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Makkumer crossers presenteren zich op het Plein 
 Door Judith van Lavieren

Makkum - Het plein had op zaterdag-
middag 20 juni een totaal ander aanzien 
dan normaal. Dat was het gevolg van een 
spontane actie van de organisatoren van 
de Makkumer Autocross. De Makkumer 
Autocross wordt op 27 juni gehouden, 
maar zou het niet leuk zijn om de Makkumer 
rijders midden in het dorp voor te stellen 
en daarbij te onthullen wie de ronde-
missen zijn geworden? vroeg de organisatie 
zich af. Harm Jan Cuperus benaderde 
Tjerk Bruinsma. Die was immers op 18 april 
tijdens het Makkumer bevrijdingsfeest 
actief geweest als dorpsomroeper. Was dit 
niet ook een mooie klus voor de dorps-
omroeper? Tjerk nam de uitdaging aan en 
verscheen in witte overall op het Plein. 

Veel Makkumers kwamen even een kijkje 
nemen en door de presentatie van Tjerk 
en de interviews met de verschillende vrij-
willigers die zich inzetten voor de autocross 
kwamen ze ondertussen nog heel wat aan 
de weet. Harm Jan Cuperus vertelde dat 
hij heel blij was met deze mooie opkomst 

voor het voorstellen van de Makkum Klasse. 
Het overgrote deel van de 26 Makkumer deel-
nemers was gekomen, de rest was waar-
schijnlijk nog aan het sleutelen. In totaal zijn er 
al 80 aanmeldingen voor 27 juni.

Er komt tegenwoordig heel wat bij kijken voor-
dat je kunt gaan crossen. De eerste duizend 
euro is zo uitgegeven aan brandwerend 
ondergoed, een nekband, race-overall, vizier, 
helm, handschoenen en de juiste stoel en 
gordel. Het technisch team liep deze middag 
ook bij alle auto’s langs voor een soort voor-
keuring. Zo kregen de coureurs de gelegen-
heid om in deze week voor de cross de laatste 
puntjes nog op de i te zetten. Yke Hoekstra 
van de technische commissie vertelde dat de 
veiligheid tijdens het crossen voorop staat, op 
deze aspecten let men het meest.

Daarna werden we ook nog op de hoogte 
waren gesteld van de mogelijkheid om lid te 
worden van de club van 25 van de autocross. 

Vervolg op pagina 7
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Krommesloot 13

Vraagprijs 
€ 245.000,- k.k.

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Honda buitenboordmotoren 

uit voorraad leverbaar
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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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
27 en 28 juni:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
4 en 5 juli:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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 twee 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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Afscheid nemen is 
met zachte vingers wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
in goede gedachten en herinnering.

Toch nog onverwacht is onze lieve heit 
en schoonvader van ons heengegaan

Pieter Feenstra
* Gaast, 7 maart 1931
† Sneek, 17 juni 2015

Hij keek zo uit naar de komst van 
zijn eerste pakesizzer, maar mag dit 
helaas niet beleven.

 Makkum: André en Anita
  Rossi

  Femke

We hebben op dinsdag 23 juni 
afscheid van Pieter genomen in het 
crematorium te Sneek.

Correspondentieadres:
Tjalkstraat 34
8754 AP Makkum

Diegenen die ik lief heb verlaat ik, om 
diegenen die ik lief had terug te vinden.

In volle geloofsovertuiging is van ons 
heengegaan onze lieve zorgzame heit, 
grutske pake en oerpake

Jan Folkertsma
* Cornwerd, 14 oktober 1924

† Makkum, 16 juni 2015

Sinds 28 augustus 2008 weduwnaar 
van Janke de Groot.

Lemmer:
  Doutzen en Roelof in liefdevolle herinnering

In liefdevolle herinnering:

  Leentje en Jan Wietse
Burgum:
  Hinke en Jan
Arum:
  Otteline en Ido

De afscheidsdienst en de begrafenis 
hebben op zaterdag 20 juni plaatsge-
vonden te Cornwerd.

Correspondentieadres:
Baarderbuorren 12
8822 WR Arum

De pake- en oerpakesizzers:
Cornelis en Limkje, Thomas, Elise
Jan Otte en Janet, Jelte, Lucas, Jimte
Hendrik-Jan
Wietse en Ypie
Jankelien en Auke
Wilco
Janna en Danny, Milan, Kevin
Nynke
Julbert en Sytske
Arjan
Rianke en Wesley

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 12 juni  jl. is overleden onze bewoner

Mevr. M.L. IJntema - Witteveen

Wij wensen haar kinderen en verdere familie  
veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Loslaten is moeilijk.
Maar je hebt je rust verdiend.

Zoals het leven nu was heb je nooit gewild.
Wij laten je in liefde los.

Vredig is van ons heengegaan 
mijn lieve man, onze vader en opa

Teake Dirk de Jong
Theo

* Witmarsum  Alkmaar
  26 november 1930   12 juni 2015

Sjoerdtje de Jong - Smink

Tiny en Hans
  Saskia en Remco

Ann en Cock
  Däphny en Klaas
  Emiel en Marilou

Glorianstraat 19, 1813 LC Alkmaar

De crematieplechtigheid heeft 16 juni j.l. 
plaatsgevonden te Heerhugowaard.

Onze dank gaat uit naar het team van 
Actiezorg voor hun inzet en goede zorg.
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Agenda
Woensdag 24 juni
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 25 juni
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 26 juni
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 27 juni
Makkum - Autocross Makkum
aanvang: 11.00 uur circuitpark Het nauw.

Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Zondag 28 juni
Makkum - Avondrust, klassieke muziek met 
viool en accordeon, aanvang: 15.00 uur in het 
restaurant

Maandag 29 juni
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in dyksicht 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 30 juni
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 1 juli
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 2 juli
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 3 juli
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 4 juli
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Makkum - Tsjerkepaad. 
De Van Doniakerk in Makkum en de Kerk in 
Skuzum zijn te bezichtigen tussen 13.30 uur 
en 17.00 uur.

Zondag 5 juli
Makkum - Avondrust, Duo Nostalgia, zang, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 6 juli
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 7 juli
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 8 juli
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Strandbibliotheek. 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.

Zaterdag 11 juli
Bolsward - Landelijke Open Imkerijdag
info: www.imkerijbolsward.nl

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Sloggi
2 + 1 gratis

Velen hebben met ons meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn vrouw en onze moeder

Hartverwarmend warde de vele woorden van troost, bloemen en kaarten. 
Het heeft ons temeer doen beseffen hoeveel

Nel de Vries
8-1-1949  ~  9-4-2015

niet alleen voor ons, maar ook voor anderen heeft betekend. 
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Familie de Vries, Makkum

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       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

Nu ook volop tuinplanten
in onze nieuwe binnentuin!
Ingang via de winkel

Familiebericht
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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                  

We zijn er weer!!!

Vanaf nu open op: 
donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 18.00 uur

zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

06-53361086

Kerkdiensten
Zaterdag 27 juni
Workum - Nij Mariënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 28 juni
Makkum - K.C. het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Korteweg

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Hibma

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. E. Aarsen-Schiering

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

Makkum- de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Hopman
m.m.v. Dhr. A. Terluin, trompet.

Vrijdag 3 juli
Makkum - Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zondag 5 juli
Makkum - K.C. het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Bakker

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Dijkstra

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. A.T. Kramer

Makkum- de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. G. Wijngaarden
m.m.v. zangduo ”Ruach”

In 2014 heeft de gemeente Súdwest-Fryslân 
een deel van het rioolstelsel in Makkum met 
een camera geïnspecteerd. Daaruit is gebleken, 
dat het riool in de Cynthia Lenigestraat en de 
Petrus Groeniastraat moet worden vervangen. 
Mogelijk zal ook het riool in het Bonthuispad 
worden vervangen, dit zal nog nader worden 
onderzocht. Omdat ook de openbare ver-
harding in deze straten opnieuw moet 
worden gestraat, zullen de werkzaamheden 
gecombineerd worden uitgevoerd. Dit zal 
naar verwachting in 2016 zijn.

Doordat de nieuwe riolering dieper wordt aan-
gelegd dan de bestaande en bovendien een 
grotere diameter heeft, zal een diepe en brede 
sleuf moeten worden gegraven. Het is niet te 
vermijden, dat door het graafwerk de bestaan-
de bomen langs de rijbaan worden bescha-
digd en de kans is dan ook groot, dat de 
bomen dit op den duur niet overleven. Daar 

komt bij, dat de bomen te groot zijn geworden 
voor de ruimte waarin ze staan, waardoor 
periodieke grootschalige snoei van de kroon 
noodzakelijk is. Als besloten wordt tot verwij-
deren van de bomen, ontstaat de mogelijk-
heid het bestaande profiel van de openbare 
ruimte anders in te richten dan het bestaande 
profiel. De gemeente zal het ontwerp de 
komende tijd schetsmatig uit gaan werken.

De gemeente wil de direct aanwonenden/
eigenaren ook bij het nieuwe ontwerp betrek-
ken. Na voldoende uitwerking van het plan zal 
daarom een inloopavond worden georgani-
seerd. Daarin kunnen ideeën worden aan-
gedragen voor verbetering van het plan. De 
betrokken personen krijgen persoonlijk een 
uitnodiging. Maar ook vanaf nu kunt u uw 
ideeën/opmerkingen aangaande deze straten 
al kwijt. Dit kan bij voorkeur per mail naar het 
adres: r.grondsma@sudwestfryslan.nl. 

Vooraankondiging werkzaamheden 
Cynthia Lenigestraat e.o. te Makkum

Eenmaal in de 5 jaar hebben wij tijdens ons 
dorpsfeest een optocht. De inwoners uit 
Ferwoude maken hier de mooiste wagens en 
ook de loopgroepen en de kinderen laten zich 
niet onbetuigd!

Op vrijdagavond 26 juni om 19.00 uur en op 
zaterdagochtend 27 juni om 9.00 uur stellen 
alle deelnemers zich op en vervolgens gaat 

de optocht (2 x)door ons dorp begeleidt door 
het korps Excelsior uit Parrega.

U kunt zelf ook aangeven welke groep of wagen 
volgens u de publieksprijs heeft verdiend! 
Formulieren zullen worden uitgedeeld en deze 
kunnen in de melkbus bij het dorphuis ‘de 
Djippert‘ worden gedeponeerd. Komt dat zien 
en Ferwonder u in Ferwoude!

Optocht in Ferwoude op 26 en 27 juni a.s.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50

6 dagen per week geopend (dinsdag gesloten)
In juli en aug st s 7 dagen per week geopend.

Hou onze facebookpagina in de gaten 
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

Telefoon: 0515-231153

Autocross Makkum 2015

Na een fantastische presentatie dag op het 
Plein van alle coureurs uit Makkum gaan wij 
ons opmaken voor de 25ste autocross van 
Makkum. Alle coureurs uit Makkum zijn op een 
vakkundige wijze voorgesteld aan het publiek 
door de altijd goedgehumeurde presentator 
Tjerk Bruinsma met muzikale ondersteuning 
van Cees Jaspers. ACM had een oproep 
geplaatst voor een verkiezing voor 2 dames 
die Miss Cross 2015 wilden zijn. Na vele aan-
meldingen zijn de zusjes Karin en Marjan de 
Jong aangesteld om deze eer op hun te nemen. 
Deze dames waren op een zeer professionele 
wijze omgetoverd door Fokje Lutgendorff, 
Nynke Boonstra en Durkje Hoeksema en zijn 
komende zaterdag wederom te bewonderen 
op het crossterrein. 

Na de zeer succesvolle cross van vorig jaar, kon 
het bijna niet uitblijven dat hier een vervolg op 
moest gaan komen. Hoogtepunten waren er 
toen genoeg, maar het unieke van die cross 
was toch wel de Makkum klasse. Dorps-
genoten konden onderling met elkaar strijden 
om zodoende uit te vechten wie zich met 
recht de snelste Makkumer kon noemen. Jorn 
Adema won deze klasse, met in zijn kielsoog 
Koert Jansen en Gerard Roorda. Of het Jorn het 
deze editie ook weer gaat lukken zal moeten 
blijken, want deze klasse is enorm gegroeid 
en de concurrentie is ‘moordend’ en zitten 
ook niet stil. Deze keer zijn er al 18 coureurs 
die een poging gaan doen om deze unieke 
klasse op hun naam proberen te schrijven. 
Dat is natuurlijk fantastisch! Dat wil maar eens 
even aangeven, dat er na zoveel jaar er weer 
nieuw leven in de autocross van Makkum is 
geblazen, dat de autocross nog steeds enorm 
leeft in ons mooie dorpje. 

Er word gereden met digitale tijdwaarneming, 
elke auto is voorzien van een transponder en 

zodoende kunnen wij exact kijken wie er met 
de prijs van de snelste Makkumer vandoor 
gaat. Vorig jaar werd deze gewonnen in de 
1600 klasse door Karel Roorda. Deze klasse is 
ook actief op het circuit van Blauwhuis en 
door het rijden van de snelste rondetijd wordt 
hier nog maar eens aangegeven dat men zeer 
serieus met deze wagens om gaan. Uiteraard 
zijn de andere klassen ook weer sterk vertegen-
woordigd, maar het grootste spektakel wordt 
verwacht van de brullende V8 motoren, de 
Stockcar Formule 1 klasse. Door een sponsor 
uit Makkum is de 1ste prijs gezet op  1000,-, 
de 2de op  750,- en de 3de op  500,-. 
Reken er maar op dat deze coureurs hier echt 
wel voor willen strijden en wij verwachten dan 
ook veel spektakel en strijd van deze ‘konings-
klasse’. 

Na vorig jaar zijn er ook wat aanpassingen 
verricht aan het circuit. Zo is de startopstelling 
‘verhuist’ naar de overzijde van de baan, hier-
door is er geen ‘verkeer’ meer bij de ingang 
van het circuitpark, waar men op een veiliger 
wijze het rennerskwartier kan betreden. Door 
deze aanpassing is de onmisbare tribune dan 
ook verplaatst naar de overzijde, wat misschien 
ook wel gunstiger is i.v.m. de windrichting. 
Gezien de bezoekers veelal op de fiets kwamen, 
wordt er deze keer ook wat meer aandacht 
aan de parkeergelegenheid voor de fietsers 
besteed. Voor de veilige oversteek over de 
Weesterweg kan u weer rekenen op de diensten 
van de verkeersregelaars o.l.v. Remco de Jong. 
Uiteraard hopen wij net zoals vorig jaar weer 
op mooi weer. Het hele spektakel begint 
|zaterdag 27 juni om 11.00 uur en zorg dat u 
op tijd bent om niets te missen van deze 
unieke jubileumcross.

Het bestuur van ACM

Rectificatie:
In de laatste MB is een artikel geplaatst over de poging tot inbraak in Avondrust. Daarbij is per 
abuis genoemd dat een nachtzuster de daders op heterdaad betrapte. De medewerker die de 
inbrekers betrapte en er voor zorgde dat dezen het hazenpad kozen was de ziekenverzorger/
broeder werkzaam bij Zorggroep Tellens in WoonZorgCentrum “Avondrust”. In de nacht van 
zondag 07/06 op maandag 08/06 jl. zijn rond de klok van 00.45 à 00.50 uur - twee inbrekers op 
heterdaad betrapt (en vervolgens weggejaagd) in de ruimte gelegen naast de receptie van 
Avondrust door de  ziekenverzorger/broeder.
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Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Simmerfair 
op zaterdag 27 juni 2015
van 12.00 - 17.00 uur bij

Ruitershop Horse & Outdoor te Arum

Lifestyle & brocante & eten 
& drinken & gezondheid 

& paardensport en veel meer!

www.simmerfair.weebly.com

Makkum - Vrijdag 3 juli aanstaande is het voor 
juf Marietje en juf Minke de laatste schooldag 
als leerkracht aan de St Martinusschool in 
Makkum. De afgelopen week zijn ze al met de 
collega’s op stap geweest, vrijdag 3 juli nemen 
ze tijdens de feestelijke laatste schooldag 
afscheid. Een ieder die de twee juffen de hand 
wil schudden is vrijdagochtend 3 juli van half 
twaalf tot half een van harte welkom op de St 
Martinusschool. 
 
Juf Minke werkte voor ze kinderen kreeg zes 
jaar op een gezellige stadsschool in Leeuwarden. 
Twintig jaar later keerde ze terug in het onder-
wijs. Ze kwam in 2000 voor het eerst, wegens 
ziekte, invallen in Makkum. Tussendoor werkte 
ze nog een jaar in Bakhuizen en vanaf 2003 
was ze een van de vaste gezichten in Makkum.

Juf Marietje begon in 1991 in Makkum. Haar 
carrière begon in Zuidwolde, ze werkte daar 
elf jaar. Marietje verhuisde naar Makkum en 
stichtte een gezin. Na zes jaar begon ze hier 
met invallen. ”In januari 1991, elke donderdag 
verving ik juf Bernadette die dan op cursus 
was”. Langzamerhand ging Marietje meer 
werken en verving ze ook tijdens ziekte van 
andere leerkrachten. ”In die jaren heb ik voor 
alle klassen gestaan, behalve voor de kleuters.”

Dat is net andersom bij Minke. Hoewel ze het 
op een bepaald moment wel overwogen heeft 
om eens in groep 3 les te gaan geven bleef ze 
de kleutergroepen trouw. Voordat ze in Makkum 
les ging geven was Minke als invalster in 
Lemmer grote klassen gewend. Dat was in 
Makkum in 2000 anders: “Ik had hier een 
klasje met 12 kinderen” Vanaf 2000 is er een 
enorme toename in het aantal leerlingen 
geweest. De schoolbevolking is nu twee keer 
zo groot als toen. 

Er verdwijnen nu twee vertrouwde gezichten, 
maar er komen geen nieuwe leerkrachten bij 
op de St Martinusschool. De uren van juf 
Marietje en juf Minke worden overgenomen 
door juf Lieke en juf Miriam. Natuurlijk is er 
best veel veranderd. Doordat de maatschappij 
verandert, verandert ook de school. Dat is niet 
goed of fout maar gewoon een feit, zegt 

Marietje nuchter. Marietje en Minke zijn geen 
types die zwijmelen bij “de goede oude tijd”. 
Het digibord is hartstikke handig en je zou niet 
graag terugwillen naar de tijden dat je alles 
moest stencilen, aldus Marietje En hoe het is 
om met het continurooster te werken dat had 
ik graag willen ervaren, vult Minke aan. 
Gedurende haar carrière zag ze de kinderen 
bij aankomst op de basisschool handiger 
op de computer maar onhandiger met het 
knippen de schaar en het strikken van hun 
veters worden. Een belangrijke doelstelling 
was voor Minke het vergroten van zelfver-
trouwen. “In het onderwijs is naast aandacht 
voor de prestaties aandacht voor de emotio-
nele ontwikkeling van het kind ontzettend 
belangrijk”.

Het contact met de collega’s en het les-
geven aan de kinderen zullen ze erg missen. 
De ouders willen ze bedanken voor het 
geschonken vertrouwen. Allebei geven ze aan 
altijd met veel plezier gewerkt te hebben, 
maar het is nu ook prettig meer tijd te krijgen 
voor andere zaken. Minke gaat vaker op-
passen op haar kleinkinderen en blijft actief in 
de wereldwinkel te Workum. Ze ziet er naar uit 
er lekker met de caravan op uit te trekken. 
Marietje is van plan lekker te gaan reizen. 
“Er zal er zeker ook leuk vrijwilligerswerk op 
mijn pad komen, maar eerst een tijdje lekker 
niks!”.

Afscheid van juf Marietje en juf Minke  Door Judith van Lavieren

Op zaterdag  13 juni kon Mounewetter de 
10.000-ste badgast begroeten. Vaste gast Jos 
de Jong uit Witmarsum was de gelukkige. 
Zij zwemt al jaren iedere dag samen met 

haar man. Zij trekken in de ochtend altijd hun 
baantjes. Van bedrijfsleidster Joke van der 
Vliet ontving Jos een badhanddoek van 
Mounewetter.

Jos de Jong 10.000-ste bezoeker Waterpark Mounewetter
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Vijf jaar geleden starten Jan en Henderikus 
Kamstra hun autobedrijf op de Kalkovens 
in het voormalige pand van vader Gosse. 
Het autobedrijf groeide uit tot een volwaardige 
en professionele onderneming. Al snel werd 
duidelijk dat uitbreiding van de bestaande 
locatie noodzakelijk was. Die werd gevonden 
bij taxi centrale van der Bles waar inmiddels 
een showroom en werkplaats is ingericht. 
Door deze uitbreiding heeft het autobedrijf 
Kamstra nu de beschikking over 6 bruggen 
op twee locaties.

Het ontbreekt de beide broers niet aan visie. 
Ze weten waar ze naar toe willen. Een goed 
ondernemingsplan is daarvoor onontbeerlijk. 
Het is vaak de eerste stap naar een succes-
volle start van je toekomstige bedrijf. De taken 
zijn verdeeld. Jan is monteur en Henderikus 
zorgt voor de “omballingen”. Dit laatste betekent 
voor hem: de in- en verkoop, het op peil houden 
van de voorraden, het contact met de klanten 
en alle bijkomende werkzaamheden. Nieuwe 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. 
Het personeelsbestand is intussen uitgegroeid 
naar 6 werknemers. Twee weken terug werden 
er nog 2 nieuwe krachten aan toegevoegd. 
Autobedrijf Kamstra staat garant voor hoog-
waardige en betrouwbare occasions. Vorig 
jaar werden 350 wagens verkocht. Vakkennis 
en alles omvattende service is allemaal in huis 
en de werkplaats is voorzien van de modernste 
apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd op 
het gebied van airco en beschikt over de 
nieuwste diagnose apparatuur voor alle merken. 

Aan passie ontbreekt het de beide broers 
eveneens niet. Er wordt gestreefd naar een 
klantgerichte aanpak. Zes dagen in de week is 

het bedrijf geopend. Zo wil autobedrijf Kamstra 
net dat kleine beetje extra doen voor de klant. 
En voor kleine reparaties is een afspraak 
maken niet nodig. Het bedrijf is merkonaf-
hankelijk. De expertise is aanwezig om alle 
merken auto’s te onderhouden en/of te repa-
reren. Het bedrijf beschikt over een groot 
assortiment onderdelen. Reparaties kunnen 
daardoor snel worden uitgevoerd. Nieuw aan 
de Suderseewei is het Bandencentrum met 
minimaal 222 kwaliteitsbanden op voorraad. 
Dankzij deze ruime voorraad kan 90% van de 
klanten direct van nieuwe banden worden 
voorzien. De klant is verzekerd van; advies op 
maat, garantie en een vakkundige montage. 
Autobanden kunnen nu ook via de website 
van het bedrijf worden besteld. Wanneer uw 
band er niet bij staat kunt u gerust contact 
opnemen.

Transparantie en openheid zijn de basis-
elementen voor het autobedrijf Kamstra. 
De directe aanspreekbaarheid van het team 
en het persoonlijk contact zorgt ervoor dat 
ook de nieuwe klanten zich snel thuis voelen. 
Om discussies over facturen te voorkomen is 
er voorafgaand aan een reparatie altijd eerst 
overleg met de klant. Autobedrijf Kamstra is 
eveneens een erkend leerbedrijf. Leerlingen 
voertuigentechniek lopen er regelmatig stages 
of volgen een leerwerkplan van hun school. 
Onlangs kwam het bedrijf in aanmerking voor 
het bekende Bovag-schild aan de muur omdat 
het voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen 
van de Bond van Autohandelaren en Garage-
houders. Klanten kunnen daardoor bij auto-
bedrijf Kamstra met een gerust hart een auto 
kopen en zijn verzekerd van deskundig en 
betrouwbaar advies.

Autobedrijf Kamstra introduceert nieuw bandencentrum   
 door Sjirk Wijbenga

Makkumer crossers 
presenteren  (vervolg pagina 1)

Voor 25 euro krijgt u een t-shirt en steunt u 
de autocross. Het is dit jaar de vijfentwintigste 
keer dat de cross in Makkum wordt gehouden 
en zo helpt u mee om het een jaarlijks terug-
kerend evenement te laten worden. Ook op 
de autocross zelf kunt u nog toetreden tot de 
club van 25 euro. Eelkje en Karin stonden 
zaterdag in de stand. Ze waren “niet te missen, 
maar niet de missen”, zoals Tjerk constateerde. 

Inmiddels was iedereen op het Plein heel 
nieuwsgierig geworden wie nu wél de missen 
waren. Rond kwart over drie verschenen ze: 
twee prachtige dames staande op een lang-
zaam naderende auto… Net zo spannend als 
de onthulling van Neptunus en de zeemeermin 
tijdens de Visserijdagen. Het bleken Marjan en 
Karin De Jong te zijn. Deze sportieve dames 
zagen er schitterend uit met kleding, sjerpen, 
kapsels, hoeden en make-up van Makkumer 
hand. Ze gingen veelvuldig op de foto. Met de 
coureurs, met de organisatie. Deze middag 
was een gezellig voorproefje, nu op naar de 
echte autocross op 27 juni!

Grote boekverkoop 
in Bibliotheek Makkum

vanaf 30 juni tijdens de openingsuren

Zilver voor turnster 
Berber Koornstra op NK

Tijdens het allround turnbondkampioenschap 
op 6 juni in Hoofddorp turnde Berber Koornstra 
zich tussen de 36 beste turnsters van Nederland 
naar een 18e plek. De 12 jarige Makkumse 
turnde 3 toestellen foutloos. Op het vierde 
toestel de balk, maakte ze een klein foutje. 

De volgende dag waren de toestelfinales 
waarvoor Berber in Tilburg een finaleplek had 
bemachtigd voor de sprong en de brug. Ze 
liet 2 keurige sprongen zien en eindigde op de 
vierde plek. De concurrentie was groot en de 
verschillende werden in honderdsten aange-
geven. 

Op de brug werd het schoonheidsfoutje van 
de vorige dag hersteld en Berber behaalde op 
dit toestel een zilveren medaille. Trainster 
Marian Talsma is trots en superblij voor haar 
pupil.

eigen fotoeigen foto
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KV MAKKUM ORGANISEERT 
de MIEDEMA van der VELDE

Bouw-en Timmerbedrijf PARTIJ

        Zondag 28 juni a.s. wordt deze 
Off. K.N.K.B. Partij  eren 30+ en 50+

     del. met verl. ronde gehouden.

De prijzen bestaan uit 
levensmiddelenpakketten
en medailles aangeboden

door Miedema van der Velde.  
Aanvang: 11.00 uur.

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

Kantinedienst: 
v.a. 10.30 uur 

Stien Bosch – Durkje v.d. Gaast
v.a. 15.00 uur 

Albert en Meta v.d. Woude – Hinke Lemstra

JP Agro Verhuur
Verhuur agrarische machines

Westhem

Frees  2.8 m Rotorkopeg 3 m
Klepelmaaier 1.9 m Kipper  12 m3
Joskin doorzaaimachine 6 m Greppelfrees

Cambridge rol 5 ton 6 meter

Bring en ophel service yn oerlis
Belje foar mear ynformaasje 

Tel: 06-19697777        Email: jpagroverhuur@hotmail.com

KV MAKKUM ORGANISEERT 
PEARKEKEATSEN + BARBECUE!

Dit jaar voegen we, net als vorig seizoen, iets extra’s toe aan de Keatsatelier 
J. Scheepvaart Pearkekeatspartij, die gehouden wordt op zondag 5 juli a.s.
Tijdens en na afloop van deze partij is er een gezellige barbecue op het veld.
Men kan barbecuepakketjes kopen voor een schappelijk prijsje en heerlijk 
barbecueën. De te winnen prijzen bij het Pearkekeatsen zullen ook bestaan
uit verrukkelijke barbecuepakketten! 

Per Pearke dient één persoon lid te zijn van de KV Makkum en er wordt gekaatst
in een A- en een B-Klasse. Het kaatsen begint om 11.00 uur
De kransen worden aangeboden door Amels Metsel- en Lijmwerken Makkum.     
Opgeven kan t/m zondagochtend 5 juli 10.00 uur in de kantine
of bij het secretariaat 06 51 071 052 / secretariaat@kv-makkum.nl

De kantinedienst wordt vandaag verzorgd door Stien Bosch en Titia Rinia v.a. 10.30 uur 
en door Hermien de Witte, Annelies Groen en Fonny Smink v.a. 15.00 uur.

Kom kaatsen, kom smullen!!!

Opbrengst collecte 
epilepsiebestrijding
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in 
Makkum  1181.95 opgebracht. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het 
organiseren van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en individuele hulp. Van 
8 tot en met 13 juni gingen in heel Nederland 
ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan 
huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. 
Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de 
hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen 
kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan 
niets worden gedaan om het te voorkomen. In 
Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie 
en 30 procent van deze mensen blijft veel last 
houden van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat, 
is nog steeds niet bekend. Er is dus geld 
nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor 
voorlichting: veel mensen weten niets over de 
aandoening epilepsie. Naast het subsidiëren 
van onderzoek en het geven van voorlichting, 
organiseert het Epilepsiefonds vakanties voor 
mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en 
volwassenen is dit de enige mogelijkheid om 
met vakantie te gaan. Ook verleent het fonds 
individuele hulp aan mensen met epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? 
Maak dan een bijdrage over op giro 222111 
(IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name 
van het Epilepsiefonds te Houten of sms 
EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van  2,–).
Het Epilepsiefonds bedankt alle collecte-
vrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan 
de collectant.

Multiple Sclerose, aan de 
buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose 
(MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen 
niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. Een 
groot probleem voor veel mensen met Multiple 
Sclerose. Van 23 t/m 28 november zetten vele 
partners, kinderen en familieleden zich in tij-
dens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds. Zij erkennen en herkennen de sympto-
men zoals gezichtsverlies, uitval aan armen 
en benen en zetten zich in om MS een gezicht 
te geven. Ook heel veel mensen met MS doen 
mee met de collecteweek. Degene die niet 
kunnen of willen collecteren hangen de vlag 
uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet 
bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer 
mensen die MS een gezicht willen geven. Heb 
je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt 
meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan 
als collectant en help mee. Kijk voor meer 
informatie op www.nationaalmsfonds.nl. Het 
Nationaal MS Fonds besteedt de collectegel-
den aan onderzoek (voor een beter leven nu 
én een toekomst zonder MS), begeleiding en 
voorlichting. Een donatie wordt bijzonder 
gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 
INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds 
is 100% afhankelijk van giften.

Plaats uw 
advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Zaterdag 13 juni werd het Jongens Afd. Partuur, 
bestaande uit Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en 
Klaas Pier Folkertsma, Nederlands Kampioen 
in de Jongenscategorie. In een nat en winderig 
Hommerts-Jutrijp waren zij oppermachtig. 
Zij werden daar gecoached door Siepie Attema 
en Geert Wijma, twee zeer ervaren kaatsers.

Bij terugkomst in Makkum vond er een rond-
gang door Makkum plaats op een huifkar, 

voorafgegaan door een auto met muziek en een 
‘dorpsomroeper’. Jongens, nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! 

Tevens willen wij Zwaan en Gerlanda v. Dijk 
van Manege Boeyenkamp en Wiebren v.d. 
Weerdt  van harte bedanken voor hun spon-
tane medewerking.

Bestuur KV Makkum

Jongens afdelingspartuur kv Makkum wint de bond!

De zomer wil nog maar niet echt beginnen, als 
op deze zondag de 2e ledenpartij van het 
seizoen wordt verkaatst. Op het laatste 
moment worden er nog kaatsers geronseld en 
zo kunnen we toch los met vier parturen bij de 
Dames (kaatsend in 2-tallen) en ook vier, maar 
wel volledige, parturen bij de Heren. In beide 
gevallen wordt er in een poule gekaatst.

De dames zijn aan elkaar gewaagd, want vele 
partijen eindigen met een stand van 5/5. Toch 
steekt het partuur van Karin v.d. Zwaag en 
Amber Nauta er met kop een schouders 
bovenuit. Zij winnen al hun drie partijen, door 
geweldig op te slaan en super uitslagwerk in 
het perk te laten zien. Op het nippertje pakken 
Rina Nota en Mieke Tilburgs de tweede plaats, 
met slechts 1 punt (=1 eerst) meer dan Gretha 
Huisman en Geertina Nota en 2 punten meer 
dan Anna Bosma en Maike de Witte.

Bij de heren wordt als vanouds veel strijd 
geleverd. Ook hier is één partuur dat drie 
partijen wint, te weten: Jan Ruurd Amels, 
Harry v.d. Weerdt en Ype Smink. Wie de 
tweede prijs pakt, blijft na twee verkaatste 
omlopen onduidelijk. Uiteindelijk wordt dit het 
partuur van Hayo Attema, Jacob (P) v.d. Weerdt 
en Warren v.d. Veen, zij winnen twee partijen 
en komen op een puntentotaal uit van 18.

Uitslagen:
1e Karin v.d. Zwaag en Amber Nauta
2e Rina Nota en Mieke Tilburgs

1e Jan Ruurd Amels, Harry v.d. Weerdt 
 en Ype Smink
2e Hayo Attema, Jacob (P) v.d. Weerdt 
 en Warren v.d. Veen

De prijzen werden aangeboden door Huisman 
Dak & Zinkwerken.

foto: Suwarda Visfoto: Suwarda Vis

Huisman Dak & Zinkwerken Ledenpartij  zondag 14 juni

eigen fotoeigen foto

Gebr. Hoogeboom Partij
K.N.K.B. Pupillenjongens afdeling & K.N.K.B. 
Pupillenjongens D.e.l. + verliezers afdeling

Op deze herfstachtige 13 juni zijn we om 
10.00u gestart met 24 partuur bij de afdeling. 
Hieronder treft u de prijswinnaars aan:

K.N.K.B. Pupillenjongens Afdeling
1e DRONRIJP 1: Haye Tseard van der Hem, 
 Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma

2e JELLUM BEARS: Wiebe Siemen Leenstra 
 en Harold de Boer

3e TZUM: Robin Benders, Redmer Cnossen, 
 en Steven Koster

K.N.K.B. Pupillenjongens 
D.e.l. + Verliezers Afdeling

1e Partuur 7: Luka v/d Weg, Wommels 
 en Verry v/d Meer, St Jacobiparochie

2e Partuur 15: Dietmer Kuperus, Bolsward 
 en Douwe Joostema, Berltsum

3e Partuur 19: Jildert Wijbenga, Arum 
 en Yoram Elzinga, Bolsward

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd! De 
prijzen werden aangeboden door Staal-
constructiebedrijf Gebr. Hogeboom. Hiervoor 
onze hartelijke dank. 

Klussenbedrijf U. Tuinier &
Buwalda, Las- en Constructie 
Nachtkaatspartij!
De nachtkaatspartij die begon met een fikse 
onweersbui heeft toch nog een mooi en 
gelukkig droog verloop gehad. Hieronder de 
prijswinnaars:

Welpen
1e Clive v/d Weerdt 
2e Romy Cuperus & Leon Smink
3e prijs: Lenthe Groen

Pupillen/Schooljeugd
1e Danny Hoogeveen & Elke de Witte
2e Melvin Cuperus & Lieke van Loon

Dames
1e Boukje Bosma & Boukje v/d Werf
2e Amber Nauta & Rina Nota
Verliezersronde
1e Sjoukje Hoekstra & Grietje Amels

Heren
1e Tjitte Folkertsma & Sando v/d Meer
2e Klaas Pier Folkertsma & Berry Aalders
3e Jan Ruurd Amels & Evert Bruinsma
Verliezersronde
1e Harry v/d Weerdt & Lars Onrust

eigen fotoeigen foto
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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  

Zwarte Peugeot 205; 1,1 Ltr; 5 versnellingen; 
1994; nieuwe APK; vraagprijs  600,- 
Tel: 579681 of 06-40032512

Nostalgische jaren dertig eettafel. gemaakt 
van eikenhout, ovaal model. Vraagprijs 50,-
Tel: 0515-231376

Vrieskastje Zanussi tafelmodel, NIEUW/nooit 
gebruikt. Nieuw  300,-, voor  100,-
Informatie: 0515-232272

Net zeilbootje: Octopus compleet 3.60x1.40m
plus handtrailer. Vaste prijs  250,-
Tel: 06-20432801 Makkum de Holle Poarte.

z.g.a.n.Vouwfiets. Merk Scameer Metalic zilver
Handremmen + 6 versnellingen  55,-
Tel: 06-20431093

Kleine vaatwasser merk Bosch circa 40 cm 
breed lang niet gebruikt.  50,-
Boerestreek 2, Gaast. Tel: 0515-543539

Laatste 2 drijfvatjes, ideaal om mee te nemen 
als je aan het varen bent. Er kunnen o.a 
mobieltjes, portemonnees en sleutels in. Blijft 
drijven als het per ongeluk in het water beland. 
 3,50 P/S en 2 voor  5,- Tel: 06-10468275

Diverse verkeersborden. Per stuk  10,- en 2 
voor  17,50 Tel: 06-10468275

In de steeg van de klipperstraat een fietssleutel 
met een karrenmuntje. Afhalen klipperstraat 21

In omgeving Makkum, klusruimte voor langere 
tijd minimum afmetingen 3.5x10x3.50 meter
Info: 06-81195047 / waarschip710@outlook.com

Heb jij onze huispoes "Pien" misschien in 
Makkum gezien. Ze is al meer dan 2 weken 
niet meer in het dagcentrum van Avondrust. 
Wij vrezen dat haar iets is overkomen. De cli-
enten missen haar echt. Een laatste poging 
om haar te vinden. Dus heb je Pien gezien, 
meld het ons!

Gratis dames en heren fietsen kinderfietsen 
en onderdelen van fietsen ook erg welkom.
Tel: 06-46767747

ALGEMEEN

TE KOOP

GEVONDEN

GEZOCHT

Zoekertje
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. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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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

Net als in 2014 zijn de clubkampioenschappen 
een groot succes geworden. Veertig deel-
nemers hadden zich opgegeven, waarvan een 
groot aantal in dubbel en gemengd dubbel 
speelden. De 14 heren en 26 dames waren 
verdeeld over Gemengd dubbel A en B, Dames-
dubbel A, B en C en Herendubbel A en B.  Na 
de laatste partijen kon de balans worden op-
gemaakt van een goed geslaagd kampioen-
schap. Er zijn 80 partijen door 27 koppels 
gespeeld. De weersomstandigheden waren 
zeer wisselend. Dinsdagavond is er gespeeld 
met windkracht 7 en vrijdagavond werd een 
hittegolf opgevolgd door een hevige stortbui met 
onweer. Het weer op de slotdag was fantastisch.

Terwijl alle spelers schoon en fris zaten na te 
genieten van een mooi kampioenschap werden 
de kampioenen van de voorjaarscompetitie 
gehuldigd. TV Makkum had dit jaar vier tweede 
plaatsen en drie kampioensteams. 
Donderdagavond Heren: 
Wim Schoon, Wim Brandsma, Pieter Portma, 
Jan Koornstra en Pim Bergsma. 

Donderdagavond Heren: 
Jan Lieverdink, Gerbrand Buis, Ferry Kluft, 
Piet van Asperen, Mel Wallis de Vries, Jaap 
Dijkstra en Pier Poshuma de Boer.

Dinsdagmiddag Dames: 
Sjoukje Alkema, Cisca van Dijk, Pietsie van 
der Weerd, Hillie Nagel en Hermien Bosma.

De clubkampioenen werden vervolgens naar 
voren geroepen voor het ontvangen van een 
medaille. Deze kampioenen waren:
Damesdubbel A: Ayla en Amy
Damesdubbel B: Claudia en Bartina
Damesdubbel C: Marjan v B en Anneke vd M
Gemengd dubbel A: Amy en Henry
Gemengd dubbel B: Markjan en Nynke
Herendubbel A: Pieter en Wim B
Herendubbel B: Rein Peter en Oepke

De avond werd afgesloten met een verloting 
met vele mooie prijzen en aansluitend waren 
er heerlijke pizzapunten van Pizzeria Piccola 
uit Makkum. 

Clubkampioenschappen 2015

De Waardruiters
Franeker Zaterdag 20-06 
Pony’s: 
Dressuur: Klasse B D/E:
Yara de Vries met Belle Étoile B, selectieproef: 
201/193 punten, 65,67% - 2e prijs / 2e proef 
188 punten/6e prijs.

Springen:
Klasse B D/E: Yara de Vries met Belle Étoile B:
1e parcours: foutloos, stijl 79 / 2e parcours 
foutloos, stijl 72 – 3e prijs

Franeker Zondag 21-06 
Paarden: 
Dressuur: Klasse B: 
Cathy de Vries met Neeltsje Fan ‘e Waldsicht, 
selectieproef: 193/185 punten.

Klasse L2: 
Sophie Postma met Golden Wishper, selectie-
proef 178/184, 2e proef 191 punten/7e prijs.

Klasse M1: 
Jacob van der Heide met Frodo, 
selectiewedstrijd 196/188 punten /4e prijs.

Klasse Z1: 
Sabien Mollema met Bubbles, 
selectiewedstrijd 220/219 punten /4e prijs.

Klasse ZZL:
Jacob van der Heide met Zantos, 
selectiewedstrijd 234/204 punten.

Springen: Klasse B: 
Sophie Postma met Golden Wishper, 
2x foutloos met 75,5 en 73,5 stijl, 2x 1e prijs.

PSV de Halsbânruters
Hippolytushoef 14 juni
Iris Bosma kwam hier uit met Coco Chanel in 
de klasse L1.Zij reed een prima proef met 195 
punten goed voor 2 winstpunten.

Franeker 21 juni
Helena Sijbesma kwam met Meinte KZ uit in 
de klasse B. In de selectieproef reed Helena 
80.5% bij elkaar goed voor 1 winstpunt. In de 
2e proef 189 punten goed voor 1 winstpunt. 
Helena heeft nu haar punten  om in de klasse 
L1 te mogen starten.

Yvonne Philipse kwam met Cote d’Or uit in de 
klasse L1. In de selectieproef waren de punten 
191/210 is 65.33% wat een 3e plaats opleverde. 
In de 2e proef 195 punten goed voor 2 winst-
punten.

Bobbie IJdema kwam met Artist uit in de klasse 
Z1.In de selectieproef werd een gemiddelde 
gereden van 67.35%. Goed voor de 1e prijs en 
een plaats voor de Friese kampioenschappen 
in augustus.

Het straatkaatsen vond afgelopen week plaats 
onder ideale omstandigheden. Maandag en 
dinsdag was de jeugd aan de beurt en woens-
dag tot en met vrijdag de senioren. Foto's zijn 
te vinden op website van Lytse Pim en kaats-
vereniging Pim Mulier.

Welpen:
1.  Mirjam van Hettema
2.  Stijn Piersma

Pupillen:
1.  Nick Visser en Jehannes Rienstra
2. Rienk Kooistra en Jurre van der Sluis
3. Jelmer Kooijenga, Doutsen Smit 
 en Anke Schippers. 

Schooljeugd/Schoolmeisjes:
1.  Folkert Smid (koning) en Antsje Feenstra
2.  Redmer Zaagemans en Mijke Smit
3.  Jari Visser en Elske Feenstra

Heren A
1. Gert-Jan Meekma, Sander Elgersma 
 en Melvin Tolsma
2. Jaring Nicolai, Jeroen Haringa 
 en Arjen Zijlstra

Heren B
1.  André Dijkstra, Arnold Bergsma 
 en Peter Huisman

2.  Bart Reijenga, Siep Reijenga en Ivo Haitsma
3.  Mark Elgersma, Martijn Zandbergen 
 en Pier Zaagemans

Heren C
1.  Oeds Broersma, Douwe Jan Hibma 
 en Pieter Kleinjan
2.  Chuck Baarda, Willem Veninga 
 en Simon Lemstra
3.  Pieter van der Zee, Wigle Westra 
 en Frans de Vreeze

Heren D
1.  Harke Anema, Durk Cuperus 
 en Michiel de Jong
2. Teake Koster, Johan van IJs 
 en Heinz Palsma
3.  Henk Waterlander, Roeland Waterlander 
 en Geoffrey Ionescu

Dames A
1.  Sandra Wagenaar, Aukje de Vries 
 en Feikje de Vries

Dames B
1.  Roelianne Bouma, Doety Bouma 
 en Marije Walsma
2.  Anieta Kooyenga-vd Meer, Jet Ploegstra 
 en Miranda Graafsma
3.  Annelies Wijnalda, Marjan Reijenga 
 en Charina van 't Zet

Straatkaatsen in Witmarsum

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Gezien in Makkum

Veel belangstelling voor o.a. de collage foto`s bij  “Ik bin in Makkumer”

De lotnummers 
Ik bin in Makkumer

De lotnummers welke zijn blijven staan van de 
loterij op zaterdag 13 juni met de reünie Ik bin 
in Makkumer.

Nr: 11, 35, 54, 158, 161, 162, 169, 171, 191, 
194, 196, 197, 205, 215, 216, 218, 247, 251.

Mocht U prijs hebben dan kan die worden 
opgehaald bij Kobie  Tuinier. Graag eerst even 
een belletje op nummer 0623200977, zodat u 
niet aan de dichte deur komt.

ummers welke zijn blijve

u e

Nico Morien
annex plaatwerkerij spuiterij

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

nicomorien@makkum.nl
www.nicomorien.nl

GEZIEN
BIJ

MORIEN


