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Pijpker Racing   Door Judith van Lavieren

Makkum - Sander Pijpker uit Makkum heeft een 
bijzondere hobby. Die hobby heet wegracen: 
Sander rijdt op een Yamaha R6 in de klasse NK 
Supercup 600 op het circuit van Assen. Hij 
begon hiermee op zijn negentiende, maar was 
al veel eerder weg van motoren. Zijn vader had 
er een en Sander ging wel eens mee naar de 
TT in Assen. Op zijn dertiende had hij een Puch 
waar hij graag lekker hard op reed, op zijn zes-
tiende kwam er een racebrommer en nu heeft 
hij dan een Yamaha YZF R6, bouwjaar 2007, 
die volledig is omgebouwd tot circuitmotor. 
Sander houdt al zijn belevenissen omtrent het 
wegracen bij op een leuke en leesbare site: 
www.pijpkerracing.nl. Allerhande informatie is 
daar op te vinden. Op welke dagen hij gaat rijden, 
wie de sponsors zijn en na afloop van een race 
een verslag van hoe het is gegaan. Sander 
schrijft de teksten zelf met vriendin Jolanda als 
vaste eindredacteur. 

Het racen slokt naast veel tijd ook veel geld op: 
“Alles gaat naar het racen”, zegt Sander. “Een 
goede racer staat altijd met de motor uit elkaar”, 
vertelt hij. De motor wordt na elke race helemaal 
uit elkaar gehaald en nagekeken. Gelukkig heeft 
hij een monteur waarop hij blindelings kan ver-
trouwen en niet te vergeten zijn broer Erik die 
ook heel wat sleutelwerk voor zijn rekening 
neemt. En dan is er nog het werken aan de 
conditie. “Veel mensen denken daar niet bij na. 
Die denken zo’n motor daar zit je maar wat op. 
Maar het vereist een goede conditie”. Die goede 
conditie houdt Sander op peil door fietsen, 
hardlopen, fitness en MMA streetfighting. Om in 
Assen te mogen rijden heb je een racelicentie 
en een goedgekeurde racemotor nodig. Sander 
behaalde de licentie binnen een dag. Tijdens 
het theoriegedeelte worden alle regels van het 
circuit uitgelegd en tijdens het praktijkgedeelte 
moet je achter de marshalls aanrijden, wordt 
het starten geoefend en moet je laten zien dat 

je alle signalen kent die met vlaggen gegeven 
worden. Aan het eind van de dag wordt een 
proefrace gereden. Kennis van de basisregels 
is belangrijk. Wie tijdens een wedstrijd een vlag 
negeert krijgt een tijdstraf. Ook als je valt bestaan 
er speciale regels. Voordat je weer mag rijden 
moet de motor naar het technisch centrum en 
zelf moet je verplicht langs de medische controle. 
Zeggen dat het wel wat meevalt helpt niet. Dat 
bepalen wij, wordt dan simpelweg tegen je 
gezegd weet Sander. Gelukkig vallen de bles-
sures tot nu toe mee. Hij liep slechts een keer 
een knieblessure op. Toch heeft zijn gezondheid 
hem vorig jaar wel degelijk dwars gezeten want 
Sander kreeg de ziekte van Pfeiffer en dat zette 
het racen op een laag pitje.

Hoe ziet een weekend waarin er geraced wordt 
eruit? Dan vertrekt Sander met monteur en 
broer Erik op donderdagavond met “buske en 
caravan” naar Assen om alvast de tent op te 
zetten en te zorgen dat alles klaar staat voor 
vrijdag: de trainingsdag. Er worden op vrijdag 5 
sessies van 20 minuten gereden. De monteurs 
zorgen onder andere voor de benzine, de lucht, 
het aanzetten van de bandenwarmers en het 
afstellen van de vering. En Sander? Die probeert 
zoveel mogelijk raceritme op te doen. Tussen 
de sessies door worden al de nodige technische 
aanpassingen gedaan en aan het eind van de 
dag gaat de motor weer helemaal uit elkaar om 
schoongemaakt en nagekeken te worden. De 
monteurs zorgen ervoor dat de motor helemaal 
klaar is voor de keuring die op zaterdag aan de 
wedstrijd voorafgaat. Op zaterdag worden dan 
2 kwalificaties gereden. In 1 van die kwalificaties 
moet je een tijd neerzetten en het is de laatste 
kans voor eventuele verandering, om bijvoor-
beeld te zorgen voor wat meer druk in de 
banden. De dag wordt besloten met de wedstrijd. 
Na zo’n wedstrijd is het inpakken en wegwezen, 
thuis eten en daar napraten. 

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776
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Familieberichten
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
23-24 augustus:
Mondzorg Makkum – Praktijk 0515-750576
30-31 augustus:
De Witte Heren - Praktijk 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

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

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

Info

Colofon
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 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

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

Met verdriet in ons hart en met bewondering voor zijn levenslust, hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn dierbare man, onze zorgzame heit en bijzondere pake. Onze rots in de branding.

Thomas Draisma
* Piaam, 31 juli 1938                                                                       † Oudemirdum, 12 augustus 2014

10 juli jl. 50 jaar getrouwd

 Makkum: W. Draisma-de Jong
 Assen: Ineke en Henk
  Sanne
  Evita
 In dierbare herinnering Annette
 Kaapstad: Gert-Tom

De begrafenis heeft op maandag 18 augustus plaatsgevonden.

Correspondentie adres: Beukenlaan 8, 8567 HD Oudemirdum.

Onze dank gaat uit naar het team van de Thuiszorg voor hun liefdevolle verzorging én naar huisarts Dierick 
en medewerkers van het Sûnhûs. Mede dankzij hun inzet heeft Thomas gedurende de laatste 4 jaar thuis 
kunnen wonen. We hebben daardoor, ondanks de beperkingen, nog veel waardevolle momenten samen 
kunnen beleven.

We zijn bedroefd na het overlijden van onze 
Leane bewoner
 

Thomas Draisma
 
We wensen zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte.
 

Vereniging Us Leane
 
Makkum, 12 augustus 2014

Verdrietig zijn wij, nu wij onze dierbare vriend 

Thomas Draisma
moeten missen.
Wij wensen Wiepie en kinderen veel sterkte 
toe.

Fam. P.J. de Vries
en kinderen.

Makkum, 12 augustus '14 

Tige oandien binne wy troch it ferstjerren 
fan ús beskermhear
 

Thomas Draisma
As beskermhear hat hy in soad foar ús 
ferieniging betsjutten. De hear Draisma hat 
yn it bysûnder der foar soarge dat wy 
jierren lang ús eigen repetysjeromte hienen, 
ús Stopera. Hy hie in waarm hert foar de 
muzyk en oan it lest ta hie hy belangstelling 
foar ús ferieniging.
 
Wy winskje frou Draisma, de bern en berns-
bern de kommende tiid in protte sterkte ta.
 
Leden, ynstrukteur, dirigint en bestjoer
Hallelujah Makkum.

Ons bereikte het bericht dat is overleden
 

Thomas Draisma
 
Voormalig bestuurslid en actief ondernemer.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden,
Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.

Ons bereikte het droevige bericht dat de 
oprichter van ons bedrijf, de heer
 

Thomas Draisma
 
op 12 augustus is overleden.

Met zijn enthousiaste persoonlijkheid heeft 
hij de basis gelegd voor een modern bedrijf 
en daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Wij wensen Wiepkje, kinderen 
en kleinkinderen kracht toe 
bij de verwerking van dit verlies.

Namens directie en medewerkers van
Timmerfabriek de Houtmolen Makkum B.V.
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Familieberichten Agenda
Woensdag 20 augustus
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen Voor Ouderen 
Aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Verhalenmiddag over onder-
goed van vroeger, door Hennie de Jong
Aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 21 augustus
Makkum – Avondrust, Kegelen
Aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 22 augustus
Makkum – Avondrust, Shuffelen
Aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Ferwoude - Ringrijden zowel voor aanspanning als 
onder het zadel. Aanvang: 19.30 uur, gratis entree.
Organisatie: Dorpsbelang Ferwoude 
m.m.v. De Friese Aanspanning

Makkum – Centrum, Braderie met kindervrijmarkt
van 15.00 uur tot 21.00 uur 

Zaterdag 23 augustus
Makkum – Strand, Spelen met de wind
Wind zet alles in beweging. Met wind kun je leuke 
dingen doen. Kom en ontdek het! Vanaf 6 jaar. 
Aanvang 13.30 uur. In de strandbibliotheek.

Makkum - Van Doniakerk in Makkum en de Kerk in 
Piaam doen mee met Tsjerkepaad. De kerken zijn 
open tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Makkum – Holle Poarte, Bingo in de piramide
Aanvang: 20.00 uur

Maandag 25 augustus
Makkum – Avondrust, zingen
Aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 26 augustus
Makkum – Avondrust, Shuffelen
Aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spelmiddag,
Aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 27 augustus
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen Voor Ouderen,
Aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum – Strand, Vrolijk Voorlezen en schilderen 
op doek Welke vis schilder jij? Is jouw vis dapper, 
stoer of vrolijk? Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur. 
In de strandbibliotheek. Meedoen kost  2,50.

Donderdag 28 augustus
Makkum – Avondrust, Bingo
Aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 29 augustus
Makkum – Avondrust, Shuffelen
Aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 30 augustus
Makkum – Holle Poarte, Bingo in de piramide
Aanvang: 20.00 uur

Maandag 1 september
Makkum – Avondrust, zingen
Aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 2 september
Makkum – Avondrust, shuffelen
Aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spelmiddag,
Aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Wist u dat...
Vrijdag 22 augustus organiseert Dorpsbelang 
Ferwoude m.m.v. De Friese Aanspanning
Ringrijden zowel voor aanspanning als onder 
het zadel. Aanvang: 19.30 uur, gratis entree.

Indien u nog mee wilt doen kunt u zich opgeven 
via telefoonnummer 0516-481432.

De winnaars van de openingsloterij bij De Rige 
met het volgende nummer kunnen de kado-
bonnen ophalen bij de Rige: 34, 30 en 4. 
Graag de bonnen meenemen.

Er zaterdag 23 augustus een zomerfair is in 
de tuin van Avondrust, van 11.00 - 16.00 uur. 
Georganiseerd door MAD, Lisannes Ding en 
Avondrust

9-8-2014, het was een mooie dag!
Dank voor de lieve wensen, 
kaarten, bloemen en kado’s.

Johannes en Gonny Terpstra.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen 
van een actief lid van onze vereniging

Johan van Abbema
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

     Biljartvereniging ’t Keutje, Exmorra

Onze buurtgenoot en echtgenoot van ons 
bestuurslid is overleden.

Johan van Abbema
Altijd in de weer en een gewaardeerd lid van 
onze buurtvereniging.
We wensen Jetske, de kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.
                                                                   

Buurtvereniging ‘Trye yn ien’ Exmorra

Neem Heer mijn beide handen....

Toch nog plotseling moesten wij afscheid 
nemen van onze liefdevolle oudste zus, 
schoonzus en tante

Lies Corporaal-van der Meer

Wij wensen de kinderen veel sterkte toe.

 Makkum: Gatzet en Akke v/d Meer-Keulen
 Makkum: Jellet en Ans v/d Meer-van Dijk
 Buitenpost: Ypie v/d Meer
 W'werf: Sijbolt  
  en Sippie v/d Meer-Koopmans
 W'werf: Rommert 
  en Marijke v/d Meer-Gaalswijk
 Makkum: Jan en Jikkie v/d Meer-Speerstra

Kerkdiensten
Zondag 24 augustus
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o. 
10.00 uur
Voorganger: zr. Thea Tholen-Haagsma

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E van Halsema

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. D. Nijenhuis

Makkum - Piramide Holle Poartem, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. C. Hoekstra – Baarda
m.m.v. Sânkop trio
Organist: Dhr. J. Adema

Zondag 31 augustus
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. Nijendijk

Pingjum - Victoriustsjerke, 09.15 uur 
Voorganger: ds. P. Wattèl

Witmarsum - R.K.Kerk, 16.30 uur
triatlondienst, vanaf 16.00 uur is er koffie. 
Voorgangers: ds. Wattèl, pastor Visser 
en pastor ten Wolde.

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Wessels-Nijzink

Oud papier
Makkum - Zaterdag 6 september wordt weer 
het oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor 
de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het 
papier goed gebundeld in dozen aan de weg 
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de 
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en 
het kaatsveld.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Dominee Touwen woonde hier in oorlogstijd 
met zijn jonge gezin, was actief betrokken bij 
het verzet, werd gearresteerd, en uiteindelijk 
september 1944 omgebracht in de bossen bij 
Vries (Drenthe). Er was veel betrokkenheid van 
de Makkumers bij het lot dat zijn vrouw en 
dochter Ineke was overkomen. Later verhuisden 
ze naar de Veluwe
 
Dochter Ineke Touwen trouwde met Frits 
Haselhoff. In Makkum bleef iedereen haar met 
haar meisjesnaam aanroepen. Ze onderhield 
contact met vele Makkumers en samen 
bezochten ze vele jaren hier de dodenher-
denking op 4 mei. Op hoge leeftijd gekomen, 
ging de gezondheid van Frits steeds verder 
achteruit, en dat werd de belemmering om 

vanuit Leusden (bij Amersfoort) hier naar toe 
te komen. Doch jaarlijks kwam er rond de 4de 
mei een schriftelijke steunbetuiging binnen 
voor allen die het moeilijk hebben.

Deze week ontving Klaas Groeneveld, van het 
Comité Dodenherdenking Makkum, het bericht, 
dat Frits op 84 jarige leeftijd was overleden. 
Een herdenkingsbijeenkomst voor Dr. Frederik 
Haselhoff, die hoogleraar was geweest aan 
de Rijksuniversiteit in Groningen, is afgelopen 
vrijdag gehouden in Leusden. 

Voor een ieder, die Ineke Touwen een condo-
leance wil zenden: 
Mevr. C.S.C. Haselhoff-Touwen 
Berkenlaan 5, 3833 AP  Leusden

Echtgenoot van Ineke Touwen overleden

De Koepelkerk in Witmarsum is weer elke zater-
dagmiddag open in het kader van Tsjerkepaad. 
U bent t/m 13 september a.s. van harte welkom 
in de kerk voor een praatje of een kopje koffie. 
Velen gingen u al voor. 

Zaterdag 9 augustus j.l. kon de 100e bezoeker 
van dit seizoen worden verwelkomd. Dit was 
mevr. A. Vlam uit Witmarsum. Zij was van plan 
met de bus naar West-Friesland te gaan, maar 
omdat ze nog wat tijd over had en de deur 
open stond, besloot ze even de kerk binnen te 
lopen. Ze was erg verrast dat zij precies de 
100e bezoeker bleek te zijn en om die reden een 
boekje uitgereikt kreeg over de geschiedenis 
van de Koepelkerk. Behalve toevallige voorbij-
gangers komen er ook regelmatig Doopsgezinde 
pelgrims in groepsverband naar de Koepelkerk 
en het Menno Simonsmonument. 

In de Koepelkerk is deze zomer een expositie 
ingericht, in relatie tot de kerkhervormer Menno 
Simons, de eerste en de enige (radicale) her-
vormer van Nederlandse bodem. Na een korte 
fase van religieus fanatisme en extremisme in 
het gewelddadige 'Nieuwe Jeruzalem' te Münster 
(1534-35), was het de ex-pastoor van Witmarsum 
(Friesland), Menno Simons (1496-1561), die het 
verwarde doperdom in ons land een nieuw 
perspectief bood. Hij nam het evangelie zo 

letterlijk mogelijk, preekte de afzondering van 
de 'wereld': het dragen van wapens en het 
zweren van eden werd verboden; geloof kwam 
minder op woorden en rituelen aan dan op 
daden. Ook de mennonieten of mennisten 
werden zwaar vervolgd: enkele duizenden 
volgelingen werden geëxecuteerd, anderen 
vluchtten vooral naar Polen. Hoewel ook Menno 
voortdurend op de vlucht was, slaagde hij erin 
het gemeenteleven te organiseren. 

Op 23/8 en 30/8 is er nog de mogelijkheid om 
de Koepeltoren te beklimmen, onder voorbe-
houd van goed weer. De beklimming gebeurt 
onder leiding, maar is wel voor eigen verant-
woordelijkheid. Deelnemers krijgen na afloop 
een mooi torencertificaat. 

Op zondag 31/8 is de kerk open van 10.00 - 
16.00 uur i.v.m. de triatlon in Witmarsum. U 
kunt er een kaarsje branden, een glaasje 
water drinken, even tot rust komen of een 
spiritueel moment beleven. Op 6 september 
2014 willen we weer een wandeltocht organi-
seren van Witmarsum naar It Skûltsjerkje in 
Pingjum waar dan de film over het leven van 
Menno Simons kan worden bekeken. Vertrek 
om 16.00 uur vanuit de Koepelkerk. Op zater-
dag 13 september a.s. is de kerk de hele dag 
open en is het tevens Nationale Orgeldag.

100e bezoeker in Koepelkerk Witmarsum

eigen fotoeigen foto
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GEZOCHT
Tijdelijke woonruimte

Woonruimte voor 
alleenstaande jonge vrouw.

Voor een periode van ±half jaar.

Telefoonnummer: 06 25019460

vriend van de belboei
Steun de Makkumer Belboei en wordt ook Vriend van de Belboei. 
Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft 
of via belboei@makkum.nl.

Vorig weekend stonden de jongste Makkumer 
horeca ondernemers Sjoerdtje Miedema en 
Willy van der Velde in het middelpunt van de 
belangstelling. Makkum kon voor de eerste 
keer een kijkje nemen in hun fonkel nieuwe 
broodjeszaak “De Rige” op de Markt. Inmiddels 
draait de zaak al op volle toeren. De Rige is 
een passende naam voor deze nieuwe horeca 
gelegenheid. De naam grijpt terug naar een 
historisch onderdeel van het rijke verleden 
van de Vlecke. Bij binnenkomst van het ver-
nieuwde pand springt meteen de imposante 
muurdecoratie in het oog. Zo was het vroeger. 
De eyecatcher herinnert aan de tijd toen de 
oude vaart “De Rige” nog door de straat liep. 

Zaterdag 9 augustus werd voor familie en 
vrienden de officiële opening verricht door 
Willy Miedema-Feenstra, mem van Sjoerdtje 
en beppe van Willy. De bezoekers werden 
zondags verwelkomd met een luxe hapje en 
een drankje. Sjoerdtje en Willy kregen veel 
complimenten voor de sfeervolle inrichting 
van het pand. Beide vertellen graag hoe de 
inrichting tot stand is gekomen. Achter elk 
hoekje in het pand schuilt wel een persoonlijk 

verhaal. In het midden is een zithoekje ingericht, 
“Pake’s bankje”, wat liefdevol herinnert aan pake 
Karst. “Ús pake wie boufakker”, vertelt Willy, 
“Hy hat de plankjes doedestiids skjirre en no ha 
we se hjir brûkt. Ik tink dat er it wol moai fûn hie”. 

De broodjeszaak is dagelijks geopend van 8.00 
tot 18.00 uur. “Nu kunnen we eindelijk ’s morgens 
een kop koffie in Makkum drinken”, merkt een 
toerist dankbaar op. De menukaart biedt diverse 
broodjes met gevarieerd luxe beleg van huis-
gemaakte en verse producten tegen een rede-
lijke prijs. Er is een ruime keuze uit diverse 
tosti’s en drankjes. De belegde broodjes 
kunnen ook meegenomen worden naar huis. 

Maar “De Rige” is meer. Het is tevens een unieke 
combinatie van horeca en kleding. De Kokofun 
dames Alie Postma en Janke Koopmans ver-
zorgen al een aantal jaren succesvolle kleding-
party’s aan huis. Zij hebben de stap genomen 
om nu ook via andere wegen hun producten aan 
te bieden. Met veel enthousiasme presenteren 
de beide dames in het pand hun nieuwste 
collectie dameskleding en accessoires voor 
de hippe en trendy vrouw. 

Makkumer broodjeszaak 'De Rige' een aanrader door Sjirk Wijbenga

De muurdecoratie toen de oude vaart “de Rige”nog door de straat liep

Ga mee op een avontuurlijke ontdekkings-
tocht over een onbewoond eiland. It Fryske 
Gea houdt op woensdag 27 augustus een 
avontuurlijke jeugdexcursie over de Makkumer-
noardwaard bij Makkum. Van 14.00 tot 16.00 
uur neemt een gids de kinderen mee op een 
spannende speurtocht. Opgave voor deze 
jeugdactiviteit kan tot dinsdag 26 augustus 
12.30 uur via het bezoekerscentrum, tel. 
(0511) 539618. Deelname is voor leden van 
It Fryske Gea gratis op vertoon van de leden-
pas, niet-leden betalen  4,-. 

Sporen zoeken
De Makkumernoardwaard is een onbewoond 
eiland in het IJsselmeer. Het eiland is alleen 
tijdens excursies te bezoeken en dat maakt 
het extra spannend. Op het eiland zijn veel 
sporen te vinden van de dieren die hier leven. 
Herken jij de pootafdruk van een ree? Of zie je 
ook de sporen van een dier dat onder de 
grond leeft? Op het schelpenstrand zijn veel 
bijzondere schelpen te vinden. Misschien vind 
je zelfs wel flessenpost.

Jeugdexcursie op een onbewoond eiland
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Rinia Fietsen hoofd-
sponsor Tijdrit Zurich
door Jetze Genee

Rinia Fietsen in Makkum focust zich steeds 
meer op het populaire wielrennen. Als officiële 
Cube-dealer (Amerikaans fietsmerk) kan Rinia 
professionele sinds kort prima racefietsen, 
kleding en accessoires leveren. Om deze 
(nieuwe) sector binnen de winkel extra te
promoten is Rinia Fietsen bezig met promotie. 
Dat doen zij onder andere door hoofdsponsor 
te zijn van de tijdrit Zurich georganiseerd door 
WV Snits. 

WV Snits staat voor wielervereniging Sneek, 
een ‘wilde’ vereniging voor iedereen die zich 
wil meten met andere renners op een race-
fiets. Zonder licentie van de Nederlandse 
wieler unie, KNWU, kan iedere recreant deel-
nemen aan de meeste wedstrijden van WV 
Snits. Juist nu het wielrennen ook in Makkum 
en omgeving steeds populairder wordt is het 
een bewuste keus voor Rinia om meer toe te 
spitsen op racefietsen. Vooral de jongste Rinia, 
Timen, is enthousiast. ‘Als Cube dealer willen 
wij garant staan voor een goede en betaalbare 
racefiets’. ‘Wij willen ons profileren als fietszaak 
die ook de klaar staat voor MTB en Race-
fietsen’. Met de racefiets clubjes die iedere 
zondag hier de Kerkstraat passeren zien wij 
dat de sport aan populariteit wint.’

Súdersee trein
Makkum is sinds vorig jaar ook een groep 
wielrenners rijker die zich gebundeld hebben 
onder de naam ‘Súdersee Trein’. In wisselende 
samenstelling trainen zij wekelijks op zondag 
een rondje Gaasterland (ca. 60 km). Voor de 
sportieve verbetering maar vooral voor de lol. 
Of leden van deze fameuze trein dinsdag de 
26e augustus ook aanwezig zijn om de snelste 
tijd op het 18 km lange parcours te fietsen is 
de vraag, om elkaar niet teveel in de kaart te 
laten lezen worden daar geen mededingen 
over gedaan. 

Kijken mag en kan natuurlijk. U ziet de fietsers 
het best in een van de bochten of het viaduct 
op Kornwerderzand. Aanmelden van deelnemers 
kan in restaurant de Stenen Man in Zurich. 
De deelnemers fietsen een rondje van 18 km 
tussen Zurich en Korwederzand. De snelsten 
zijn na ruim 20 minuten terug. Met een gemid-
delde van 47 km/uur! Opgeven kan nog net 
via de website www.wvsnits.nl. Of via Cor de 
Witte, van de WV Snits, 0515 – 232334.

Tijdrit Zurich
Datum: 26 augustus 2014
Tijd: 18:00
Plaats: Zurich
Locatie: Wegrestaurant



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 20 augustus 2014

TE HUUR
Stallingsruimte (onder toezicht)
per week, per maand of per jaar.

Voor boot, caravan of camper
in vorstvrije loods van 300 m2

of half open loods van 400 m2

Neem vrijblijvend contact op met
C. v/d Meer - 0515 - 231460

Ervaren/betaalbare tuinman
bied zich aan voor al uw 

tuinwerkzaamheden
 8 per uur

Ook voor al uw hand en spandiensten 
kunt u contact met mij opnemen

Tel: 06-46767747

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Vrijdag 29 augustus wordt alweer voor de 
25e keer het Leugenbollepop-festival georga-
niseerd. De eerste keer was op 15 augustus 
1990. Meer historische informatie kunt u vinden 
in de speciale Leugenbollepopkrant die vanaf 
vrijdag 22 augustus op de braderie verkrijgbaar 
zal zijn. Op het programma staan dit jaar weer 
een aantal zeer leuke & ludieke acts. Natuurlijk 
zijn er vele zangers en zangeressen die ‘klap-
pertandend zullen stralen”. Er zijn optredens van 
de drumband, de onvolprezen Mannen van de 
Leugenbolle” en het koor van ex-openbaren. 

De kindershow begint om 19:30 uur. Vollie, Karin 
en Rixt zullen de kids op hun eigen speciale 
wijze vermaken. Makkumer kinderen mogen 
deze show echt niet missen! Het zou een 
gemis zijn in de opvoeding! 

Het muziekfestival zal om 20:30 uur worden 
geopend met een kort optreden van niemand 
minder dan JELLE B. Normaal speelt Jelle B. 
alleen met zijn gitaar. Dit jaar heeft de Leugen-
bollepopband zijn nummer 1 hit “Mooi” 
ingestudeerd. Met daarin een glansrol voor 
trombonist Jan Visser. 

De Makkumer Bluesbrothers danken hun 
bestaan aan Leugenbollepop. Ooit fungeerde 
dit gezelschap als begeleidingsband. Later is 
de band een zelfstandig leven gaan leiden. 
Rond 20:45 uur spelen de heren een set die 
ongeveer drie kwartier zal duren. De band 
bestaat uit louter winnaars! Winnaars van het 
Liet-festival. Zij zullen ongetwijfeld hun winnende 
lied spelen. Het lied waarin zij hun grote voor-
keur voor windmolens en hun tomeloze liefde 
voor windenergie bezingen.

Waarschijnlijk rond 21:45 uur is het de beurt 
aan de jongste band van Makkum: MMT. Vorig 

jaar werden er al artiesten begeleid, maar het 
optreden met Beatles nummers op het dak 
van de Zwaan staat nog steeds bij iedereen 
diep in het geheugen gegrift. MMT bestaat uit: 
Matthijs Klein, Erik Wessels, Vlad Petrachuk 
en Bryan Runhaar.

Zo ongeveer rond 23:00 uur zal het de beurt 
zijn aan GAIVS om artiesten te begeleiden. 
Vorige jaren stond de band onder de muzikale 
leiding van Werner Rinia, maar Werner moest 
dit jaar helaas wegens gezondheidsproblemen 
verstek laten gaan. In personele bezetting 
verschilt de band niet zoveel van de Kuipers-
band: het verschil wordt gemaakt door de 
aanwezigheid van Roel van Dekken & Jan van 
der Wal. 

Afsluitend, ergens rond 00:00 uur zal de “Kuipers” 
band (Sake, Remco, Arie) met drummer Arjen 
Kamminga, de laatste artiesten begeleiden. 
De blazerssectie die de hele avond te horen 
en te zien zal zijn bestaat uit René van der Bles, 
Frank Gietema, Jan Visser en sectieleider Aart 
Postma. Het achtergrond/voorgrond koortje 
bestaat uit Marije Kuipers en Geartsje Haijtema.

Ook dit jaar wordt getracht om naast hoog-
dravende & intellectueel zeer verantwoorde 
muziek ook zoveel mogelijk spektakel & snel-
heid & feest & herkenning & humor te brengen. 
De tijden zoals hier aan gegeven zijn uiteraard 
bij benadering. Zeker later op de avond is de 
tijdsindeling onzeker. Dit vanwege de traditionele 
alcoholproblemen bij de diverse muzikanten. 

Zoals altijd garandeert de organisatie mooi 
weer! Er zal worden gecontroleerd op het 
meenemen van eigen drank. De slogan van 
dit jaar is: Je bent een aso die stinkt, als je je 
eigen drankjes drinkt!

Vijfentwintig keer Leugenbollepop!

Weet je nog dat jouw vriendinnen en maatjes het 
vorig jaar hadden over die gekke blauwe smurf 
hadden? Of over Ali B? Of die popartieste met 
die saxofoon? Deze zaten allemaal in de jury 
van de kids LBP, de start van Leugenbollepop. 
“Een goed begin is het halve werk”, zullen de 
organisatoren wel gedacht hebben, vandaar 
dat er dit jaar op 29 augustus weer een kids 
LBP wordt georganiseerd!!! En ja: ook dit jaar 
weer onderleiding van de glamourbabes Rixt 
en Vollie en een (te) gekke jury. 

Ieder jaar verassen verschillende jeugdige 
talenten uit Makkum en omstreken met gave 
acts. Playbacken, live zingen, goochelen, een 

acrobatenact, toneel of moppenshow: alles 
mag bij Kids LBP!!! Wil jij alleen of met een 
groepje meedoen? Geef je dan snel op! Door 
de verwachte drukte met inschrijvingen, kun je 
dit maar beter snel doen. Jouw optreden op 
een echt podium voor honderden mensen uit 
Makkum! Dat is echt gaaf! Ook dit jaar weer 
met dikke prijzen aangeboden door Els 
Speelsgoed. Kijken naar dit spektakel is fan-
tastisch, maar meedoen is grandioos. 

Dus heb je vragen of wil je je opgeven? 
Mail naar Vollie: info@vollie.nl of zoek contact 
(eventueel samen met jouw ouders) met de 
Vollie.nl facebookpagina.  

Het spektakel vóór het spektakel!!!
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KoKoFun! heeft GEWELDIG nieuws…..
Vanaf heden is onze collectie te vinden 

bij broodjeszaak De Rige, Markt 25 te Makkum.

Dit moet uiteraard worden gevierd. Daarom organiseren wij 
vrijdag 22 augustus a.s. van 17.00 tot 21.00 uur een speciale 

openingsactie met de nieuwste arrivals Fall 2014. 
Bij besteding van €50,00 bij KoKoFun! 

ontvang je een gratis kopje koffie/thee met gebak bij De Rige.

Je bent van harte welkom!!

Janke  en Alie

Samen kom je verder!!!!
openingsactie**openingsactie**openingsactie**openingsactie** 

Donateurdag van 
It Makkumer skûtsje
Bent u donateur van It Makkumer skûtsje? 
Dan nodigen wij u hierbij uit voor de donateur-
dag van It Makkumer skûtsje op 6 september 
a.s. Dit jaar zal er tijdens de donateur dag 
gezeild worden met het skûtsje. U als dona-
teur bent van harte uitgenodigd om mee te 
zeilen met 2 personen.

U kunt zich opgeven voor deze dag via 
info@makkumerskutsje.nl (voor 30 augustus)
Geeft u hierbij aan met hoeveel personen u 
komt (Max. 2 personen). Wij zullen u ongeveer 
een week van te voren laten weten hoe laat u 
op kunt stappen bij de Makkumer sluis.

Met vriendelijke groet,
De bemanning van It Makkumer skûtsje

Beginnen met hardlopen? 
Start to Run!
Die rode wangen, dat frisse gezicht en dat 
gezonde lijf; ook jij kunt een hardloper zijn! 
Kom meedoen, kom beleven, kom hardlopen 
en maak het mee tijdens de 6-weekse cursus 
Start to Run. 

Zaterdag 6 september start in Witmarsum een 
nieuwe cursus Start to Run. Na een zes-weekse 
cursus Start to Run kun je zo’n 25 minuten 
achter elkaar hardlopen. Believe it! Enthousiaste 
trainers en gezellige loopmaatjes wachten je 
elke zaterdag op om 14.00 uur bij de kantine 
van Camping Mounewetter voor een energieke 
training in en rond Witmarsum, het bos of op 
het voetbalveld. Samen werk je toe naar de 
afsluitende ‘Start to Finish’ trainingsloop op de 
zevende zaterdag. Je conditie verbetert en dat 
voel je: je wordt steeds fitter! Elke kilometer 
verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid 
calorieën. Wie heeft er nog een excuus om op 
de bank te blijven zitten? Ga mee naar buiten! 

Je krijgt veel meer dan alleen een fit lichaam 
als je meedoet aan Start to Run! Je ontvangt 
ook een functioneel hardloopshirt, drie edities 
van het tijdschrift Runner’s World én het spe-
ciale Start to Run Magazine, vol beginnerstip 
en weetjes. Je bent voor vier maanden lid van 
de Atletiekunie zodat je verzekerd bent tijdens 
de trainingen en je krijgt korting op producten 
van de Atletiekunie. Ik zie je zaterdag!

Duizenden lopers gingen je voor en zijn via 
Start to Run aan een veilige en gezonde hard-
loop carrière begonnen; Maak ook zo’n gezonde 
en veilige start, samen met loopmaatjes uit je 
eigen omgevingen laat je begeleiden door 
deskundige en ervaren trainers van Loopgroep 
Witmarsum. Inschrijven kan nu al via de site 
www.starttorun.nl locatie 8748. Wil je meer 
informatie mail naar jannyyntema@gmail.com

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

4 feestelijke dagen vol festiviteiten, verdeeld 
over 9 lokaties in Súdwest Fryslân, met elkaar 
verbonden door trein, boot en bus. Hierdoor 
kunt u volop genieten van de vele evenementen 
in de gemeente Súdwest Fryslân. Op specta-
culaire wijze zijn de locaties deze vier dagen 
met elkaar verbonden. 

Moderne en historische voertuigen, zoals een 
originele stoomlocomotief met wagons die op 
zaterdag 30 en zondag 31 augustus de ver-
binding verzorgt tussen Sneek en Stavoren en 
alle tussenliggende stations, IJlst, Workum en 
Hindeloopen, aan doet. Het beurtveer Johanna 
Jacoba is de vaar verbinding vanaf IJlst naar 
Heeg en Woudsend. Bolsward is vanaf Sneek 
en Workum per authentieke bus te bereiken 

en vanaf Workum is er ook een busverbinding 
met Makkum. Wel heel bijzonder is de vaar-
tocht per praam tussen Makkum en Bolsward.
Zo zijn alle plaatsen met elkaar verbonden die 
u met één enkele ticket vier dagen lang kunt 
bezoeken. Een ideale gelegenheid om een 
unieke vaartocht bijzonder trein of busreis met 
een festiviteit te combineren. U kunt iedere 
dag een ander programma samenstellen en 
naar hartenlust combineren.

U kunt op elk station starten (zie het vervoer-
schema). Op donderdag 28 en vrijdag 29 
augustus wordt de treinverbinding tussen 
Sneek en Stavoren verzorgt door de moderne 
treinen van Arriva en kunt u tot ’s avonds laat 
nog reizen.

Het inmiddels 26 jaar bestaande Septemberpop 
gaat totaal vernieuwen, stilstand is achteruit-
gang aldus de woorden van de organisatie. 
Als feest zijnde moet je je af en toe vernieuwen 
om het aantrekkelijk te houden voor je bezoekers. 
Na hard werken op de achtergrond mag het 
resultaat er zijn. Vernieuwend van deze editie 
is dat het evenement dit jaar uit twee tenten zal 
bestaan: de Pop Tent en de Dance Tent. Ook 
de inrichting van het terrein is totaal anders. 

Vrijdagavond 19 Sept is alleen de Pop Tent 
geopend, tijdens het feest der herkenning met: 
Jannes, Anneke Douma, de Tappers,  Ronnie 
Ruysdael (voor heen de Sjonnies), ABBA tri-
butte band S.O.S, en het dweilorkest de 
Hegemerdekdweilers. 

Zaterdagavond 20 Sept zal er in beide tenten 
gefeest worden. De Band Jetset en Jelle B 
zullen de Pop Tent op zijn kop zetten en in de 
Dance Tent zullen de volgende Dj`s/acts er 
een knalfeest van maken: Steff da Campo, Dj 
Punish & Jpack MC, Kraantje Pappie, en Dani 
L. Mebius. 

Vrijdag avond tent open om 20 uur en zater-
dagavond 21 uur. De kaartverkoop zal 18 aug 
van start gaan bij: Blokker in Workum, 
Miedema lunchroom Bolsword, VIP Records 
in Sneek, Boekhandel de Jong in balk. Tickets 
13,- V.V.K.  aan de kassa 15,-  meer info check 
ons Faceboek of www.septemberpop.nl. Kortom 
laat je verrassen op het totaal vernieuwde 
SEPTEMBERPOP 2014, tot 19 en 20 Sept. 

Vorige week maandagavond werd het start-
sein gegeven voor de 38e zwem4daagse in 
waterpark Mounewetter. Gelukkig was het weer 
prima en de opkomst goed. Maar liefst 148 
sportieve deelnemers hadden zich opgegeven. 
De allerkleinsten deden mee aan de aqua-
loop. Zij deden spelletjes in het water. Onze 
plaatselijke muziekvereniging Nij Libben was 
langsgekomen om met hun vrolijke muziek 
iedereen aan te moedigen. Na het zwemmen 
konden de deelnemers even bijkomen van 
de inspanning en zich warmen aan lekkere 
poffertjes. De opbrengst hiervan was bestemd 
voor de actie Spieren voor Spieren.

Dinsdagavond werd door kanovereniging 
Onder de Wadden uit Franeker een demon-
stratie kanovaren gegeven. Later mochten de 

kinderen zelf met een kano peddelen. Hier 
werd volop gebruik van gemaakt. Tijdens het 
zwemmen werden aardbeien te koop aange-
boden en ook deze opbrengst ging naar 
Spieren voor Spieren.

Op woensdagmiddag konden de kinderen 
lekker in de weer met stoepkrijt. Ook werd met 
een groepje een gezamenlijk schilderij inge-
kleurd dat zwembad Mounewetter voorstelde. 
’s Avonds gaf karateclub F en F uit Sneek een 
demonstratie en ook bij dit evenement mochten 
de kinderen actief meedoen. Hierna was het 
tijd om weer in het water te springen voor een 
les aquafitness  o.l.v. Ruben en Linda. Voor
de waaghalzen was er het “springen van de 
hoogste bom” op donderdagmiddag. Op 
donderdagavond konden de medailles opge-
haald worden en was er veel animo voor het 
spijkerbroekhangen.

Vrijdagavond was een inhaalavond van de 
zwem4daagse en vanaf 20.30 uur konden de 
deelnemers in het donker zwemmen, terwijl 
DJ Huisman gezellige discomuziek ten gehore 
bracht. De totale opbrengst van de aktiviteiten 
voor Spieren voor Spieren tijdens de zwem-
4daagse bedroeg ruim  120,-.

Al met al een zeer geslaagde en drukbezochte 
zwem4daagse, met dank aan alle vrijwilligers 
die hand- en spandiensten verrichtten. 

Dampend en Bruisend Sudwest Fryslan

Vernieuwd SEPTEMBERPOP start voorverkoop

Gezellige zwem4daagse in Mounewetter

eigen fotoeigen foto
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KV MAKKUM ORGANISEERT 
De traditionele

42e Koninklijke Tichelaarpartij

Off. K.N.K.B. Heren 1E Klas 
vrije formatie partij.

Zondag 24 augustus a.s.
Aanvang: 10.00 uur

Prijzen: Prachtig sieraardewerk 
aangeboden door 

Koninklijke Tichelaar te Makkum.

Keurmeesters graag 15 min vóór 
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!

Kantinedienst: 
9.30 uur 

Gretha Huisman – Linda Miedema
14.00 uur 

Egbert v.d. Veen – Jakke v.d. Kamp
Frans Kerpel

KV MAKKUM ORGANISEERT 
NACHTKAATSEN 

OP HET KAATSVELD

Vrijdag 22 aug. a.s. 
wordt deze partij gehouden.

Jeugd, Dames en Heren apart, 
bij voldoende deelname,

er wordt gekaatst met een luchtbal.

De prijzen bestaan uit waardebonnen,
aangeb. door Klussenbedrijf U. Tuinier
en Buwalda Las- en Constructiebedrijf

Aanvang: 19.00 uur.

Opgeven voor deze partij 
kan t/m morgen, donderdag 21 aug. 

20.00 uur in de kantine,
of bij secr. Mieke Tilburgs, 

Tel: 06 51 071 052

PSV de Halsbânruters
Zondag 17 augustus werd er voor alle leden 
van PSV de Halsbânruters een, onderlinge 
dressuurwedstrijd gehouden met behendig-
heidspelletjes op de pony. Degene die op al 
deze onderdelen de meeste punten scoorde 
won de wisselbeker. De 3e prijs ging naar Eva 
v/d Tuin en een gedeelde 2e prijs ging naar 
Iris Lok en Liesbeth Folkertsma. En de 1e prijs 
ging naar Vincent Beersma. Alle deelnemers 
aan deze middag mochten een kleinigheidje 
uitzoeken deze bestonden uit gebruiksartikelen 
voor paard en pony. Daarna werd er lekker 
gebarbecued in de hal van Juliën en Kirsten 
Beersma. Zo kwam er weer eeneind aan een 
geslaagde middag.

Dronrijp 9 augustus
Helena Sijbesma kwam hier uit in de klasse B, 
met Meinte KZ. In de 2e proef reed zij een 
winstpunt met 187 punten.

De Halsbânruters

Bobbie IJdema Frieskampioen met Wytse 462 

Harich 9 augustus:
Bobbie IJdema nam samen met de dekhengst 
Wytse 462 deel aan de Friese kampioen-
schappen in de klasse M2. In de ochtend 
behaalden zij een gemiddelde score van 
63,17%. Tijdens de finale proef werd er een 
hele nette proef neer gezet met een score van 
65,83%. Daarmee behaalden ze de kampioens-
titel in de klasse M2 van Friesland! Zij gaan 
Friesland vertegenwoordigen op de Nederlandse 
Kampioenschappen dat in september verreden 
zal worden in Ermelo.
Lucie Boelens kwam met Cappacio aan de start 
in de klasse M1 dressuur. In de finale behaalde 
zij de 3e plaats met 184 en 201 punten. Ook 
Lucie en Cappacio mogen naar de Nederlandse 
kampioenschappen om haar 3e plaats te ver-
dedigen in Ermelo.

Assen 10 augustus,
Hier kwam Bobbie aan de start in de klasse Z1 
met Up to Date’s Ulkje. Dat was een selectie-
wedstrijd voor de KFPS competitie in de klasse 
Z1. De 4e en de 2e prijs gingen mee naar huis 
met 209 en 219 punten goed voor 2 winstpunten.

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma
Zaterdag 23 augustus
Makkum 1 - Ouwe Syl 1 15:00
Mulier 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - Nijland 3 14:30
ONT A1 - Makkum A1 10:20
Frisia B3 - Makkum B1 14:30
Harlingen C1 - Makkum C1 13:30
Bolsward D1 - Makkum D1 9:00
SDS E2 - Makkum E1 9:00
Oeverzwaluwen F1 - Makkum F1 9:00
SDS VR1 - Makkum VR1 13:30

Dinsdag 26 augustus
Makkum 2 - Zeerobben 3 18:45
Makkum A1 - Leovardia A1 18:45

Woensdag 27 augustus
Makkum C1 - Zeerobben C3 18:45
Makkum D1 - ONS Boso Sneek D2 18:45

Donderdag 28 augustus
Makkum B1 - Zeerobben B2 18:45
Makkum VR1 - Oosterlittens VR1 18:45

Zaterdag 30 augustus
Makkum 3 - Mulier 3 14:30
Makkum B1 - Franeker SC B2 12:30
Makkum C1 - MKV'29 C1 10:45
Makkum D1 - LSC 1890 D2 10:45
Makkum E1 - Bolsward E2 9:45
Makkum F1 - IJVC F1 9:50

Dinsdag 2 september
Makkum 1 -  Berlikum 1 19.30

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Nachtkaatsen op het 
kaatsveld & sponsor- en 
vrijwilligersavond!
Vrijdag 22 augustus organiseert de KV Makkum 
een grote Nachtkaatspartij, gesponsord door 
Klussenbedrijf U. Tuinier en Buwalda Las- en 
Constructiebedrijf, op “Keatslân De Seize” aan 
de Klipperstraat. (Zie aankondiging elders in 
deze Belboei).

Naast het kaatsen worden er nog allerlei extra’s 
georganiseerd. Er is muziek vanuit onze eigen 
kantine en aan de inwendige mens wordt ook 
gedacht. De kantine is open voor de koude 
drankjes en buiten is er een feestelijke barbecue 
met salades en meer.
De KV Makkum heet iedereen van harte wel-
kom op deze speciale avond/nacht, zodat we 
er met z’n allen een gezellig feest van kunnen 
maken in en om het veld! 

ZERRES
Laatste zomerbroeken
verschillende lengtes

50% koring

Vrijdag 1 augustus: we vertrekken om 12 uur 
met It Makkumer Skûtsje en de 8 volgboten 
richting Hindeloopen. Spanning alom de eerste 
keer in de A klasse zeilen. Om 3 uur nog even 
een korte training met de hele bemanning en 
de loeders zoeken lekker het terras op.

Zaterdag 2 augustus: mooi weer windkracht 
3, we gaan ervoor. Het voorseizoen van het 
Skûtsje was slecht,maar na vele trainingen en 
vele veranderingen hebben we het gevoel dat 
het schip nu beter loopt. 14.10 uur het start-
schot en het Skûtsje gaat goed, we blijven de 
hele wedstrijd midden moot met als eindresul-
taat 9de. We zijn tevreden.

Zondag 3 augustus: we varen met de hele 
vloot naar Stavoren en bakken s, avonds vis en 
hebben een gezellige avond met de bemanning, 
loeders en kinderen.

Maandag 4 augustus: weer een goede start 
maar er zijn 5 skûtsjes te vroeg gestart, dus 
valse start. Nu komt de zwarte vlag erin, wie er 
nu weer vals is kan de haven opzoeken. We 
starten de tweede keer ook voorzichtig wat 
prima is want er zijn weer 5 skûtsjes vals en bij 
de hoogste ton worden deze skûtsjes aan-
geroepen dat ze de wedstrijd moeten verlaten 
heel sneu maar ja regels zijn regels. Na een 
spannende wedstrijd worden we 9de.

Dinsdag 5 augustus: vandaag richting Heeg 
en we gaan met de Makkumer vloot voor 
anker op de Heegemermeer. Prachtig weer 
met weinig wind voor de B en de C klasse 
deze wedstrijden worden afgelast, gelukkig 
staat er om 2 uur wat meer wind en kunnen 
we starten. Geweldige start en we gaan als 
tweede om de hoogste boei, we zeilen een 
geweldige wedstrijd en liggen tot het laatste 
rak 4 de maar dan schift de wind nadelig voor 
ons maar worden we toch nog 6de.

Woendag 6 augustus: Sloten, voor ons altijd 
een moeilijk wedstrijd water of het nou tussen 
de oren zit of dat het komt door de ondieptes 
daar in elk geval is de start niet geweldig, het 
waait stevig en weer een behoorlijk draaiende 
en schifterige wind en is het voor alle skûtsjes 
moeilijk om de juiste koers te kiezen. We worden 
12de deze wedstrijd.

Donderdag 7 augustus: Echtenerbrug is altijd 
wat hectisch, niet alle volgboten kunnen onder 
de brug door in de snelweg en de skûtsjes 
moeten de mast strijken. We vinden met alle 
volgboten een mooi plekje naast een vracht-

schip. Weer goede start voor de Makkumers, 
5 de om de hoogste boei, maar weer enorme 
windschiftingen. Het vrachtschip waar de volg-
vloot naast ligt besluit opeens om te vertrek-
ken tijdens de eerste route, dus de loeders in 
aktie, ankers uit brengen en bootjes verhalen 
en als we weer naar de wedtrijd kijken is het 
Makkumer Skûtsje behoorlijk afgezakt. 13 de 
worden we deze wedstrijd. Schipper Klaas komt 
in het Skûtsjejournaal van de Friese televisie 
en daarna met de hele vloot richting Lemmer. 
Onderweg krijgt It Makkumer skûtsje motor 
problemen zodat we pas om 10 uur met z,n 
allen in de grote sluis bij Lemmer liggen.

Vrijdag 8 augustus: Lemmer weer prachtig 
weer met een windkracht 3 en een geweldig 
goede start. 6de om de hoogste boei. Maar 
we kunnen niet echt handhaven en zakken af 
naar een 13de plek. s, Avonds hebben David 
en Wietske Visser voor de bemanning en aan-
hang een rijsttafel klaar gemaakt, dit was een 
ware smulpartij. Ook bleken we opeens een 
echte zeemeermin in ons midden te hebben, 
Eva Jansen werd door de schipper van 
Harmonie bij de bemanning afgeleverd als 
zeemeermin met een mooi verhaal dat hij haar 
uit het water had gevist.

Zaterdag 9 augustus: al vroeg horen we in de 
haven de wind gieren. Wat gaat het vandaag 
worden kan er gezeild worden ja of nee. 
Om 11 uur uitschieters naar windkracht 8. De 
B en C en kleine A klassen worden afgelast. 
Om 2 uur wordt ook de grote A afgelast het 
is onverantwoord. Jammer voor de laatste 
wedstrijddag maar het is onverantwoord. Het 
feest en de huldiging van de kampioenen is er 
s, avonds niet minder om.

Zondag 10 augustus: Het Skûtsje en de helft 
van de volgvloot vertrekt richting Makkum de 
andere helft heeft nog een weekje vakantie 
om bij te komen van deze geweldige week 
Skûtsjesilen. Met als eindresultaat 12de. 
Volgend jaar mogen we weeer in de A klasse 
aan de start verschijnen. 

Alle sponsors, 
donateurs en fans 
van It Makkumer 
Skûtsje bedankt 
dat jullie met ons 
meeleefden en dat 
velen van jullie 
geregeld aanwezig 
waren tijdens de 
wedstrijden. 

It Makkumer Skûtsje tijdens IFKS 2014
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Fraaie 80 bas accordeon in prima staat inclusief 
riemen en koffer. Euro: 165,00. Tel. 0517-531520

autostoel t/m plus minus 5 jaar. Ned. gekeurde stoel 
 20,00 zitje + scherm voor op de fiets  10,00
stoel verhoger (auto)  5,00 tel. 06-14974599

2 setjes Bauer Knie, pols en elleboog beschermers 
voor volwassenen. tel. 0515 232392

Tien lamps zonnehemel. Tel: 0515-231722

Wie kan mij keyboard leren spelen? Ik ben een 
beginner van 50+. Tel. 06 23710024.

Batavus herenfiets, kleur blauw. Achter mist het 
spatbord. Kwijt sinds zaterdag 9 augustus. Wie heeft 
deze 'per ongeluk' meegenomen? Graag even terug 
brengen op de Voorn 18. Of bel met 06 467 98 457

Wie heeft op de nacht van zaterdag op zondag mijn 
grijze vouwfiets Gazelle Halfway ongevraagd mee-
genomen? Tips zijn welkom op 06-519139161

Makkum, De Mieden: Cypersbruine ex-kater met traan-
ogen en opvallend grote voeten. Oud en schuw.
Witmarsum, De Krânse: Cypersgrijsbruin-witte poes, 
2 witte stippen op neusbrug, witte bef, buik en sokken.

Grijs Cyperse poes met witte sokjes. Luistert naar de 
naam Nina, 3 mnd oud. Laatst gezien 04-08-2014 
omgeving It Hof Makkum. Weet u meer bel dan 
06-40714120

Makkum, Krommesloot: Schildpadpoesje met wit, 
kitten.
Witmarsum, Mouneplein: Zwart-witte poes. Wit op 
bovenlip, bef, buik en voeten. Zwarte kinpunt.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, 
tel. 088-0064692.

In de achterstraat een dames jasje zwart leer Vero 
moda. Af te halen bij Venema DHZ.

Op woensdag 6 augustus is bij mij Engwierder-laan 
in Makkum een Agaponis, groen-blauw-rood aan 
komen vliegen. Hij is hand tam, namelijk makkelijk 
te vangen. Kom je hem weer ophalen? Bel dan naar 
06 12 99 37 69

dierenvrienden die hun steentje willen bijdragen door 
te collecteren voor de dierenbescherming. De collecte 
is van maandag 29 september t/m zaterdag 4 oktober. 
Aanmelden kan via de website www.dierenbescher-
ming.nl/collecte of sms KAT naar 4333 en dan wordt 
je terug gebeld. Makkumers kunnen zich ook aan-
melden via het wijkhoofd op tel. 06-38908929     

GRATIS AF TE HALEN

GEVRAAGD

MEEGENOMEN

VERMIST

GEVONDEN

GEZOCHT

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Vrijwilligers van de Makkumer Belboei werven nieuwe vrienden van de Belboei. Tijdens deze 
succesvolle middag-avond zijn meer dan 50 nieuwe vrienden bij de al bestaande groep aan-
gesloten! Vrijdagmiddag kunt u het promotie-team weer vinden bij Kapsalon Nynke!

Vacature Bezorger(ster) Makkum Belboei
Om de Belboei in heel Makkum dekkend te bezorgen zoekt werkgroep Belboei van de 
OVM een bezorger(ster). Vind je het leuk om kranten te bezorgen, mee te werken om dé 
krant van Makkum bij alle lezers thuis te brengen, én om een zakcentje bij te verdienen? 
Meld je dan aan bij Albert van der Woude via info@statumsoftware.nl of bel met: 06-53784057.

Van 14 t/m 17 augustus was er weer het 
jaarlijkse dorpsfeest van de dorpen Exmorra 
en Allingawier. Dit jaar stond in teken van de 
middeleeuwen. Normaal gesproken zijn de 
dorpen tijdens deze feestdagen versierd met 
vlaggetjes en wappert de vlag hoog op de 
toren. Dit jaar was dit niet het geval. Door het 
overlijden van dorpsgenoot Dhr. J. v. Abbema 
op maandag 11 augustus was er besloten 
om het feest aan te passen. Hierdoor dit 
keer geen rondgang van de drumband op 
donderdagavond. Op donderdagavond werd 
het dorpsfeest geopend door de nieuwe 
voorzitter Sierdjan Steigenga. Hierna was er 
een Opvoering toneelstuk door ADYRF uit 
Jirnsum. Na afloop van het toneel zorgden 
The Harmony Shakers voor een goede sfeer 
met hun dans en zang repertoire. 

VRIJDAG 15 AUGUSTUS  
Werd begonnen met de Kaatswedstrijd in 
samenwerking met de kaatsvereniging. Er 
kon worden gekaatst in twee klassen, Heren 
en Dames, met verliezersrondes. De kinderen 

van de basisschool konden hun eigen vlieger 
knutselen en voor de allerkleinsten was er 
grabbelen in de grabbelton. Voor de 55-plus-
sers was er koffiedrinken in de feesttent. 
Daarna was het tijd voor een Onvergetelijke 
roofvogelshow door valkerij Rijssen met o.a. 
Harly the bald eagle. Hier werd uitleg gegeven 
over de vogels en werd er een demonstratie 
gegeven. Dit was echt een schitterende show. 
In de middag was er het zak slaan. Hierbij kon 
je je tegenstander van een balk af het water 
in slaan. Na de nodige waterballetten werd de 
eerste prijs gewonnen door Ingmar Mulder 
de tweede prijs was voor Silvia Hemminga 
en de derde plaats was voor Jelmer dijkstra 
‘S Avond was er nog de spannende strijd 
tussen de Ridders tegen de Jonkvrouwen. 
De Ridders hebben met glans gewonnen en 
mochten dit vieren met champagne.

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
Vrijwel iedereen uit Exmorra en Allingawier 
begonnen met een heerlijk gezamenlijk ontbijt. 
Met z’n allen aan tafel. Lekker en gezellig. 
I.vm de begrafenis waren er de rest van de 
middag geen festiviteiten meer. Om 22.00 
begon de Slotavond met een fantastisch 
stuk livemuziek van: Boulevard

ZONDAG 17 AUGUSTUS
Werd het feest afgesloten met een Tentdienst 
m.m.v Klaas van Denderen en de zanggroep 
Samar uit Makkum. Mede dankzij al de hulp 
van de vele vrijwilligers. Hebben wij ondanks 
het overlijden van onze geliefde dorpsgenoot 
goede dagen gehad.

Dorpsfeest  Exmorra-Allingawier

eigen fotoeigen foto


