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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

7Schoolmeisjes kaatsen winnen
de bond

funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?
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MAKKUM – De leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Ark in Makkum kregen woensdag-
middag 27 juni een sportclinic Highland Games van Wout Zijlstra (sterkste man van Neder-
land in 2001) en zijn zoon Wout jr. op het Makkumer voetbalveld. Het was een succesvolle 
middag, vol met hamer slingeren, steenstoten en gewicht hooggooien. Bij het onderdeel 
zakgooien was Wytse de grote winnaar. De sterke mannen en de enthousiaste leerlingen, 
leerkrachten en het publiek zorgden voor een zeer geslaagde middag.

Highland Games van Wout Zijlstra

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

GAAST, ZEEDIJK
perceel natuur

Vraagprijs
€ 26.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Het is al langere tijd droog in de natuur. De 
kans is dan ook aanwezig dat een natuur-
brand ontstaat die zich snel en onvoor-
spelbaar ontwikkelt. De medewerkers van 
natuurbeschermingsorganisatie It Fryske 
Gea zijn in deze periode extra alert, maar 
vragen ook de medewerking van iedereen 
die de natuurterreinen bezoekt om te hel-
pen een natuurbrand te voorkomen of de 
gevolgen te beperken.
It Fryske Gea beheert in Fryslân meer dan 
56 natuurterreinen die grotendeels voor 
het publiek vrij toegankelijk zijn. In het al-
gemeen geldt dat in natuurgebieden met 
bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op 
een natuurbrand toeneemt bij droog weer. 
En de natuur is momenteel erg droog en 
voor de komende dagen wordt ook zonnig 
weer voorspeld. Een natuurbrand kan zich 
dan zeer snel en onvoorspelbaar ontwik-
kelen en uitbreiden.

Publiek kan nog steeds gerust de natuur in-
trekken. Maar een oproep is volgens de na-
tuurorganisatie wel op zijn plaats: maak geen 
open vuur, rook niet, stop glas altijd in een prul-
lenbak of neem het mee. En natuurlijk wees 
extra alert, gebruik het gezonde verstand en 
meld verdachte zaken meteen via 112
 

It Fryske Gea waarschuwt voor 
brandgevaar in natuurterreinen
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FamilieberichtenInfo
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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
T. 0515 – 231 655  (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29
8748 CC  Witmarsum 
T. 0517 – 531 456  (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl 

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

OVERLIJDEN

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

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
15 juli 9.30 uur Van Doniakerk

Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Doopzondag 
22 juli 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. G.P.R. Pennekamp Sneek

Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 15 juli 9.30 uur

Voorganger: Dhr. L. Westra
Organist: Dhr. J. Adema

m.m.v. gospel duo ‘Reprise in Time”
Zondag 22 juli 9.30 uur

Voorganger: Dhr. H. Fransen
Organiste: Mevr. K. Reitsma

m.m.v. Dhr. R.J. Postma solo zang

Kerkdiensten

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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, Sjoukje Steinhovden
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

Zaterdag 14 juli: Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Zondag 15 juli en zondag 22 juli Cornwerd 
van 14.00 - 17 .00 uur. Unieke fototentoon-
stelling over Cornwerders en de kaatsers in 
Cornwerd, 280 foto’s! Tevens 2e druk fraaie 

Jubileumboek 50 jarig bestaan van de kaats-
ver. te koop.

De Volkstuinvereniging “Makkum”, houdt op 
zondag 22 juli a.s. weer een open tuindag van 
11.00 tot 14.00 uur. De volkstuin ligt aan de 
Rondweg te Makkum. Iedereen is van harte 
welkom. De aanwezige leden van de volks-
tuinvereniging willen U graag vertellen wat 
er op hun tuin groeit en bloeit. Er is voor de 

bezoeker een gezonde attentie! 

Zaterdag 21 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur 
Tsjerkepaad. De kerken in Piaam, Skuzum en 

de Van Doniakerk in Makkum zijn open.

Zaterdag 21 juli: Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Agenda

Een kaatsliefhebber
is er niet meer,

Jenny Dek

Oud-bestuurslid
van de Kaatsvereniging Makkum

Onze gedachten zijn bij zijn familie

Bestuur KV Makkum
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,25 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,50 
1 kg speklappen ...................................... € 5,75 
1 kg shoarmavlees .................................. € 5,75 
1 kg verse worst ...................................... € 5,00 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,50 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,00 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,50 
1 kg krabbetjes ................. € 4,25 / 3 kg € 12,00 
droge worst 5 stuks ................................. € 4,50 
1 kg rundvlees .................. € 6,50 / 2 kg € 13,00 
1 kg bieflappen ................. € 7,25 / 3 kg € 20,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,00 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,00 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,00 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,50 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,50 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,50 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,50 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,50 
slavink  5 stuks ..................... € 4,50 
1 kg gehakt ....................... € 4,50 / 5 kg € 21,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst  € 42,50
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt   

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Acht supermarkten van Jumbo Kooistra zijn 
onlangs gecertificeerd met het Super Super-
markt Keurmerk (SSK). De familie Kooistra en 
hun teams ontvingen de certificaten op 28 juni 
uit handen van de voorzitter van de Stichting 
Super Supermarkt Keurmerk, de heer Harrie 
ten Have in aanwezigheid van onder ande-
re de heer Sander de Rouwe, gedeputeerde 
Economische Zaken van de provincie Fries-
land en Maarten Offinga, wethouder EZ van 
de gemeente Súdwest-Fryslân. Het SSK is 
een keurmerk voor zelfstandige supermarkt-
ondernemers die zich bijzonder inzetten voor 
de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. 

Het is uniek dat een ondernemer gelijktijdig 
voor meerdere van zijn supermarkten het SSK 
keurmerk krijgt toegekend.

Met het ontvangen van het Super Supermarkt 
Keurmerk hebben de familie Kooistra, hun fi-
liaalmanagers en teams bewezen dat ze zich 

onderscheiden door hun duurzame keuzes 
op tal van terreinen: hun extra inzet voor de 
buurt en bewoners, hun relatie met en de om-
standigheden van de medewerkers, maar ook 
veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, 
assortiment en transport en logistiek. 

De acht supermarkten zijn, elk afzonderlijk, 
beoordeeld op zeven criteria: lokale betrok-
kenheid, stimulerend personeelsbeleid, onder-
scheidend assortiment, duurzaam energiege-
bruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling 
en –reductie en transport en logistiek. 

De winkels van de familie Kooistra scoren, 
volgens de auditor, alle bijzonder goed op het 
vlak van lokale betrokkenheid. Dit vertaalt zich 
onder andere in een sterk lokaal assortiment 
en een goede verbondenheid met lokale ac-
tiviteiten. De winkels scoorden daarnaast ook 
bijzonder positief waar het gaat om stimule-
rend personeelsbeleid en innovatie. 

Acht supermarkten van Jumbo
Kooistra onlangs gecertificeerd

Bij de afdeling 22 partuur op de lijst. In de 
halve finale het partuur van St. Annaparochie 
tegen Grou. Grou wint met 4-5 2/6. Met een 
staand nummer staat Sexbierum in de finale. 
In de finale Sexbierum tegen Grou. Sexbie-
rum-Pietersbierum wint de finale met 5-3 6/6.
Uitslag Afdeling: 1ste prijs Sexbierum-Pieters-
bierum (Stijn Scheffer, Enrico Post en Nick van 
der Walt); 2de prijs Grou (Stef van Steen, Daan 
Harkema en Jan Yntema); 3de prijs St. An-
naparochie (Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra 
en Jelvin Kaper).
Bij de opstap 18 partuur op de lijst. In de hal-
ve finale partuur 16 Douwe Palsma en Jorrrit 
Palma tegen partuur 2 Douwe Faber en Edwin 

Arje Yska. Partuur 2 stond 5-1 achter maar 
kwamen goed terug en wonnen met 5-5 0/6 
de partij. Partuur 8 Jacob Boersma en Jelle 
Jan Dijkstra met een staand nummer in de 
finale. De finale tussen partuur en partuur 8 
Jacob Boersma c.s. en partuur 2 Douwe Fa-
ber c.s. De finale werd gewonnen door Douwe 
Faber c.s. met 5-5 0/6.
Uitslag Opstap/d.e.l: 1ste prijs Douwe Faber 
(Pingjum) en Edwin Arje Yska (Bolsward); 2de 
prijs Jacob Boersma (Wouterswoude en Jelle 
Jan Dijkstra (Morra); 3de prijs Douwe Palsma 
(Menaem) en Jorrit Palma (Tzum).
Sponsor van deze partij Schildersbedrijf Rinia 
& van Uffelen.

KNKB Albert Rinia Partij zondag 24 juni
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Op de laatste maandag van juni, was het weer 
zo ver, ter afsluiting van het ‘Koffiebar-’ én 
Hallelujah seizoen, speelde het orkest van de 
muziekvereniging in Avondrust.  Via een vo-
rige Belboei, was iedereen daarvoor uitgeno-
digd en meerdere familieleden en kennissen 
van bewoners gaven daar gehoor aan.  Het 
was muzikaal een verrassende avond waar 
iedere aanwezige zichtbaar van genoot. Na 
afloop kregen alle orkestleden weer een klein 
precentje als dank en werd nagebabbeld door 
vele aanwezigen, onder genot van een hapje 
en een drankje.

Na de zomervakantie, in september, start de 
‘koffiebar’ (avondvrijwilligers)  van Avondrust 
weer op met haar activiteiten. We wensen ie-
dereen een leuke vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Marcel Knijff, voorzitter.

Hallelujah in Avondrust
was weer een feestje Alweer 5 jaar geleden, begin juli 2013, startte 

Judith Fijnvandraat haar winkel met brei- en 
haakgarens, borduurpakketten en (woon)ac-
cessoires in het pand van Feddie de Boer in 
de Kerkstraat.
Vanwege de verbouwing van dit pand moest 
in november 2014 uitgeweken worden naar 
het, zoals het toen stond, tijdelijke pand aan 
de Markt. En zoals bij velen van u bekend 
werd begin 2015, na lang wikken en wegen, 
besloten het pand aan de Markt op te knap-
pen en hier permanent verder te gaan. 

In de loop van dat jaar werd het team van JF 
Creatief uitgebreid en gingen we met 4 dames 
vol enthousiasme verder. We vinden het fijn 
dat we in onze winkel een ruime tafel hebben 
waar we regelmatig met een groepje dames 
zitten te handwerken. Dit doen we eens in de 
veertien dagen (behalve in het zomerseizoen) 
op de donderdagmiddag en iedere week op 

de vrijdagavond. Het zijn altijd heel gezellige 
middagen en/of avonden. 
Maar de tafel is er ook voor als we eens ie-
mand uitleg moeten geven of voor zo nu en 
dan een goed gesprek onder het genot van 
een kopje koffie. 

Wat misschien nog niet bij iedereen bekend 
is, is dat onze winkel draait met vrijwilligsters 
en dat alle winst weggegeven wordt aan een 
goed doel. 5 jaar geleden hebben we gekozen 
voor het moeder/kind project van Compassi-
on. We zijn blij dat we zo nu en dan iets aan dit 
hele goede doel kunnen geven. 

Een 5 jarig bestaan moet gevierd worden. En 
wie jarig is trakteert. U krijgt daarom bij uw 
aankoop vanaf € 5,00 een leuke attentie en wij 
hebben tijdens de zomermaanden weer aan-
trekkelijke jubileumaanbiedingen voor u! 
U bent van harte welkom!

JF Creatief bestaat al weer 5 jaar
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We hebben het beste 
met onze klanten voor!

Wij heten vanaf nu

AUTOEXCELLENT

KAmsTrA!

Dat ziet u terug in de kwaliteit van onze 
dienstverlening. Wij doen er alles aan 
om die zo hoog mogelijk te houden.

Autobedrijf Kamstra is, naast erkend 
lid van BOVAG, nu ook erkend partner 
van AUTOEXCELLENT. Alleen de goed 
presterende fullservice autobedrijven, die 
continu aan hoge eisen voldoen, mogen 
zich AUTOEXCELLENT noemen.
Het continu streven naar een optimale 
dienstverlening komt uiteindelijk ten 
gunste van u als onze klant.

Autobedrijf Kamstra
Kalkovens 13  |  8754 GP Makkum  |  T. 0515-231691 | M. 06-11771724

info@autobedrijfkamstra.nl  |  www.autobedrijfkamstra.nl

AdvKramer205_293.indd   1 02-07-18   17:18
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Vanaf heden hebben we een

NIEUWE MENUKAART!
NIEUWSGIERIG? 

Reserveer dan snel op 0515-231153
 

Elke dag dat we open zijn hebben we 
borreluur van 15:30 - 17:00 uur.
Vele drankjes voor halve prijs!

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

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!

WITMARSUM – Het Maïsdoolhof in Witmar-
sum is weer geopend. Met een lente van ruim 
twee meter is het maïs hoog genoeg om het 
doolhof voor de negentiende keer te maken. 
Zoals elk jaar bevindt het doolhof zich op het 
stuk land van aardappelhandel Tolsma aan de 
Arumerweg 78a. Een maïsdoolhof is een dool-
hof gemaakt in een veld van maïs. Doordat 
het maïs ruim twee meter hoog kan worden, 
is het niet mogelijk om erover een te kijken, 
waardoor het ideaal is om er een doolhof van 
te maken. De oppervlakte van het doolhof is 
ongeveer 2/3 hectare. 
De entree voor het doolhof bedraagt één euro 
en gaat volledig naar het goede doel: De Ro-

nald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. 
Daarnaast wordt de opbrengst van het maïs 
ook overgemaakt naar deze stichting.
Deze hoeve is een vakantieplaats voor kinde-
ren met een handicap. Voor deze kinderen is 
het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, om-
dat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een 
rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de 
hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, 
broertjes en zusjes een ontspannende vakan-
tie te bieden waar kinderen met een handicap 
plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. 
Het maïsdoolhof is tot ongeveer eind septem-
ber elke dag van de week geopend. Voor meer 
informatie: familie Tolsma (0517-532133).

Maïsdoolhof Witmarsum weer geopend

Vrijdag 13 juli begint de Makkumer Merke. Alle 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De 
prachtige feesttent is opgebouwd op “Keats-
lân De Seize” aan de Klipperstraat en in “De 
Zwaan” zullen op woensdagavond 11 juli de 
lotingen plaatsvinden voor enkele belangrijke 
off. K.N.K.B. kaatspartijen.
Op vrijdagmiddag 13 juli organiseren we een 
Kleine Makkumer Merke Partij voor de tussen-
groep op uitnodiging van het JB. Om 19.00 
uur begint de Makkumer Merke Feestquiz in 
de tent. Aansluitend treedt de Top 100 Band 
“Kraakthelder” op.
Zaterdag 14 juli organiseren we zowel de Mie-
dema v.d. Velde & Rabobank Heren Hoofd-
klasse d.e.l. Partij als de HP & Co Dames 
Hoofdklasse d.e.l. Partij. Beide wedstrijden 
beginnen om 11.00 uur. Keurmeesterskorps 
“Yn ‘e Bocht” en Dames-Keurmeesterskorps 
“Sit gjin Kwea Yn” zullen alles in goede banen 
leiden. Vanaf 21.00 uur speelt de Bolswarder 
superband “Deadline”. Entree: € 10,=.
Zondag 15 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan” 
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afde-
lingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan Par-
tij. Een van de weinige partijen waarin wordt 
gestreden om gouden klokjes ! Deze partij 
begint om 9.00 uur. Voor Jongens d.e.l. en 
de verliezers Afdeling is er de Foox Bergsma 
Franeker Partij. ‘s Middags is er muziek in de 
feesttent, om 17.00 uur gevolgd door een ou-
derwets gezellig optreden van “Butterfly”.
Maandag 16 juli hebben we de kaatswed-
strijd voor Heren 1e Klas d.e.l., de 27e Douwe 
Blanksma Partij en ook de Dames 1e Klas tre-
den aan op de Gebr. Hogeboom Partij. Deze 
partijen beginnen om 11.00 uur. Er is matinee 
met “Gaatze“. In de feesttent vindt om 14.00 
uur de openbare loting plaats voor de Grote 

Merke Ledenpartij.
Dinsdag 17 juli wordt de Grote Merke Leden 
Partij gehouden in vele klassen. ’s Ochtends 
om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Van-
daag zal er worden gestreden om de hoogste 
eer en een plaats in de koets! ’s Middags is 
er stemmingsmuziek in de tent en ‘s avonds 
direct na de prijsuitreiking vindt de traditionele 
ere-rijtoer door Makkum plaats met alle prijs-
winnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aan-
sluitend is het eindfeest met “Melrose”.
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark 
opgesteld op het Plein en de Markt. Tevens 
is er op het kaatsveld een zweef/draaimolen 
opgesteld.
Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien 
op www.kv-makkum.nl en op Facebook

De 126e Makkumer Merke barst los

Triatlon Witmarsum 
Op het moment van schrijven zijn er al ruim 
100 enthousiastelingen die zich hebben inge-
schreven voor de triatlon en de kidsrun! Met 
dit aantal zijn wij al erg blij maar we weten dat 
er héél wat sportieve triatleten en kinderen in 
Witmarsum en omgeving wonen, dus schrijf 
je snel in! In het zwembad zijn er nog enkele 
plaatsen beschikbaar, hier geld vol = vol! 

Doe je niet mee op 9 september maar wil je 
tóch betrokken zijn bij de triatlon? Kom ons 
‘heldenteam’ van vrijwilligers dan versterken! 
Stuur gerust een mail voor meer informatie of 
aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl
Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun is 
nog mogelijk t/m 26 augustus via www.triat-
lonwitmarsum.nl.
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 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

2 lattenbodems geschikt voor een bed 
ombouw van 140x200 in goede staat en 

voorzien van steunen t.e.a.b.
Tel. 0515-232192

Hallo, ik wil graag terug naar mijn geboorte-
plaats. Ik ben op zoek naar een leuk betaal-

baar huisje met tuin (400 ex of 650 incl.)
Heeft of weet u iets in of rondom Makkum, 
(straal van ong. 15 km) bel of mail me aub.

Mvg Ann
belldahlia@hotmail.com / Tel. 06-19218403

Oproep aan jongeren die wat bij willen ver-
dienen. Één dag in de week tuin en kluswerk 

rond woonboerderij nabij Makkum.
Graag na 6 uur bellen Tel. 06-48187477.

Te koop aangeboden: 
Zgan. Combi magnetron Inventum, 

Capaciteit 30 ltr., Vraagprijs: € 125,=
Tel. 06-83655363

Zeer compleet servies van Marjolein Bastin. 
Bestaat uit 96 onderdelen. Zo goed als nieuw. 

Voor thuis of in een vakantiehuisje.
Af te halen voor € 200,-.

Tel. 06-22458906. 

Zoekertjes
AED sponsoring: Plaatselijk Belang Makkum heeft de mogelijkheid aangeboden gekregen 
via een organisatie om over 1 á 2 gratis nieuwe AED’s te gaan beschikken. Deze zijn no-
dig zijn om nog 2 wijken in Makkum ook te kunnen voorzien van een AED. Punt is alleen 
dat deze apparaten een onderhoudscontract nodig hebben waarvoor wij nu bedrijven en/
of particulieren oproepen die dit willen gaan sponsoren. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn 
rond de €110,--. Graag uw toezegging(en) op ons emailadres: info@pbmakkum.nl met als 
onderwerp: sponsoring 
Dorpsvisie Makkum 2018-2030: Op 28 juni jl. hebben we hiermee een goede start kunnen 
maken, tijdens deze vergadering is er in goed onderling overleg en op democratische wijze 
besloten om de volgende onderwerpen per vrijwilligersgroep hierin op te gaan nemen. Groep 
1 :wonen, werk, zorg, jeugd; Groep 2: natuur, recreatie, duurzaamheid, jeugd; Groep 3: ver-
enigingen, sport, cultuur, onderwijs. Op 19 juli a.s. komen PBM en de vrijwilligers weer bij 
elkaar om hier aan verder te kunnen gaan werken.

Witgoed
Verkoop en reparatie

van uw witgoed

Don de Jong

De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137

dondejong2@hotmail.com

Na op de woensdag en donderdag twee voor-
rondes te hebben gekaatst, stonden er op de 
laatste dag van deze 3-Daagse (vrijdag 29 juni) 
6 pearkes in de A-klasse en 7 pearkes in de 
B-klasse in het veld. A-klasse: In de 1e om-
loop stonden direct twee Hoofdklassers te-
genover elkaar.  Jelle Attema en Daphne Leeu-
wen namen het op tegen Pieter Scharringa & 
Larissa Smink. Jelle had vanmiddag al een 
stevige omloop in de benen op de Masters in 
Heerenveen en moest samen met Daphne het 
hoofd buigen voor de sterk kaatsende Larissa 
& Pieter: 5/2 – 6-2. Willemijn Jansen & Aise 
Gielstra waren in de halve finale hun volgende 
opponenten. Zij haalden één bordje binnen, 
het werd 5/1 – 6/0. Rina & Theo Nota ston-
den vervolgens in de finale tegenover Larissa 
& Pieter. Zij streden hard en haalden bijna vier 
borden, Rina &Theo bleven echter steken op 
drie knappen borden tegenover het sterke 
pearke van Larissa & Pieter, met 5/3 – 6/6 wa-
ren de kransen voor Larissa & Pieter.
1e Prijs: Larissa Smink & Pieter Scharringa; 2e 
Prijs: Rina Nota & Theo Nota; 3e Prijs: Wille-
mijn Jansen & Aise Gielstra.
B-klasse: De pearkes Loes Attema & Evert 
Bruinsma, Kim Mollinga & Jurre Rinia en Ilse 

Zwaagstra & Marten Leijenaar wonnen deze 
avond allen hun 1e omloop. Boukje Bosma & 
Cerry v.d. Logt hadden een staand nummer in 
de 1e omloop en kaatsten in de halve finale 
tegen Loes & Evert, Boukje en Cerry wonnen 
eenvoudig met 5/1 – 6/4. Ilse & Marten (een 
prachtig Schooljeugd-Pearke) troffen in de 
andere halve finale Kim & Jurre. Ilse & Mar-
ten wonnen met 5/2 – 6/4. De finale was zeer 
spannend en ook de allerlaatste partij van de 
avond. De beide pearkes deden niet voor el-
kaar onder en het werd ‘Alles-aan-de-hang’. 
Het laatste punt was voor Ilse en Marten.
1e Prijs: Ilse Zwaagstra & Marten Leijenaar; 2e 
Prijs: Boukje Bosma & Cerry v.d. Logt; 3e Prijs: 
Loes Attema & Evert Bruinsma; 3e Prijs: Kim 
Mollinga & Jurre Rinia.
De KVM bedankt onze sponsoren Kaatsate-
lier Jan Scheepvaart voor de verrukkelijke le-
vensmiddelenpakketten als prijzen en Slagerij 
Bruinsma voor de kransen. Ook de dames 
van de Kantinecommissie, Greetje, Jeannettte 
en Stien en ook Tine waren gedurende deze 
3-Daagse onmisbaar! Natuurlijk vergeten we 
alle kaatsliefhebbers niet, die in groten geta-
le langs de lijn zaten. Het was een geslaagd 
Pearkekeatsen 2.0!

Finale-avond Kaatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen

Het Schoolmeisjesafdelingspartuur van de KV 
Makkum heeft zaterdag 23 juni jl. de 1e prijs 
behaald op het NK te Hallum.
Lieke v. Loon, Larissa Smink en Ilse Zwaagstra 
zorgden voor deze schitterende overwinning.  
Ditzelfde partuur prolongeerde hun titel van 
vorig jaar, een geweldige prestatie. Immers 
aan de top blijven is moeilijker dan aan de top 
komen.
Na in de 1e omloop het partuur van Dronryp 
te hebben verslagen, volgden overwinningen 
op Winsum en Jirnsum. In de finale werd  met 
5/1 – 6/4 gewonnen van Bolsward. 
Bij terugkomst in Makkum kregen de dames 

een ereronde aangeboden in een crossauto 
op het autocrossterrein. De laatste stop was 
“Keatslân De Seizie” om een gezellig feestje 
te vieren.

Schoolmeisjes kaatsen winnen de bond
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710


