gerepeteerd. Het publiek komt ook ieder jaar 
goed maar het is goed te weten dat het festival 

dit jaar vrijdagavond 27 augustus gehouden wordt. 
Houdt deze avond vrij en kom naar Makkum om 
met ons het jubileum te vieren. Diverse special 
acts zorgen voor een onvergetelijke avond waar-
bij de artiest de hoofdrol speelt. 

Waar kan je nu uit het niets een gevierde artiest 
worden en een knaloptreden verzorgen voor 
1.400 mensen? Dat kan alleen bij Leugenbollepop. 
Nieuw talent wordt hier groot gemaakt, oudere 
rotten pakken hun nooit beoefende lievelings-
hobby eindelijk een keer op; kortom een breed 
scala aan deelname en muzikale stromingen staat 
klaar om gepresenteerd te worden. Vrijdagavond 
27 augustus vanaf 19.30 uur op het Plein in 
Makkum. Entree zoals ieder jaar vrij, u bent er 
toch ook bij!
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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,-
Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   5250,-
Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000  €   4750,-
Peugeot 206 diesel,3drs,st.bekr,cpv,apk 1999  €   2350,- 
Deawoo Matiz Pure,4drs,rood,93 dkm      2003  verkocht!
Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999  €   2250,-
Peugeot Partner 1.9D,wit,st.bekr,159dkm 1999  verkocht!

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996  €   1850,-
VW Golf 1.3i,blauwmet,apk gekeurd       1992   verkocht!
Grijs kenteken:
Ford Transit 2.0TDDi 260S,grijsmet,airco,
cpv+afst.bed,Radio-cd,trekhaak          2007  €  9950,-ex

verwacht!!
Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart 2008
Hyundai Getz 1.4-16v,5drs,zilver 2007
Citroen C3 1.4i,5drs,donkergrijsmett  11-2007
Renault Scenic 1.6-16v,nw type,zwart 2004

Ford Transit 2.0TDDi
260S,grijsmetallic,airco,
trekhaak,cpv+afst.bediening
ford radio-cd
31 dkm    bj 2007

Nu  9950,- ex btw
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

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Er is een geheel nieuwe collectie 
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar 
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien 
van Harmen Timmer en is de collectie van Ykje 
de Jong te bezichtigen.

Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur Sang 
13.00-17.00 uur 21, 22 aug. www.antjevander-
werfpursang.nl

Makkum – Tsjerkepaad tot en met 11 september 
zijn de kerk in Piaam en de Van Doniakerk in 
Makkum elke zaterdag open van 13.30 uur tot 
17.00 uur. In Makkum wordt tijdens de opening-
stelling het orgel bespeeld.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/
opgave 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 Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel heeft 
een prachtige stenen expositie en verkoop van 
edelstenen en diversen. Winkel is geopend op 
donderdagmiddag, vrijdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur en elke laatste woensdagavond van de 
maand van 19.00-21.00 uur. Zie voor info www.
decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen-
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-
17.00 uur, Dorpsstraat 29

Parrega e.o. – Open kerk en expositie 14 augustus 
geopend van 13.00-17.00 uur en op open monu-
mentendag 11 sept. a.s. geopend van 10.00-
17.00 uur. Parrega: Hettie van Asch, Aquarellen 
en Beelden, Enne Riemersma, Foto en Film pre-
sentatie, Hielke Rein Koopmans, Bodemvondsten. 
Parrega: café de Harmonie, doorlopende vertoning 
oude dorpsfilms en authentiek interieur. Hieslum: 
Durk Folkertsma, Landschapschilderijen etc. 
Dedgum: Anne Tilstra en Afke Westera, Schilderijen 
en Beelden

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. De workshop is voor iedereen 
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen 
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, 
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2 
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl

Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega 
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen 
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien

Workum – Tot 15 augustus expositie aquarellen 
van Gerrit Altena (Makkum) in Nij Mariënacker 1, 
dagelijks geopend
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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

Maritiem kunstenaar Marco Käller in Makkum

Makkum - Sinds een aantal jaren is de expositie 
ruimte van Marco te vinden nabij de Marina 
Makkum. Hier is ook zijn atelier. Zijn vader kon 
goed met het teken potlood om gaan en werkte 
in deze branche. Tekenen was geen onbekend 
terrein. Zijn vader was zijn voorbeeld. Na het 
volgen van een opleiding aan de kunstacademie 
werd hij docent en al snel bleek dat hier niet 
genoeg uitdaging in zat. Er werd gestart met een 
jeugdtheater en het maken van decors hiervoor. 
Tevens werd het werk als decorbouwer uitge-
breid. Alle werkzaamheden werden in huis uit-
gevoerd en zo kon het voorkomen dat er gerelaxt 
werd tussen de decorstukken. Toen alles vlotjes 
liep werd besloten een ontwerp te maken voor 
een huis in Malden aan het water. Het casco 
werd gezet en de afbouw werd door de eigenaars 
zelf gedaan. Een heel bijzonder huis met heel 
veel ruimte, maar wat ook een behoorlijk budget 
gevraagd had. Er moest geld in de knip komen 
en Marco ging Maritieme schilderijen maken en 
besloot een open huis te houden voor vrienden 
en bekenden. Tot zijn grote verbazing verkocht 
hij tijdens dit open huis schilderijen. 

Van een uitspatting werd het een serieuze zaak, 
naast zijn werk als interieur ontwerper en decor-
bouwer. Ook maakte hij beelden en ook deze 
gingen redelijk vlot van de hand. Zijn thema was 
en is Licht, Wind en Water. Vanuit zijn jeugd 
was hij bekend met het water. Thuis waren er 
zeilbootjes. Samen met zijn vrouw ging hij daarna 

zeilen en toen het gezin groter werd besloot de 
vrouw des huizes dat een grotere boot geen luxe 
zou zijn. Het waren meest houten zeilschepen, 
maar uiteindelijk is ook Marco nu overgegaan 
op polyester. Door op het water te zijn doe je 
veel inspiratie op en het ging zelfs zo ver dat hij 
op de grootste watersport beurzen exposeerde. 
Dat is, nu hij een mooie expositie ruimte en 
atelier heeft, niet meer zo noodzakelijk. De lief-
hebbers van de Nautische schilderijen, met 
prachtige felle kleuren komen wel naar Makkum. 
Vanuit het bedrijfsleven en vooral uit de bedrijven, 
die iets met scheepvaart hebben, komt zo nu en 
dan een opdracht binnen. In 2009 heeft Marco 
een zeefdruk gemaakt voor de 24 uurs race. Dit 
zijn leuke extra dingen. 

Het bevalt goed in Makkum en zelfs zo goed dat 
het gezin in Makkum komt wonen. Het IJssel-
meer, de Wadden en de Noordzee geven genoeg 
inspiratie en de grote verscheidenheid aan boten, 
zowel klassiek als modern, die in en rondom 
Makkum liggen, worden regelmatig bekeken. In 
de expositie ruimte zijn zowel kleine als grote 
schilderijen te bewonderen. Iedereen die iets met 
de watersport heeft zou eens een kijkje moeten 
nemen. Het is beslist de moeite waard. Het ate-
lier is te vinden op het terrein van de Marina en 
dagelijks geopend als de borden –OPEN- langs 
de weg staan. Meestal is dit tijdens het zomer-
seizoen van 16.00 tot 21.00 uur. Alle informatie 
is te vinden op www.kaller.nl

(eigen foto)(eigen foto)

Witmarsum – Tot en met zaterdag 11 september 
kunt u nog steeds de expositie bekijken van 
plaatselijke talenten in de Koepelkerk (Kerkplein 
2) en de Doopsgezinde Kerk (hoek Arumerweg/
Menno Simonsstraat) te Witmatsum. De kerken 
zijn open op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
uur. In de kerken hangt een grote diversiteit aan 
schilderkunst (portretten, stillevens, landschappen, 
symbolische en abstracte kunst). Verder zijn er 
quilts te bewonderen, alsmede wolviltwerk, hout-
snedes en beelden. Als extra activiteit: op 14 en 
21 augustus een demonstratie van wolvilten in 
de Doopsgezinde Kerk door Anna Visser. 

Op 28 augustus henna tatoe’s zetten door Lucia 
Bazzano in de Koepelkerk. Een veilige manier 
voor de jeugd om een tijdelijke tatoeage te laten 
aanbrengen. Voor het aanbrengen van de henna 
tatoeage wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Op 4 september demonstratie kaligrafie door Titia 
Banga in de Koepelkerk. In de kerken is een 
gastheer of gastvrouw aanwezig om u informatie 
te geven over het gebouw, het interieur enz. en u 
een kopje koffie of thee aan te beiden. Ook kunt 
u nog een bezoekje brengen aan het Menno 
Simons monument en het contourenkerkje op It 
Fliet in Witmarsum. Zie ook www.tsjerkepaad.nl

Extra activiteiten tijdens Tsjerkepaad in Witmarsum
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Naast Platinum line nu ook dealer van de Passion Spa

Witmarsum -Wij zijn er trots op dat wij nu ook 
dealer geworden (naast onze Platinum line)van 
de Passion Spa en willen u enige informatie niet 
onthouden. We kunnen u  zelfs een spabad  leveren 
met de maat 232 x 232 x 92. Inclusief, cover, cover-
lifter, trapje, starterpakket onderhoudsmiddelen, 
IPod aansluiting, ruimte in de waterval voor uw 
Wellness Hot RocksPassionSpas zijn ergonomisch 
ontworpen zodat het lichaam een optimale houding 
heeft terwijl het verkwikkende water haar werk 
doet. Onze jets zijn verstelbaar in sterkte, van een 
geriefelijk kabbelende stroom tot een krachtige, 
gerichte massage, om de vermoeide en pijnlijke 
spieren los te maken. Pure ontspanning, een wel-
daad voor uw lichaam en geest, vorm gegeven in 
een kwalitatief Amerikaans bad voor een aan-
trekkelijke prijs. 

Design 
De combinatie van het two-tone kleurenspel, de 
Bentley gril en de blinkende chromen jets, geeft 
de PassionSpa haar unieke uitstraling. In samenspel 
met design worden de meest ergonomische zit- en 
ligplaatsen gegarandeerd, de meest geaccentueerde 
details in de vorm van verlichting en kleuren, 
alle gekozen om de perfectie spa te ontwikkelen. 

Prestaties 
Decennia lange deskundigheid en innovatie vindt 
u terug in elke PassionSpa.Onze designers hebben 

een modulair bedieningspaneel (Mod Pod™) 
ontwikkeld waarin de gehele besturing van de 
PassionSpa is opgeborgen. PassionSpas staat dan 
ook voor Perfectie. 

Betrouwbaarheid 
Onze ingenieurs zijn duizenden uren bezig geweest 
met ontwerpen en testen van nieuwe generatie 
PassionSpas. Enkel en alleen de componenten 
welke aan onze strenge kwaliteitseisen voldoen 
worden toegepast in onze spas. Zodat u na de 
aanschaf van uw spa zorgeloos kunt genieten. 
PassionSpa ondersteunt als fabrikant een erkend 
dealer netwerk, wat kwaliteit en service boven 
alles verkiest. 

Efficiëntie 
Als technologieleider op het gebied van spas, 
behoren de Passion Spas zowel voor energie-
verbruik en hydrotherapie tot de absolute top. 
Het energieverbruik is één van de belangrijkste 
aspecten van de spa techniek. De output van 
onze componenten zijn door onze ingenieurs 
bestudeerd en geoptimaliseerd zodat de dagelijkse 
verbruikswaarden minimaal worden gehouden. 

Wij kunnen u nog zoveel meer vertellen over 
onze spas, we raken er namelijk niet over uitge-
sproken, wij zijn van mening dat u uw keuze 
voor een spa het beste kunt maken door eens 
vrijblijvend langs te komen en eens een kijkje te 
komen nemen in onze showroom. Zie op onze 
website voor de openingstijden,  of op afspraak 
op een tijdstip dat u beter uitkomt.

(eigen foto)(eigen foto)

Frans en Matty Burger 
Platinum Spas Witmarsum

Arumerweg 47, 8748 AB  Witmarsum 
www.platinumspasfriesland.nl 

tel.06-22863121

Allingawier - Op 5 juni j.l. is in 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. Belt u met 
ons kantoor voor meer informatie 0515-231631. 
Zie ook www.aldfaerserf.nl en/of http://kinder-
boerderij2010.hyves.nl

Museumdorp Allingawier gezelliger en drukker met bezoekers

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
      RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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!

Maak nu
je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke

www.1kapper.nl

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Tentkerkdienst
Exmorra – Zondag 15 augustus van 14.00-
15.00 uur een bijzondere dienst in de feesttent op 
het kaatsveld, m.m.v. acteur Rense Westra en 
zangeres Siemie Wolberts. Na afloop gratis koffie/ 
thee. Iedereen is van harte welkom.

Sponsor zelf “foar master op” 
tijdens eigen partij in Gaast
Gaast - KV “Trye yn ien” Gaast/Ferwoude heeft 
haar jaarlijkse Goinga kantoorvakhandel Pear-
keatsen weer georganiseerd. Er scheen een stralend 
zonnetje en er werd fanatiek gestreden tussen 
een 10 tal “pearkes”. Winnaar werd de sponsor 
van de partij Tjitse Bouma met Corine Stok. Het 
was geen eenvoudige klus om de winst van deze 
partij op hun naam te krijgen. In de eerste om-
loop moest Tjitse c.s. het opnemen tegen het op 
voorhand een van de favoriete parturen n.l. Sierd 
Henk Stellingwerf  en Sanna Stellingwerf. Daar 
kwamen de eersten om en om aan de telegraaf, 
veel op een 6-6 stand. Tjitse en Corine maakten 
echter de minste fouten en sleepten de winst binnen 
met 5-3 6-6. De tweede omloop was eenvoudiger 
klus. Daar troffen Tjitse c.s. Hendrik de Boer met 
Trijntje Hoekstra. Tjitse kreeg de opslag best 
onder controle en met zijn voorinse Corine, die 
in het perk goed op dreef was en de kaats vaak 
ver over de middellijn wist te brengen, werd er 
een voorsprong opgebouwd in de eerste twee 
eersten, die niet meer uit handen werd gegeven. 
Hendrik had een te eenvoudige opslag voor Tjitse 
die regelmatig een ’boppeslach’ produceerde. 
Trijntje kon met haar opslagen en best tussenspel 
het tij ook niet keren waardoor winst voor Tjitse 
c.s. 5-2 6-4. Na een staand nummer in de derde 
omloop moesten Tjitse en Corine het in de finale 
opnemen tegen de allround partuur van Melle de 
Boer en Johanna Kooistra. Zij hadden de finale 
bereikt door een eenvoudige winst op Gerard 
van der Wal met Joukje Hoekstra 5-1 6-0 in de 
eerste omloop en in de tweede omloop een ‘dreeche’ 
partij tegen een goed terugkomende partuur van 
Jan Stellingwerf met Wietske Buma. Zij werden 
op een 4-1 achterstand gezet door Melle c.s. 
maar bijna alle eersten op 6-6. Jan en Wietske 
zetten de hakken in de grond en brachten de 
stand met geweldig kaatsen weer in evenwicht 
4-4. Melle en Johanna hadden nog wat over en 
pakten sterk de laatste twee borden van de partij 
5-4 6-2. Werd Tjitse met een staand nummer finalist 
in de winnaarronde, Melle en Johanna kregen een 
derde omloop voor de kiezen tegen Johannes van 
Kalsbeek en Sabine Drayer.  Melle c.s. hadden 
van meet af aan de leiding in deze partij waar 
met veel tussenspel werd gestreden om de borden. 
De vuist die Johannes en Sabina  probeerden te 
maken was niet sterk genoeg om de winst te pak-
ken 5-3  6-6 winst derhalve na een fantastische 
zitbal van Johanna op 6-6 voor Melle c.s.
De finale tussen Tjitse c.s. en Melle c.s. was een echte 
finale waar regelmatig de 6-6 aan de telegraaf 
kwam. Tjitse wist met zijn snoeiharde opslagen 
vooral het perk vaak te missen behalve als er een 
kaats lag, dan zaten ze er best in. Bij Melle c.s. 
was het helaas te vaak een kwestie van net niet 
en met de druk die Tjitse c.s. vanuit het perk op 
hun legden was het toch vrij snel afgelopen. 
Winst voor de Goinga sponsor Tjitse Bouma en 
Corine Stok 5-2 6-0.
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TE KOOP

Lieuwkemastraat 24
MAKKUM

Keurig onderhouden 
tussenwoning met 

aanbouw, zonnige tuin 
(zuiden) en berging.

Vraagprijs:
€ 153.000,00 k.k.

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

Competitie Kaatsvereniging 
Makkum begint weer
Makkum – De competitie voor alle leden van de 
kaatsverenging Makkum gaat weer van start. Het 
programma is als volgt: maandag 16 augustus van 
18.45 en 19.00 uur Beginners, welpen, pupillen 
en schooljeugd. Op woensdag 18 augustus om 
19.00 uur Heren 14 jaar en ouder. Dames 14 jaar 
en ouder. Voorafgaande van de competitie is er 
geen training meer. Voor de training willen we 
onze trainers ontzettend bedanken. We beginnen 
donderdagavond 19 augustus om 19.30 uur. De 
keren daarna beginnen we om 19.00 uur met de 
competitie. Kaatsvereniging Makkum wenst 
iedereen een goed en sportief vervolg van het 
kaatsseizoen toe.

Jaarlijkse ringrijderij
Cornwerd – Voor de jaarlijkse ringrijderij op 
vrijdag a.s. om 19.00 uur (13 augustus) hebben 
zich 20 combinaties opgegeven. Daarbij zijn diverse 
wagens en paardenrassen te bewonderen. In het 
dorp staan vier “handen” opgesteld, waar de deel-
nemers viermaal langskomen. In de eerste ronde 
is er 1 punt per ring te verdienen, in de tweede 
ronde 2 punten per ring, enz. in totaal zijn er dus 
40 punten te verdienen. Een jury van de Friese 
Aanspanning ziet er op toe dat er niet te lang-
zaam wordt gereden. Gebeurd dit wel dan worden 
strafpunten gegeven. Voor het schoonste geheel, 
d.w.z. mooiste combinaties, zijn eveneens prij-
zen beschikbaar. De dames Attema en Bergsma 
vormen de jury. De prijsuitreiking is na afloop in 
de tent op het kaatsveld.



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 11 augustus 2010

Roei- visboot 1.40 bij 3.60m. Polyester, met roei-
spanen en 4 pk b.b. motor, moet opgeknapt, tel. 
0517-531292

In goede staat complete kinder/wandelwagen + 
benodigdheden + buggy, kleur: donkerblauw, merk 
Urban Jungle € 60,-, tel. 0515-231683

2 Visstoelen met rugleuning in één koop € 8.-; 
Hometrainer met computer element € 30.-, tel. 
06-11402208
 

Rollator, tel. 06-44200352

Grote zak met meisjes kleding v.a. maat 74, tel. 
0515-231683

Ik zoek een man of vrouw van ± 70 jr. die met mij 
wil fietsen en/of klaverjassen. Reacties naar de 
redactie, tel. 0515-231648

Engelse les in Witmarsum! Ik geef Engelse (bij)les 
aan huis, tel. 0517-851608 / 06-12270162

Wie heeft zaterdag 31 juli mijn voetbaltas meege-
nomen uit skippers. Mijn Adidas voetbalschoenen, 
Ajax shirt en broekje zaten erin zou deze wel heel 
graag terug willen, tel. 06-13462710 of 06-36139080

Goed tehuis voor lief poesje en een katertje van 11 
weken oud, tel. 06-11861587

Op donderdag 5 augustus is onze Zodiac rubber-
boot (kleur: grijze tubes/ blauwe uiteinden 3.00 m) 
met een Mercury motor van 5 pk gestolen vanaf het 
strandje in Ressort Makkum beach. De boot had 
geen peddels, geen bankje en een oranje tank. Tips 
die leiden tot het terugvinden worden beloond met 
€ 50.-, tel. 06-10961881 of ed.maessen@planet.nl

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

AANGEBODEN

GESTOLEN

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Zoekertje
Makkum eervol ten onder tegen topklasser FC Hilversum

Makkum - In de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen was de voetbalvereniging Makkum 
afgelopen weekeinde gastheer van FC Hilversum. 
De kersverse topklasser had zijn 3-daagse trainings-
kamp (of, zoals het op de eigen website staat 
aangegeven: teambuilding 3-daagse) belegd in 
het mooie Makkum en de voetbalvereniging was 
bereid geweest haar faciliteiten beschikbaar te 
stellen. Op vrijdag, zaterdag en zondag werd door 
Hilversum stevig getraind terwijl zaterdag in de 
namiddag een oefenwedstrijd op het spel stond 
tegen de plaatselijke trots. FC Hilversum eindigde 
vorig seizoen als derde in de hoofdklasse A en 
kwalificeerde zich redelijk eenvoudig voor de 
topklasse. De ploeg wordt getraind door Karel 
Bonsink. De voormalige prof van onder andere 
DWS, Utrecht en Ajax (1 seizoen, 7 goals) begint 
aan zijn elfde seizoen als trainer van de groen-
witten uit Noord Holland. Voorwaar een uitzonder-
lijk lange termijn in de voetballerij. In de voor-
gaande 10 seizoenen speelde de club 5 jaar in de 
eerste en 5 jaar in de hoofdklasse. 

Op het schitterende nieuwe hoofdveld van de 
voetbalvereniging werd zaterdag op het onge-
bruikelijke tijdstip van 17.00 uur afgetrapt onder 
leiding van het Makkumer arbitrale trio bestaande 
uit de grensrechters Jelle Koornstra en Piet Hiemstra 
en de uitstekend fluitende scheidsrechter Peter van 
Beelen. Zoals mocht worden verwacht was er vanaf 
het beginsignaal sprake van een groot krachts-
verschil tussen beide ploegen. In een 4-3-3 

opstelling met de punt naar voren combineerde 
het snelle en technisch zeer vaardige Hilversum 
er lustig op los waarbij een hoofdrol was weg-
gelegd voor de bewegelijke spits Tonnie Cusell 
die zich tegen het statische centrale verdedigings-
duo van Makkum heerlijk kon uitleven. Hoewel 
het overwicht van de gasten gedurende de gehele 
wedstrijd groot was wist Makkum de schade 
uiteindelijk te beperken tot een 0-5 nederlaag. 
Dat had enerzijds te maken met het prima ver-
weer van de thuisploeg, anderzijds bleek ook de 
makke van FC Hilversum. Het scorend vermogen 
van de ploeg kon in ieder geval zaterdagmiddag 
onvoldoende worden genoemd. Het combinatie-
spel van de ploeg was soms een lust voor het 
oog, tot heel veel uitgespeelde kansen leidde het 
spel niet. Een van de oorzaken was de opvallend 
geringe gemiddelde lengte van de spelers. De 
vele voorzetten vanaf de flanken konden in 
vrijwel alle gevallen koppend verwerkt worden 
door de Makkumer afweer. En lukte dat niet dan 
stond daar altijd nog doelman Theo Nota op zijn 
post die een degelijke wedstrijd keepte. 
Gedurende 90 minuten konden de gasten slechts 
eenmaal, diep in de tweede helft, koppend voor 
gevaar zorgen. 

Dat Makkum zelf niet voor al teveel gevaar kon 
zorgen was gezien het verschil van 4 klassen niet 
zo verrassend. Toch slaagde de ploeg van de 
nieuwe trainer Hylke Schrale er in de tweede 
helft tweemaal in de keeper van Hilversum onder 
vuur te nemen. Eerst was het Lennart Adema die 
na de mooiste aanval van de thuisclub van de 
middag van afstand afdrukte, even later was het 
Piter Genee die van korte afstand de grootste 
mogelijkheid op een eretreffer onbenut liet. Al met 
al een voor FC Hilversum nuttige en voor Makkum 
leervolle wedstrijd in de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen, gespeeld op een prachtig nieuw 
(kunstgras)veld waarop de voetbalvereniging 
trots kan zijn.

Koppelviswedstrijd
Heerenveen - Op zaterdagmorgen 7 augustus is de 
koppelwedstrijd gevist van HSV de Voorn te Harlingen, 
HSV De Deinende Dobber uit St.Annaparochie en 
HSV Ons Genoegen te Makkum. Bij deze wedstrijd 
wordt iemand die hoog in het klassement staat 
geloot bij iemand die laag in het klassement staat. 
Na enige discussie over de vislocatie werd door de 
meerderheid besloten om naar het Heerenveens 
kanaal bij Heerenveen te gaan. Ondanks het mooie 
weer (weinig wind en droog) was de vangst matig, 
op enkele uitschieters na. De uitslag was als volgt:
1. P. Roedema & J.R. de Boer 9440 gram
2. K. Bakker & T. Hooisma-Hut 4760 gram
3. B. Altema & T. Landskroon 4480 gram
4. H. Nauta & W. Bakker 4380 gram
5. F. Temme & G. Goudriaan 2580 gram
6. J. de Vries & R. Ras 2400 gram
7. J.R. den Boer (geen koppel) 2080 gram
8. I. Idzenga & J. Meilink 2020 gram
9. F. van Duinen & T. Wielinga 380 gram

Witmarsum - In de week van 16 t/m 20 augustus 
wordt in Waterpark “Mounewetter” de 34e zwem-
vierdaagse gehouden. We hopen op een zonnige 
en gezellige week en rekenen op vele enthousiaste 
deelnemers. De kosten bedragen voor abonnement-
houders € 4,- en voor niet-abonnementhouders 
€ 6,-. Voor kinderen zonder diploma is er een aqua-
loop met allerlei leuke spelletjes en na afloop is 
er voor iedereen een kadootje. 

Op maandagavond 16 augustus wordt om 19.00 uur 
het startsein gegeven voor de aqualoop en de zwem-
vierdaagse. Er worden poffertjes gebakken voor 
het Ronald McDonald kinderfonds en de avond 
wordt muzikaal opgeluisterd met discomuziek 
(iedereen mag een plaatje aanvragen).

Op dinsdag 17 augustus is er ‘s middags van 14.00 
tot 16.00 uur kindervrijmarkt. Vanaf 19.00 uur 
begint dan de 2e avond van de zwemvierdaagse. 
Van 19.30 tot 20.30 uur is er in het ondiepe bad 
aquafun voor alle leeftijden.

Op woensdag 18 augustus is er vanaf 14.00 uur 
een stoepkrijtwedstrijd en hierbij zijn leuke prijsjes 

te winnen. Op het veld kunnen de kinderen 
gebruik maken van de hindernisbaan. ’s Avonds 
kan er weer gezwommen worden en kan er nog 
gebruik gemaakt worden van de hindernisbaan, 
ook staat er een bijzondere koe op het speelveld, 
zij geeft nl. geen melk maar limonade.

Donderdag 19 augustus om 14.00 uur is er de 
wedstrijd: Wie maakt het hoogste bommetje? 
Om 19.00 uur kan er voor de 4e keer gezwommen 
worden en kunnen de medailles alvast afgehaald 
worden. ‘s Avonds gaat het spijkerbroekhangen 
van start. Op het veld kun je buikglijden en er 
kan lekkere saté gegeten worden.

Vrijdag 20 augustus is de inhaalavond van de 
zwemvierdaagse met als afsluiter om 21.00 uur 
zwemmen op discomuziek. 

Zoals je ziet de hele week geweldige aktiviteiten 
in het spetterende “Mounewetter”. Voorkom een 
lange wachtrij en geef je daarom nu alvast op voor 
de zwemvierdaagse bij de kassa van het zwembad! 
Voor nadere info bel met tel.nr. 0517-531704 of 
kijk op www.zwembadmounewetter.com. 

Zwemvierdaagse in “Mounewetter”
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