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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we ‘door’ 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimtege-
brek, niet geplaatst kunnen worden. Wilt 
u zeker weten dat uw advertorial of arti-
kel geplaatst wordt, dan kan dat door het
betalen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriedelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

4

Pearkekeatsen
zondag 3 juli

Geslaagde
Timmerdorp
Makkum

Een plaats op

wilt u toch ook?

Door Judith van Lavieren

Makkum - Al in 1999 werd Huis Tichelaar, 
het pand aan de Turfmarkt 5, door de heer 
P. J. Tichelaar aan de Vereniging Hendrick 
de Keyser geschonken. Deze vereniging 
zet zich in voor het behoud van waardevol-
le gebouwen. De afgelopen maanden is er 
druk gerestaureerd. De hoofdaannemer was 
bouw- en timmerbedrijf Miedema van der 
Velde. Frank Lieuw van de Vereniging bege-
leidde de transformatie naar een zogenaam-
de  ‘Monument en Bed-locatie’. Hij zorgde 
er ook voor dat het pand geheel in stijl werd 
ingericht. Voor- en achterhuis zijn apart toe-
gankelijk en kunnen dus ook onafhankelijk 
van elkaar verhuurd worden. Daarnaast is 
het mogelijk het hele Huis Tichelaar te huren.

Op donderdag 7 juli werd Huis Tichelaar 
feestelijk geopend. Projectleider Frank
Lieuw sprak de genodigden als eerste toe. 
Er waren veel lovende woorden voor de sa-
menwerking met hoofdaannemer familiebe-
drijf Miedema en van der Velde. Maar ook 
Roemer Installatie, Stucadoorsbedrijf Poel-
stra, Gietvloerbedrijf Winkel, Metselwerkbe-
drijf Zwaagstra, Tegelbedrijf Visser en Ho-
venier Hiemstra werden gecomplimenteerd.
Nu hoofdaannemer Karst van der Velde offi-
cieel bedankt was viel het pand weer onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Hen-
drick de Keyser en nam directeur Carlo Huijts 

het woord. “In 1699 werd dit pand gekocht 
door Freerk Tichelaar. Het huis bleef in de fa-
milie maar werd van woonhuis steeds meer 
een showroom van de collectie Makkumer 
aardewerk. Met andere woorden: wanneer 
men naar een beurs was geweest en er was 
een tableau over dan kreeg dit een plaats-
je in het stamhuis. In 1999 werd het pand 
toevertrouwd aan onze Vereniging. Nu is het 
tijd voor een nieuwe functie. De functie van 
showroom willen we vasthouden. Als Mo-
nument en Bed kunnen we zoveel mogelijk 
mensen van Huis Tichelaar laten genieten.”

De heer Tichelaar ontving van de heer Huijts 
een replica van de plaquette die binnenkort 
in de gang wordt gemetseld. “De schenking 
uit 1999 wordt hierop vermeld en zorgt er-
voor dat de naam Tichelaar aan dit huis ver-
bonden blijft.”

Hierop verrichtten de heren Tichelaar en 
Huijts gezamenlijk de officiële openingshan-
deling. Door het wegtrekken van een doek 
onthulden zij het tegeltableau met de afbeel-
ding van een gleibakkerij (aardewerkfabriek): 
een geschenk van de heer Tichelaar.

De Vereniging schonk de heer Tichelaar als 
dank een herdenkingsbord met het portret 
van Hendrick de Keyser. Daarna werd er ge-
zamenlijk geproost op een succesvolle toe-
komst voor dit Monument en Bed.

Feestelijke opening Huis Tichelaar



pag. 2 - MAKKUMER BELBOEI - 13 juli 2016

Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
15, 16 en 17 juli:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
22, 23 en 24 juli:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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

Van ons weggelopen is onze
goede vriend

Jesper Dijkstra
 

Ewan van Bergen
Jelle Klaas van Malsen

Willem de Jong
Hans de Jong
Anne de Vries
Robbie Jaspers
Teade Kuipers

Ricardo Schilstra
Gerwin den Hollander

Mei pine yn ’t hert
moatte ús buorlju

Bram en Marie
en de suskes
Anke en Yrsa

ôfskie nimme fan
harren soan en broer

Jesper

Noch mar 19 jier âld

Wy as bewenners fan de “Voorn’’
winskje harren een soad krêft ta

Bert en Yohna
Annelieke, Dennis Rianne en Hielke
Christa en Cynthia
Petra, Jan, Renske en Ineke
Sjirk en Aly
Martin, Sjoerdtje, Hylke en Femke
Klaas en Tine
Lieuwe, Alie en Kor
Jan en Syke
Corrie
Sjoerdtje
Flip en Klaasje

Tot ons groot verdriet hebben we kennis 
moeten nemen van het plotselinge over-
lijden van

Jesper Dijkstra

Hij was te jong.
Wij wensen zijn familie en naasten veel 
sterkte en kracht toe bij het dragen van 
dit verlies. We leven erg met jullie mee.

         Alle betrokkenen van de C-selectie,
         Makkum 4 en het bestuur van de
         Voetbalvereniging Makkum 

Yn in fraksje is alles oars…

Bram en Marie, Anke en Yrsa moatte no 
fierder sûnder harren

Jesper

Foar dit fertriet binne gjin wurden.

Wy winskje jimme en neiste famylje in 
protte sterkte ta mei dit grutte ferlies.

 Freonenploech 
 Karmasterkorps Yn ’e Bocht

Onbegrijpelijk…

Op veel te jonge leeftijd is overleden

Jesper Dijkstra

zoon van onze collega Bram.

Wij wensen Bram, Marie, Anke, Yrsa en 
familie heel veel sterkte toe.

 René, Ineke en collega’s
 Taxicentrale van der Bles

Stil en verdrietig zijn wij, omdat

Jesper Dijkstra

oud-leerling van onze school, is overle-
den.

Wij wensen Bram, Marie, Anke en onze 
leerling Yrsa veel kracht, troost en liefde 
toe om dit immense verdriet te dragen.

      Leerlingen, team, mr, ouders van 
      CBS De Ark, Makkum en bestuur van   
      CBO De Greiden.

Sa jong, sa moai, sa folop yn it libben…
Wy binnen der stil fan.

Leave Jesper

wat sille wy dy misse.

Warnsveld: Durk en Gerrie Dijkstra

Makkum: Klaas Jan en Froukje Dijkstra

Snits: Hinke †
 Luc en Amarens Feikens

Makkum: Hein en Trees Dijkstra

Makkum:  Ette-Anne en Froukje Dijkstra

Snits: Nynke en Douwe de Groot

 en al dyn neven en nichten

OVERLIJDEN
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Agenda
Zaterdag  16 juli: Witmarsum -  Camping 
Mounewetter, Bingo.Aanvang: 20.00 uur 
in de kantine van Mounewetter
Vrijdag  22  juli: Witmarsum -  Camping 
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur 
in de kantine van Mounewetter

Woensdag 13 juli Strandbibliotheek: Daar 
komen de piraten! Luister naar het piratenver-
haal en maak voor jezelf een echte piraten-
hoed! Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur. Voor 
deze activiteit moet je je vooraf aanmelden in 
de strandbieb. Meedoen kost € 1,--.
Donderdag 14 juli Bibliotheek Makkum: 
Haak maar aan. Haakproject in het kader 
van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 
2018: de grootste gehaakte deken van de we-
reld maken. Vanaf 14.30 uur
Zaterdag 16 juli Strandbibliotheek: Met een 
mooie bouwplaat maken we een boot. Luis-
ter naar het verhaal van de Kleine Kapitein, en 
knutsel je eigen boot. Vanaf 6 jaar. Aanvang 
13.30 uur. Voor deze activiteit moet je je voor-
af aanmelden in de strandbieb. Meedoen kost
€ 1,--.
Woensdag 20 juli  Strandbibliotheek: Surf-
plankhangers maken! Beschilder de surf-
plankhanger in mooie kleuren. Vanaf 6 jaar. 
Aanvang 13.30 uur. Voor deze activiteit moet 
je je vooraf aanmelden in de strandbieb. Mee-
doen kost € 2,50.
Zaterdag 23 juli Strandbibliotheek: Is jouw 
vis dapper, stoer of vrolijk? Schilderen met 
zand en verf op canvas. Vanaf 4 jaar. Aanvang 
13.30 uur. Voor deze activiteit moet je je vooraf 
aanmelden in de strandbieb. Meedoen kost
€ 2,50.
Woensdag 27 juli Strandbibliotheek: Raak 
het boek! Luister naar het verhaal en probeer 
daarna zoveel mogelijk boeken te raken. Vanaf 
4 jaar. Aanvang 13.30 uur. Voor deze activiteit 
moet je je vooraf aanmelden in de strandbieb. 
Meedoen kost € 1,--.

Stil zijn we nu onze bezorgsters Marie en 
Anke hun zoon en broer 

Jesper

moeten missen. Heel veel sterkte toege-
wenst voor jullie gezin.

Alle medewerkers van
de Makkumer Belboei

Stil en aangedaan zijn we na het plotse-
linge overlijden van
 

Jesper Dijkstra
 
Wij wensen Bram, Marie, Anke en Yrsa 
veel sterkte toe voor nu en de komende 
tijd.
 

Leden Biljartclub  “De Prins”

Der bist dan. Sa lyts, sa leaf.
In berntsje fan ús tegearre,

Wat binne wy wiis mei dy!

Tiige bliid binne wy mei de berte fan ús 
bjusterbaarlik moaie famke!

Nynke Rixt de Boer
15 juni 2016

Oane de Boer en Anneke van Schepen
Blokmakersstraat 14

8754 GC Makkum

12 juli 2004 12 juli 2016

Annie
Ons leven is, zoals het hoort,

verder gegaan.
Toch zijn er momenten

dat het gemis van jou ons overvalt.

Arie, kinderen en kleinkinderen

Wij
Rinke en Akkie Koornstra-v.d. Molen

zijn verhuisd van de Schokkerweg 10
naar het Avondrust, Kamer 133,

Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum

GEBOREN

VERHUISD

IN MEMORIAM

Boekverkoop Bibliotheek Makkum
Start vrijdag 22 juli op de braderie

Daarna tijdens openingsuren
 in de bibliotheek.

Ladies
Morning

Op donderdag 14 juli organiseert 
zwembad Mounewetter te Witmarsum 
van 10.00 tot 13.00 uur een ochtend 
speciaal voor de vrouwen! 
Deze Ladies Morning is onderdeel van 
de SportGezond week in het zwembad. 
Er zijn diverse kraampjes en workshops 
op het gebied van Fashion, Sport, 
Food, Lifestyle en Beauty & Welness. 
Mocht u niet willen zwemmen, dan 
heeft u wel de mogelijkheid om de 
kraampjes gratis te bezoeken. 
Graag zien wij u allen tegemoet bij
de gezellige vrouwenochtend van
Witmarsum! 

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

Te koop: 2 Fauteuils
kleur: roomwit, in zeer goede staat. 

€ 50,- per stuk. voor info: 0515 230472.

Zoekertjes
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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                  

‘Redders in Actie’ was het thema van Timmer-
dorp Makkum dat in het weekend van 2 en 3 
juli op het scoutingterrein gehouden werd. Het 
thema werd ingeleid door het duo Nico en Tine 
met het toneelstuk Buren. Na deze openings-
act mochten de 39 kinderen van buurtsport-
coach Aggie Walsma naar hun kavel gaan. 
Gereedschap en spijkers halen en aan de slag!
Timmerdorp Makkum wordt georganiseerd 
door de buurtsportcoach van SWF in samen-
werking met een commissie bestaande uit Be-
anca Bongers,Freddie Groen, Ellie Koning en 
Evelien Barbiers. „De oorspronkelijke gedach-
te achter de timmerdorpen was om een leuke 
activiteit te organiseren voor kinderen uit de 
groepen 5 tot en met 8 van de basisschool die 
niet op vakantie gaan. Dit jaar valt het timmer-
dorp in Makkum net voor de schoolvakantie”, 
vertelt Aggie Walsma.
Drie jaar geleden startte Timmerdorp in Allin-

gawier, vorig jaar kon het daar niet meer en 
verhuisde de activiteit naar het scoutingter-
rein van Makkum. Beanca Bongers kende de 
timmerdorpen uit haar jeugd in Brabant en zet 
zich nu in voor de organisatie in Makkum.„ 
Iedereen heeft zo zijn eigen netwerk en daar-
door hebben we een mooi Timmerdorp kun-
nen organiseren. Het wordt gesponsord door 
de gemeente SWF, Timmerbedrijf Miedema/
Van der Velde, Speelsgoed, Bas Zijp, Hoch-
wald,De Vlastransport, De Eerlijkheid en Jan 
Sikkes. En wordt natuurlijk mogelijk gemaakt 
door de groep vrijwilligers die de kinderen be-
geleiden bij het timmeren.”
Van de week was het nog even spannend. 
Door ziekte moesten drie vrijwilligers afzeg-
gen. De hulpvraag op Facebook werd veel-
vuldig gedeeld en spontaan meldden mensen 
zich aan, zodat er toch voor alle 8 groepen een 
begeleider was.

Geslaagde Timmerdorp Makkum

Door Judith van Lavieren

Waar bij de meeste verenigingen de zomerstop 
al enige tijd is begonnen beleeft muziekvereni-
ging Hallelujah nog een zeer actieve eindspurt. 
Op vrijdag 1 juli werd er een concert gegeven 
in Het Anker. Muzikaal hoogtepunt vormde het 
door Henk Tromp speciaal voor Hallelujah ge-
componeerde ‘Serenade’. Componist Tromp 
nam het stokje van dirigente Nynke Jaarsma 
over. Terwijl Tromp het orkest dirigeerde so-
leerde Nynke Jaarsma op de hobo.
Zondag 3 juli kwam jeugdorkest de Notenkra-
kers in actie in Witmarsum. Hier werd een fes-
tival gehouden ter gelegenheid van het 70-ja-
rig bestaan van muziekvereniging Nij Libben.  
Hun optreden leverde mooie complimenten 
van de jury op.
Maandag 4 juli streek het harmonieorkest neer 
in Avondrust. Het is inmiddels een traditie ge-
worden om hier aan het eind van het seizoen 
te spelen. Ondanks het subtropische klimaat 
in het restaurant bestond het publiek uit vijftig 
personen. Die varieerden in leeftijd van nog 
geen tien tot bijna honderd. Voor mevrouw 
Hempenius, die volgende maand honderd jaar 

wordt, werd door Hallelujah ‘Lang zal ze leven’ 
ingezet. Dit werd door de aanwezigen spon-
taan meegezongen.
Omdat een orkest ook altijd aan de toekomst 
moet blijven denken werd basisschool De Ark 
dinsdagmiddag 5 juli door overwegend jeugd-
leden van  Hallelujah bezocht. De kinderen 
van groep 5, 6 en 7 kregen van Rixt van der 
Bles een flitsende presentatie over de periode 
tussen haar 8e en 18e  levensjaar . In de af-
gelopen 10 jaar transformeerde Rixt van een 
blokfluitspelende beginner tot een volledig ge-
diplomeerde klarinettiste. Aanstormende ta-
lenten Yu Wei Lootsma, Larissa Swart, Gabrië-
la de Boer en Dytmar Postma demonstreerden 
achtereenvolgens de hoorn, klarinet, hobo en 
trompet. Voormalig lid Miriam Katsburg was 
aanwezig om de fluit te laten horen.
Instructeur Fokko Dam verzorgde met Sabi-
na de Boer en Agnes Wielinga de voorlichting 
over de drumband. Natuurlijk geholpen door 
jeugdlid Douwe. Zijn klasgenoten trommelden 
enthousiast mee.

Informatie over Hallelujah:
info@hallelujahmakkum.nl

Muziekvereniging Hallelujah gaat Makkum in



pag. 5 - MAKKUMER BELBOEI - 13 juli 2016

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

T 0515 - 232 392
I www.sgckoeriermakkum.nl

 E sgckoerier@makkum.nl

Door Sjirk Wijbenga

De watersport is een belangrijk onderdeel van 
het toerisme in Makkum. Funsport vestigde 
zich 21 jaar geleden aan het Makkumer strand 
en je vindt er alle benodigdheden voor de wa-
tersport. Het bedrijf  is gespecialiseerd in al-
les op het gebied van Wind- en Kitesurfen en 
Snowboarden.

“We zochten naar een betere en mooiere loca-
tie voor ons bedrijf”, zegt  Annie van der Zee, 
“en verhuisden in 1995 van Franeker naar 
Makkum. Het Makkumer strand is een unieke 
locatie voor onze bedrijfsvoering en het strand 
is binnen handbereik”.

Bij Funsport tref je eveneens een uitgebreide 
collectie modieuze kleding aan op het gebied 
van watersport- en vrijetijdskleding. Maar ook 
wanneer je niet aan watersport doet en graag 
sportieve kleding draagt bent je hier op het 
juiste adres. Voor beginnende en gevorderde 
surfers is er het les- en verhuurcentrum op 
het strand. Een grondige verbouwing was in 

maart dit jaar gepland en de winkel onderging 
een complete metamorfose. De nieuwe winkel 
heeft een moderne uitstraling gekregen en de 
artikelen zijn in de nieuwe opstelling veel over-
zichtelijker geworden.

Op vrijdag 17 juni jl. profileerde het bedrijf zich 
met een speciale mannen middag/avond. Di-
verse lokale en regionale ondernemers werden 
benaderd om medewerking hieraan te verle-
nen. Slagerij Bruinsma presenteerde een ke-
ramische Grill Guru voor culinaire freaks. Spe-
ciale mannenproducten waren bij DA de Fizel 
in de aanbieding. Expert toonde de nieuwste 
snufjes op het gebied van Sonos, de draad-
loze soundbar. Rinia Fietsen informeerde over 
de nieuwste trends op het gebied van fietsen. 
Kapsalon Nynke demonstreerde de trendy he-
renkapsels. Liefhebbers konden een proefritje 
maken in de nieuwste Mini Cabriolet van het 
autobedrijf Mini de Beier uit Heerenveen. Een 
bierproeverij van de Jumbo, een borrelhapje 
en een soepje van Café Restaurant Beaufort 
maakten de dag compleet. De gasten kregen 
een rijkelijk gevulde goodie bag mee naar huis.

Funsport volledig vernieuwd

Zondag 3 juli is voor de vierde keer het Súd-
westhoek gastentoernooi georganiseerd. Dit 
is een toernooi met als doel de contacten met 
andere tennisverenigingen te verbeteren. De 
36 enthousiaste deelnemers speelden met 
wisselende partners vier partijen in dubbel  
heren en dames en in gemengd dubbel. De 
banen waren door Jentje Alkema weer goed 
bespeelbaar gemaakt. In tegenstelling tot de 
berichten bleef de zon de hele dag schijnen, 
zodat het terras tot ver in de avond bezet 
bleef. Om 16:30 uur stond iedereen fris ge-
doucht klaar voor de prijsuitreiking.  Er was 
een eerste en tweede prijs voor de beste he-

ren en voor de beste dames. Bij de heren was 
good old Arie de Zee na een ernstige kniebles-
sure gelukkig weer terug en viel hij bovendien 
in de prijzen. 

De prijswinnaars zijn: Heren: 1e prijs: Arie 
de Zee (Makkum); 2e prijs: Jan Brouwer (Wor-
kum).
Dames: 1e prijs: Anneke Amsterdam (Hinde-
loopen); 2e prijs: Bertha Flapper (Balk)

De middag werd afgesloten met een verlo-
ting en een heerlijke barbecue van slagerij 
Bruinsma uit Makkum.

Súdwesthoektoernooi Tennisvereniging Makkum

Zaterdag 25 juni jl. hebben de Pupillenmeisjes van KV Makkum een geweldige prestatie geleverd. 
Het partuur van Larissa Smink, Lieke v. Loon en Ilse Zwaagstra werd Nederlands Kampioen. In 
de finale versloegen zij het partuur van Dronrijp. Bij terugkomst in Makkum was het tijd voor een 
ereronde over het autocrosscircuit en door het dorp samen met hun coach Jesse Rinia. Dames 
gefeliciteerd!

Pupillen meisjes afdelingspartuur wint het NK!
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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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

Keurige mountainbikes 
in alle soorten en maten.
Voor de beginner maar ook 
voor de gevorderde sporter, 
kom eens langs of bekijk ze 
op de site: www.riniafietsen.nl 

Collectie 2016 is binnen van Cube!

Cube reaction GTC Pro

Vluchtelingenwerk zoekt
enthousiaste mensen
Vluchtelingenwerk Sneek wil graag in contact 
komen met mensen die geïnteresseerd zijn om 
medeburgers in Makkum te ondersteunen met 
de Nederlandse Taal.
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste 
mensen die het leuk vinden om met de me-
deburgers op pad te gaan in de Nederland-
se samenleving. Zoals samen boodschappen 
doen, naar de markt gaan of een keer naar de 
bibliotheek. De alledaagse zaken die wij heel 
gewoon vinden maar die voor de vluchtelin-
gen die de taal nog niet machtig zijn, niet zo 
gemakkelijk  zijn. U spreekt ongeveer ander-
half uur per week af om de Nederlandse taal 
te oefenen in verschillende situaties. Dit kan 
natuurlijk ook bij de medeburger thuis. Naast 
deze ondersteuning gaan ze ook naar school, 
dus het is een aanvulling en een mooie kans 
om extra te oefenen en de taal in de praktijk 
te brengen.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, 
dan kunt u contact opnemen met: Namkje du 
Pon, Vluchtelingen werk Sneek e.o. tel: 0515-
426726 of mail naar ndupon@vwnn.nl

MANNENAVOND



pag. 7 - MAKKUMER BELBOEI - 13 juli 2016

Door Jetze Genee

Autocrossclub Makkum heeft, na het geslaag-
de debuut in 2014 en vorig jaar, een strak ge-
organiseerd evenement in de vingers. Zater-
dag 25 juni jl. werd de derde editie verreden 
van de Makkumer Autocross, op crosscircuit 
het Nauw net buiten Makkum. Een solide or-
ganisatie met 70 vrijwilligers zorgden voor een 
prachtig evenement. Een cross waar het voor 
de liefhebbers, maar zeker ook voor de neu-
trale toeschouwer, uitstekend toeven is. 

In de dagen naar het crossweekend zijn er 
vanuit diverse garages, bedrijfspanden of 
verlaten stegen in Makkum, grommende en 
scheurende geluiden te horen. Een opmaat 
voor de opbouwende spanning die tijdens de 
cross tot uitbarsting komt, in onder andere de 
speciale Makkum Klasse. Met hierin coureurs 
die zonder vaste racelicentie, een keer per jaar 
een hoop schroot omtoveren tot een concur-
rerend racemonster. 

Net als voorgaande jaren probeert de organi-
satie iets nieuws toe te voegen aan het pro-
gramma. En dat is dit jaar prima geslaagd 
door een goed gevulde damesklasse mee te 
laten strijden voor de bekers. Met veel deel-
name uit Makkum, maar ook van daarbuiten, 
deden de dames niets onder voor hun man-
nelijke co-coureurs. Een erg leuke toevoeging 
aan het programma en het bewijs dat er wel 
degelijk dames met ballen rondlopen! 

Damesklasse primeur op Makkumer Autocross
De dag zelf begon voor de organisatie en deel-
nemers in alle vroegte. De spullen in orde heb-
ben, de laatste puntjes op de i om het circuit 
top te laten zijn en de keuring. Yke Hoekstra 
is belast met het controleren van een eerlijk 
en gelijkwaardig speelveld. ‘Dit jaar ben ik alle 
Makkumer auto’s drie dagen geleden langsge-
gaan om te controleren of er niet onregelmatig 
gesleuteld werd. Daarnaast de keuring van-
ochtend vroeg.’ Ieder jaar blijken er weer erg 
creatieve en innovatieve vindingen gemaakt 
welke, na een correctie van de organisatie, 
aangepast moeten worden. 

De races zelf werden in een rap tempo afge-
werkt. Diverse klassen met meerdere manches 
(voorrondes) leiden uiteindelijk tot spannende 
finales die vanaf 16.00 uur geracet werden. 
Per klasse konden de coureurs zich plaatsen 
voor deze finales. In de finale was de uitslag 
ook direct de einduitslag. Zuinig rijden en het 
materiaal in goede staat houden tot de finale 
was voor de meesten het devies. Een groot 
aantal auto’s werd zowel in de heren- als de 
damescategorie ingezet en daarmee vergde 
dit het uiterste voor de mecaniciens op het vrij 
toegankelijke rennerskwartier. Erg leuk om van 
dichtbij te bekijken, of voor de allerjongsten, 
om even plaats te nemen in de crossauto. 

In de Vrije Standaard klasse, wagens die maxi-
maal opgevoerd zijn, was een bijzondere wis-
selbokaal te winnen. Een maand voor deze 
autocross werd het droevige nieuws bekend 

dat oud-inwoner van Skuzum en sponsor van 
de autocross, Ronald Morien was overleden. 
Ronald is zijn succesvolle auto sportcarrière 
ooit begonnen in Makkum in o.a. de Super-
rodeo klasse en was hiermee dé grondlegger 
van de Vrije Standaard klasse. Later heeft hij 
zijn racetalent uitgebreid in diverse klassen op 
diverse asfaltcircuits over de gehele wereld, 
waarbij hij samen met zijn talentvolle 15 jarige 
zoon Mika altijd vooraan in het elk startveld 
wist te eindigen. Om Ronald respectvol te 
eren werd er in overleg met de familie besloten 
dat er voor de Vrije Standaard klasse voortaan 
gestreden wordt om de ‘Ronald Morien wis-
seltroffee’. 

De gestaag toenemende regen zorgde even-
tjes in de namiddag voor een gezellig volle 
tent die na de meeste druppels weer leegliep 
om de favorieten aan te moedigen in de fina-
les. De winnaars en winnaressen werden na 
een rondrit met de racemissen later die avond 
gehuldigd in de tent. ’s Avonds werd de ge-
slaagde dag gevierd en de winnaars gelouterd 
in de tent onder muzikale begeleiding van DJ 
Silver. De organisatie kijkt terug op een zeer 
geslaagde dag. Noot van de organisatie: ..ui-
teraard is het absoluut onmogelijk om een 
evenement met deze omvang te organiseren 
zonder enige inzet van vrijwilligers en financië-
le steun van ondernemers, dus bij deze ieder-
een die zijn bijdrage heeft geleverd om deze 
mooie dag tot een waar succes te maken, op 
welke manier dan ook, allen heel hartelijk dank 
hiervoor.

Wilt u meer lezen of de vele foto’s zien ga dan 
naar de website van de Autocross club Mak-
kum: http://www.autocrossclubmakkum.nl/. 
De dag is zonder noemenswaardige calami-
teiten verlopen en zal volgend jaar ongetwij-
feld weer terugkeren. Voor potentiële crossers 
en crossters 364 dagen om na te denken over 
een eventuele deelname! 

De ‘Kaatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen’ werd een heerlijk relaxte partij met sportieve 
deelnemers en ’s middags een barbecue. Er werd vandaag door 15 pearkes gekaatst in een A- en 
een B-klasse. Winnaars A-klasse: Poule, 4 parturen: 1e Prijs: Boukje Bosma & Gerard v. Malsen 
(17 pnt.); 2e Prijs: Wiepkje Fennema & Daniël Kleiterp (16 pnt.) Winnaars B-klasse: 11 parturen: 
Winnaarsronde: Finale 5/5 – 6/6! 1e Prijs: Evelien Schakel & Jan Hiemstra; 2e Prijs: Geertina 
Nota & Rik v. As (voor de geblesseerde Theo Nota); 3e Prijs: Loes Attema & Evert Bruinsma. 
Verliezersronde: Finale 5/2 – 6/6: 1e Prijs: Rixt v.d. Bles & Hayo Attema; 2e Prijs: Willy v.d. Velde 
& Koert Jansen. De prijzen werden aangeboden door: Kaatsatelier J. Scheepvaart. De kransen 
werden aangeboden door: Fiksdesign.

Uitslagen pearkekeatsen zondag 3 juli
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Op zaterdag 9 juli werd weer het Geertje de 
Haan-Sminktoernooi gehouden. Altijd een dag 
om met veel plezier op terug te kijken maar 
deze keer wel heel speciaal. Helaas moesten 
we bekend maken dat door de afnemende ge-
zondheid van Geertje dit wel eens het laatste 
Geertje de Haan-Sminktoernooi zou kunnen 
zijn. Na deze mededeling gingen de 32 deel-

nemers de banen op en met een korte regen-
pauze konden de 3 rondes worden gespeeld. 
Hierna was het tijd om de prijswinnaars be-
kend te maken

1e prijs Oeds Broersma
2e prijs Wiebe Huisman
3e prijs Piet de Boer

4e prijs Wiebe Stallinga
5e prijs Sjoerd Elgersma

Hierna was het tijd om Geertje nog even in het 
zonnetje te zetten, met bloemen, foto’s van 
haar vorige toernooi en een speciaal aanden-
ken werd zij bedankt voor deze altijd voor haar 
en de deelnemers speciale toernooien.

In het weekend van 19, 20 en 21 augustus 
is er van alles te doen in het mooie Corn-
werd. Op vrijdag 19 augustus is er begin 
van de avond ringrijden en nachtkaatsen 
tot in de kleine uurtjes. Op zaterdag 20 au-
gustus wordt er koffie geschonken in het 
dorpshuis met gebak, er worden oudhol-
landse spelletjes gespeeld en ’s-avonds is 
er een bbq.

Op zondag 21 augustus is er garagesale 
op diverse locaties in het dorp van 10.00 - 
16.00 uur. Op het pleintje is er plaats voor 
kofferbakverkoop, u hoeft zich hiervoor 
niet op te geven, gewoon komen, stageld 
is 3 euro. De Kerk is open en onze lokale 
concertpianiste Kanako geeft miniconcer-
tjes. De kinderen kunnen ponyritjes ma-
ken door het dorp. Tot dan! 

Dorpsfeest te Cornwerd

Een bijzondere dag bij De Mouneboulers
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Bouw- en Timmerbedrijf Partij. Winnaars 30+ 
1e pr. verl. Jan Ruurd Amels, Bauke Postma 
en Nolke Bergstra. 1e pr. winnaarsronde: Al-
oys Freitag, Jan Jelle Jongsma en Erwin van 
Wier en 2e pr. winnaarsronde: Erik Bakker, 
John Mols en Egbert vd Veen. Zij verloren de 
finale met 5/4 6/2. De prijzen in de verliezers-
ronde 50+ zijn: 1e pr: Tiede Boorsma, Ferdi-
nand vd Werf en Henk Nesse en 2e pr: Jurjen 
Dijkstra, Eddy Sjollema en Piet de Groot. Zij 

verloren de finale met 5/2 6/2. De prijzen in 
de winnaarsronde waren voor: 1e prijs voor: 
Sietse Lenters, Ludwig Seerden en Wibe Hoi-
tinga (Zij wonnen de finale met: 5/3 6/0), 2e 
prijs voor: Herman Radelaar, Peter Kwast en 
Douwe Broersma en 3e prijs voor: Henk Hel-
linga, Anne Brouwer en Jan Sipma.

Wij danken de sponsor voor het mede moge-
lijk maken van deze partij. 

De winnaars van de Miedema van der Velde.

Miedema van der Velde kaatspartij zondag 26 juniTabletcafé dit najaar
ook in Makkum
Vanaf oktober organiseert de bibliotheek van 
Makkum samen met Seniorweb  Zuidwest 
Friesland en woonzorgcentrum Avondrust het 
tabletcafé. 
Het tabletcafé is bedoeld voor alle inwoners 
van Makkum en omgeving die graag kennis 
willen uitwisselen over het gebruik van de iPad 
of andere tablets. Het tabletcafé is de plaats 
waar je tips & trucs kunt delen met anderen en 
waar jezelf wijzer van wordt. De mogelijkhe-
den van de iPad of andere tablets ontdekken 
en nieuwe apps verkennen. Net als in een echt 
café kan iedereen gewoon binnenlopen.
Op zaterdag 24 september wordt tijdens Bu-
rendag in Avondrust het startschot gegeven 
voor het Tabletcafé d.m.v. een demonstratie 
van de Ipad en de introductie van het tablet 
café. U bent van harte welkom!
Vanaf dinsdag 4 oktober start het tabletcafé 
éénmaal in de 2 weken van 15:30 uur tot 16.30 
uur en vindt afwisselend plaats in de biblio-
theek van Makkum (1e dinsdag van de maand) 
en woonzorgcentrum Avondrust (3e dinsdag 
van de maand). De toegang is gratis.
Het realiseren van het tabletcafé wordt mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 
Oranjefonds. Van de bijdrage is o.a. materiaal 
aangeschaft zoals een aantal Ipads en tablets. 
Zodat ook cliënten van Avondrust die nog 
geen Ipad/ tablet hebben toch kunnen kennis-
maken en oefenen met het apparaat. 

Kazemattenmuseum tijdens
zomermaanden langer open
Tijdens de maanden juli en augustus is het 
Kazemattenmuseum, met uitzondering van 
de maandagen, elke dag geopend. Van dins-
dag t/m zaterdag is het museum open van 
10.00 – 17.00 uur, en op zondagen van 13.00 
– 17.00 uur. Na afloop van deze periode zal 
aan de hand van de opgedane ervaringen 
worden besloten of de ruimere openingstijden 
al dan niet worden gecontinueerd in het vol-
gende seizoen. Met deze ruimere openings-
tijden hoopt het museum de zgn. impulsbe-
zoekers beter van dienst te kunnen zijn. De 
praktijk leert dat een deel van de potentiële 
bezoekers zich vooraf niet  informeert over de 
exacte openingstijden van het museum en in 
de veronderstelling verkeert dat het museum 
dagelijks geopend is. Deze bezoekers zullen in 
de zomermaanden niet meer voor een dichte 
poort staan. Tijdens de openingstijden van het 
museum kunnen de bezoekers tevens gratis 
het informatiecentrum “Op de Dijk” van De 
Nieuwe Afsluitdijk, aan de parkeerterrein-zijde 
van Kornwerderzand, bezoeken. Daar kan het 
publiek o.a. vanaf  begin juli een prachtige 4D 
animatie zien omtrent de vismigratierivier.
Mocht het museum aan de hand van de opge-
dane ervaringen besluiten om de ruimere ope-
ningstijden in het volgende seizoen te conti-
nueren dan zal een wervingscampagne mede 
moeten zorgen voor de instroom van nieuwe 
vrijwilligers ter versterking van het huidige vrij-
willigersbestand.

Markt 11
8754 CM Makkum
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Zoekertje

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

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

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

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Een plaats op

wilt u toch ook?

- Reparaties aan goud en zilver    
- Workshops 
- Batterijen
- As-sieraden 
- Relatiegeschenken met uw  
  eigen logo
- Ontwerpen en vervaardigen 
  van sieraden
- Oorbellen schieten
- Parels en granaat knopen
    

Wûnsstelling 39
8754 LA Makkum,06-23129497

www.atelierreijns.nl 
info@atelierreijns.nl


