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Première zanggroep “Nostalgia” op zomeravondmarkt
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Makkum – Het najaar 2008 is de zanggroep
“Nostalgia” opgericht. Deze is ontstaan na het
opheffen van het gemengd koor Makkum en Fleur.
Er wordt wekelijks gerepeteerd, dirigent is Mattie
Terpstra-ten Dam. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit nostalgische liederen, natuurlijk kunnen ze ook andere liederen zingen. De groep tel
momenteel enthousiaste 23 leden. De zang wordt
op accordeon begeleid door Corrie Koornstra en

met ‘tromgeroffel’ door Jan Volbeda. Vorige week
woensdagavond was op een warme zomeravond
de première optreden tijdens de zomeravond/
gezelligheids markt in het centrum van het dorp.
Het talrijke publiek swingde mee op de melodietjes
en liedjes, die gespeeld en gezongen werden.
Het optreden werd met applaus beloond. Het eerst
volgend optreden is tijdens de Visserijdagen in
augustus op de haven.

Jacht Pegasus op ponton naar Harlingen voor tewaterlating

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Vraag naar onze
eigen woningkrant

Makkum – Het op de werf De Vries in Makkum
gebouwde jacht Pegasus kwam vorige week uit
de scheepsbouw kathedraal te voorschijn om op
een ponton gezet te worden. Vanuit de haven van

Makkum is het naar Harlingen gevaren om daar
in zijn element gelaten te worden. Inmiddels is
het vaartuig weer in Makkum gearriveerd om
afgebouwd te kunnen worden.
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Info
Kerkdiensten
zondag 12 juli

Familieberichten
12 juli 2004

Van Doniakerk
9.30 uur mw. C. Hoekstra
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur dienst te Bolsward

-

12 juli 2009

Annie
Als iedere traan
een druppel was
om te zeggen hoeveel
ik je mis dan regende
het de hele dag
Arie
kinderen en kleinkinderen

Holle Poarte piramide
9.30 uur, voorganger dhr. G. Hiemstra, m.m.v. R. Leenstra

12 juli 2004

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartsenpraktijk
Dentwork, Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Berne

Johan

Anne van Dijk
2-77-22009
3270 gram en 49 sm

Soan fan
Simone en Jasper
Broerke fan
Tigo
It String 12 - 8754 GS Makkum
0515 - 23 26 45

-

12 juli 2009

Lieve Mem
Al vijf jaar moet ik je missen
en dat doet mij veel verdriet.
Elke dag ben je in mijn gedachten
want je was en bent nog steeds
speciaal voor mij

Een nieuwe leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar voor ons
heel bijzonder.
Dolblij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Daan Auke
23 juni 2009
Folkert en Ynske Boermans – Quarré
Stoombootkade 9, 8701 KA, Bolsward
Tel: 06 – 3080 6954

Uniek, klein lief
heel bijzonder, ons wonder
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

je dochter

Marit

Margriet

2 juli 2009
Marit weegt 3660 gram en is 52 cm lang

gefeliciteerd met het behalen van
je diploma, goed gedaan meid.
30-06-2009
Pake en Beppe, Makkum

Karst en Hanneke Pieters
Botterstraat 69
8754 AB Makkum
Tel. 06 - 21201052 / 06 - 10447872

Hartverwarmend waren de spontane reacties, bloemen, kaarten en attenties tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Onze speciale dank gaat uit naar
mevrouw Swaan Brink en familie Van Dijk van Manege Boeyenkamp. En natuurlijk onze
kinderen voor alle steun en toeverlaat. Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken.
Heel veel groeten Petra Scheybeler en Willem Dalstra.
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Agenda
woensdag 8 juli
Makkum – K.C. Het Anker 10.00 uur
inloopmorgen met koffiedrinken
Makkum – In centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt
met Kinderrommelmarkt

donderdag 9 juli
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de boules voor 55+

vrijdag 10 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant
Idsegahuizum – Uitnodiging Open Dag nieuwe
Voliére stal van Pluimveebedrijf Maatschap
Bosma van 13.00-17.00 uur, koffie en drankjes
staan klaar!

zondag 12 juli
Makkum – Boulevard van 14.00 tot 17.00 uur
live muziek van Tjeerd Abma

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Boordevol Fruityoghurt, beker 500 gram................1.39
Belegen Kaas, 500 gram............................................voor 4.50
Sperciebonen, 500 gram.............................................90

cent

Delmonte Fruitcocktail, 825 gram...................deze week

1.89

Friesche Vlag Chocomel Light, literpak...............nu 99

cent

Pepsi, 1.5 literfles..................................................nu 99

cent

Everyday Rijstwafels, pak à 10 stuks................voor 35

cent

dinsdag 14 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

Brief aan de burgemeester
Makkum - Basketbalnet, pingpongtafel en een
goed doel dat lijkt de jeugd van Makkum vet cool.
Wij zijn groep 7 van c.b.s. de Ark uit Makkum.
Wij willen graag een basketbalnet, pingpongtafel
en een voetbalgoal. Dat willen wij graag dat het
op het trapveldje naast het kaatsveld, maar
natuurlijk mag het ook ergens anders. Hiervoor
hebben we een brief aan de burgemeester
geschreven.

Cup à Soup Asperge- of Koninginnesoep, 2x à 3 zakjes.....1.78

Aanbiedingen geldig van do. 9/7 t.e.m. wo. 15/7
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Zakennieuws
Zuivelhandel Gebr. De Boer neemt rijdende SRV
van familie Westra over
Makkum/Workum – Zuivelhandel Gebroeders
de Boer (Harry & Willem) in Makkum hebben per
1 juli j.l. de ventwijk van de SRV-man Eeltje Westra
en zijn vrouw Doet in Workum overgenomen.

Vanaf heden is Gebroeders de Boer in Workum
en it Heidenskip. Uw melkboer die al langer dan
15 jaar dagelijks een bekend gezicht op de weg
is en in de straten met de rijdende SRV-wagen.

Jubileum fotowedstrijd WEB-Works
snijdt aan twee kanten
Makkum – Internetbedrijf Web Works bestaat
tien jaar en viert dat met een fotowedstrijd. Het is
de bedoeling, dat mooie en interessante plekjes
in en rond het dorp in beeld worden gebracht.
Na het juryberaad gaan de inzendingen niet in
een doos, maar worden gebruikt om toeristen
naar Makkum te trekken. Iedereen kan meedoe
aan de wedstrijd.
Er is geen specifiek thema gekozen. De foto moet
alleen betrekking hebben op Makkum: het dorp,
de haven, het strand…. dat maakt niet uit. De
digitale opname moet worden gezonden naar
www.makkumfriesland.nl. Een deskundige jury,
waarin onder meer Robert Posthumus van
Spectrum Fotografie (de beeldredacteur van de
Friesland Post) en journalist Frans van Egmond
zitting hebben, beoordeelt de inzendingen. Er
kunnen maximaal drie foto’s worden ingestuurd
De termijn voor deelname sluit op 29 augustus.
Foto’s mogen niet ouder zijn dan één jaar. Alle
andere algemene voorwaarden zijn te lezen op
de site. Web Works heeft zelf drie geldprijzen ter
beschikking gesteld. Daarnaast blijkt de belangstelling van ondernemers voor het initiatief van
dien aard, dat er verscheidene aanvullende prijzen
zijn aangeboden. Op de site is een complete en
actuele lijst te zien.

Jacques Hoogenboom van Web-Works spant zich
al jaren zeer in voor de toeristische ontwikkeling
van Makkum. Hij was één van de initiatiefnemers
van de eerste website over Makkum en exploiteer
nu al weer enige jaren de veel geraadpleegde site
www.makkumfriesland.nl, waarop het bedrijfsleven, verenigingen en anderen zich kunnen
presenteren aan de buitenwereld. “De site moet
in de toekomst het centrum van de toeristische
promotie voor Makkum en omgeving worden.
Een werkgroep is nu bezig met het ontwikkelen
van een strategie voor de toekomst, vooral nadat
Wûnseradiel is opgegaan in het grotere geheel
van de gemeente Zuidwest Fryslân. De gedachte
erachter is, dat het bestuur van een grote gemeente
haar aandacht moet splitsen en dat trekpleisters
als Sneek, de IJsselmeerdorpen en Bolsward dan
voor gaan.” Makkum dient dus nu al een sterke
positie op te bouwen. “Dat gebeurt onder meer
door een doel-matige en fraaie presentatie via
internet,” aldus Hoogenboom. “De foto’s van de
wedstrijd zullen daar zeker een bijdrage aan
leveren.” Web-Works werkt al tien jaar vanuit
een slagvaardige organisatie voor grotere en
kleinere klanten. Naast de levering van hardware,
installatie van passende software en onderhoud
van pc’s, bouwt Hoogenboom dynamische internetsites.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . 6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . 15.00
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Mike Wever en The Badgers trekkers op Gaaster Dorpsfeest
Gaast - Aanstaand weekend, vrijdag 10 en
zaterdag 11 juli, is er voor het 7e jaar op rij het
Gaaster Dorpsfeest nieuwe stijl. Trekkers dit
jaar zijn op vrijdagavond Mike Wever en op
zaterdagavond The Badgers.
Traditiegetrouw begint het Gaaster dorpsfeest
op vrijdagmorgen om 9.00 uur met koffie in de
feesttent op het sportveld aan de Boerestreek.
Vervolgens staat de vrijdag in het teken van de
Frans Twijntra Merke Partij. Op vrijdagavond
staat om 20.00 uur het Hantumer cabaretduo

‘’Klûn & Knoffel Hakke in de startblokken om
iedereen een hilarische avond te bezorgen en
kunnen rond 22.00 uur de voetjes van de vloer
met muziek van Mike Wever.
Op zaterdag wordt niet zoals andere jaren gestart
met een ontbijt maar wordt er eerst gefietst en
vervolgens gepicknickt. ’s Middag is de tradionele
zeskamp voor jong en oud. s’Avonds is er vanaf
22.00 uur alle ruimte voor The Badgers, deze
gerenommeerde band brengt een gevarieerd programma met pop-, rock-, nederpop- en megahits.

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen weekend was er het
concours in Koudum. Vrijdagavond in de klasse
L-1 verscheen Cobie Bruinsma met haar paard
Rimke van de Alberinkhoeve aan de start. De
combinatie verdiende 187 punten wat goed was
voor een winstpunt. Zaterdag startte Garina Algra
met haar pony Daisy in de klasse B-dresssuur.

 32.50

Zij behaalde beide proeven een winstpunt met
181 en 182 punten. Eline de Boer startte met
haar pony Amarins Synthia in de klasse L-1
dressuur en zij verdiende een winstpunt met 186
punten. Ze nam tevens deel aan het springen in
de klasse B. Ze sprong een foutloos parcours
waarmee ze de 3e prijs won.

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor JULI





Babi Pangang
Koe Lo Kai
Mini Loempia's
Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 8 juli 2009

BAS ZIJP

Honderdste leerling voor de R.K. Daltonschool “St Martinus”

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Hollandse Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . 0.40
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor maar . . . . 1.00
Zomer rode-, spits of witte kool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.50
Verse Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.40
Mooie rode Tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . 0.50
Mooie Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85
Nieuwe oogst Opperdoeze ronde
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.60

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum - Op de voorlaatste dag voor de zomervakantie werd Luna van der Meij 4 jaar. Op deze
dag mocht ze voor het eerst officieel naar de
basisschool. Ze ging net als haar zus Zoë naar de
Martinusschool. Met haar komst passeerde de
school voor het eerst in haar bestaan (sinds 1921)
de grens van 100 leerlingen.
Jarenlang zaten op de St Martinusschool rond de
50 leerlingen. Er is zelfs een jaar geweest dat er
37 kinderen de school bezochten. Na de eeuwwisseling begon de school flink te groeien. Toen
er in 2003, 65 leerlingen waren werd uitbreiding
aangevraagd. In 2005 was de verbouwing klaar.
Het leerlingenaantal was ondertussen gegroeid
naar 78. Bij het begin van dit schooljaar zaten er

92 kinderen op school. Doordat er tijdens het
jaar 4-jarige kinderen instromen, liep dit aantal
op naar de honderd van nu.
De school is uiteraard blij met de groei. “Het
betekent dat er positief gedacht wordt over ons
onderwijs. Het heeft wel tot gevolg dat het jasje
al weer begint te knellen. We denken al weer
voorzichtig aan een aanpassing van het gebouw”,
liet directeur Jan Altenburg weten. Als na de
vakantie groep 8 de school verlaten heeft,
komen er al snel weer zoveel 4-jarigen bij, dat
vlot de honderd leerlingen weer gehaald zal
worden. Dan niet weer met slingers, ballonnen
en taart. Wat dat doe je alleen als je voor het
eerst de honderd haalt.

Amarens Ypeij wordt als 100e peuter verwelkomt op “Byntpjutten”

Wons - Afgelopen dinsdag 30 juni was het feest bij
de “Byntpjutten” in Wons. Daar werd namelijk de
100e peuter, Amarens Ypeij, welkom geheten!
Ze kreeg een mooie versierde hoed op, en natuurlijk een cadeautje. Amarens vond het allemaal
wel best en liet het rustig over zich heen komen.
Sinds september 1993 is de peuterschool aktief.
Eerst in het dorpshuis ‘it Bynt”, vandaar de naam
Byntpjutten, en sinds januari 2007 in de basisschool de Salverdaskoalle. Daar komen de peuters
iedere dinsdag- en donderdagmorgen van half

negen tot elf uur bij juf Anja. Eerst wordt er een
boekje voorgelezen. Daarna kleuren, plakken of
verven. Dan wordt er lekker gespeeld in het speellokaal. Na het fruit en drinken gaan ze meestal
nog even naar buiten in de zandbak. En dan is
het alweer tijd dat de peuters worden opgehaald.
Er is nog wel plaats voor meer peuters, dus bent
u nieuwsgierig geworden neem dan gerust contact
op met een van de bestuursleden Sytske van Klink,
tel. 0517-531909 of Hotske Postma, tel. 0571531303.

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 8 juli 2009

Koepelkerk krijgt na 50 jaar zonnewijzer terug
ratie in 1996 is het Verjaardagsfonds begonnen
met sparen voor de zonnewijzer en nu op haar
50e verjaardag is het zover. (Het Verjaardagsfonds
is in 1959 opgericht.)

(eigen foto)
* Dames van het Verjaardagfonds
Witmarsum - In de jaren veertig bevond zich
aan de bovenkant van de toren het uurwerk van
de kerk en aan de onderkant was de zonnewijzer
gesitueerd. Tijdens de restauratie in de jaren
zestig is het uurwerk van de bovenkant van de
toren verplaatst naar de plek waar toen de zonnewijzer zat, omdat de zonnewijzer in slechte
staat verkeerde is deze toen niet weer aangebracht. In 1996 is de kerk opnieuw gerestaurerd en is het uurwerk weer naar de bovenkant van
de toren verplaatst. De koepeltoren werd in de
stijl van vroeger geverfd en kreeg haar rode
kleur terug. Aangezien er nu weer ruimte kwam
op het onderste gedeelte van de toren, tussen de
galmgaten, besloot de toenmalige Kerkvoogdij
om de stijl van vroeger door te trekken en het
onderste gedeelte van de toren opnieuw te voorzien van een zonnewijzer. Omdat voor dit project geen geld meer was werd het
Verjaardagsfonds
ingeschakeld.
Het
Verjaardagsfonds bezorgt gemeente-leden en
anderen die de Koepelkerk een warm hart toedragen kaarten op hun verjaardag, waarna een
collectante later langs komt met een bus waarin
men een bijdrage kan doen. Zo komt het
Verjaardagsfonds aan haar geld.
In de loop der jaren is zo al heel wat aangeschaft, o.a. de kroonluchters in de kerk, maar
ook praktische attributen zoals een stofzuiger,
koffiezetapparaat, archiefkast enz. Na de restau-

De zonnewijzer is gemaakt door de heer Hendrik
Hollander van Analemma uit Amsterdam. In
samenwerking met het College van Kerkrentmeesters, de Stichting behoud kerkelijke gebouwen
in Friesland en de heer Hollander werd besloten
om de zonnewijzer zo te maken dat het qua stijl
goed paste bij het uurwerk. Concreet hield dit in
dat de zonnewijzer dezelfde kleuren kreeg als de
klok en dat net als op de klok ook op de zonnewijzer Romeinse cijfers zijn aangebracht. Omdat
de koepeltoren in de steigers stond vanwege een
verfbeurt kon tegelijkertijd de zonnewijzer
bevestigd worden. De heer Hollander heeft de
zonnewijzer zelf geplaatst, dit gebeurde op dinsdag
19 mei 2009. Op het moment van plaatsing konden
we niets zien vanwege de steigers die om de
toren stonden en het kleed wat om de toren hing.
De zonnewijzer geeft de zonnetijd (ook wel
natuurlijke tijd genoemd) aan. Dit betekent concreet ‘s zomers een verschil van 1 uur en 40
minuten en ’s winters een verschil van 40 minuten.
Wanneer de zon in het zuiden op haar hoogste
punt aan de hemel staat is het 12 uur lokale zonnetijd. Omdat de klok al de juiste tijd aangeeft is
wat betreft de zonnewijzer gekozen voor de zonnetijd, ook vanwege het feit dat de kerk een verband legt naar het verleden en naar de toekomst,
wat in zekere zin de cultuurtijd zoals de zomertijd overstijgt.
Aangezien het Verjaardagsfonds het geld nog
niet helemaal bijeen had zijn er verzoeken om
subsidie verzonden naar Fonds BolswardDronrijp 1993 en Stichting tot Nut van de
Frieslandbank te Sneek. Beide hebben ons
verzoek gehonoreerd, waar wij hen erg dankbaar
voor zijn. Op zaterdag 4 juli is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de consistoriekamer van
de hervormde pastorie de zonnewijzer door de
jongste en de oudste collectante, resp. Esther
Schippers en Tineke Smid, overgedragen aan
Otte Leijendekker van het College van
Kerkrentmeesters.
Het bestuur van het Verjaardagsfonds bedankt
iedereen die meegeholpen heeft aan de realisatie
van dit project en is blij dat deze lang gekoesterde
wens in vervulling is gegaan en hoopt dat de zon
maar lang over ons allen mag schijnen.
Namens het bestuur van het Verjaardagsfonds,
Hannie Kroontje

Open kerk expositie
Parrega - Ook dit jaar doen we als commissie
weer mee met Open kerk en expositie. Op de
volgende zaterdagen 11,18,25 juli en 1,8 augustus,
de Open monumentendag is op 12 september.
Op deze dagen zijn de kerken van Parrega en
Hieslum van 13.00- 17.00 uur geopend, op 12
september al vanaf 10.00 uur! Er valt deze
zaterdagen heel wat te zien. In Parrega kan men
aquarellen zien van Marieke Ruardi-Leenstra,

verder zijn er nieuwe bodemvondsten van
Hielke Rein Koopmans. Mevrouw Kircher
exposeert met een collectie klederdrachten en
aanverwante handwerken, met een kleine link
naar het vissersverleden van het dorp Parrega. In
Hieslum zijn quilten te zien van mevrouw Erna
Kuijt. Tijdens deze middagen is er gelegenheid
voor een rondleiding door de kerk, de entree is
gratis!

(rectificatie)

Wij zijn 3 tot en met
10 juli gesloten
Zaterdag 11 juli
weer geopend
Woensdagmiddags
GEOPEND
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Bedankt Coby voor 10 jaar musical op obs de Utskoat
en afscheidsavond van de kinderen in groep 8

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken
binnen en buiten,
tevens behang- en
timmerwerkzaamheden.

Tel. 06 – 497 31 312

(eigen foto)

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Witmarsum - Woensdagavond was de traditionele
afscheidsavond van de kinderen in groep 8 op
OBS de Utskoat. De avond begon met een
afscheidsetentje, dat verzorgd werd door de
ouderraad met assistentie van enkele ouders.
De avond werd vervolgd door de al even traditionele musical. Dit jaar was het een musical

met een speciaal tintje. Behalve dat er maar vijf
leerlingen speelden, was het eveneens de laatste
musical die door Coby geregisseerd werd. Om
Coby te bedanken voor 10 jaar musical op de
Utskoat werd ze verrast met enkele cadeautjes
en tot slot volgde er een rit met paard en wagen
door het dorp.

25.000-ste bezoeker in Waterpark “Mounewetter”
Witmarsum - Op zaterdag 4 juli werd in
“Mounewetter” de 25.000-ste bezoeker welkom
geheten. De gelukkige was de heer Arnold
Walstra uit Lutjelollum, hij bezocht samen met

zijn dochtertje Rowena het zwembad. De heer
Walstra kreeg van badjuf Marian de Boer de
felicitaties en een Mounewetter-badhanddoek
overhandigd. Rowena kreeg een keycord.

Afzwemmen en discozwemmen in “Mounewetter”
Witmarsum - Op vrijdag 3 juli hebben 5 kinderen in zwembad “Mounewetter” hun C-diploma
gehaald. Dat waren: Sietze Bouma, Elma Hiske
van der Logt, Moekoetsj Vardanian, Vosse Visser
en Amber Zaagemans. De kinderen worden door
het personeel van het bad van harte gefeliciteerd!
Op vrijdagavond was het een gezellige drukte in
het bad tijdens het discozwemmen. Vanwege het

mooie weer kwamen hier meer dan 200 bezoekers
op af. Er werd naar hartelust gespetterd, gedoken
en gesprongen. In het bad was spelmateriaal aanwezig waar gretig gebruik van werd gemaakt.
Om half 11 sloot het bad en ging iedereen zeer
tevreden naar huis.
Het volgende avondzwemmen is op vrijdag 14
augustus.

Vanmiddag geen auto in deel van centrum
Makkum – Vanavond is de 2e zomeravondmarkt
in het centrum van 19.00-21.00 uur. Automobilisten
worden verzocht vanaf 16.00 uur geen auto’s te
parkeren op het Plein, Markt, Kerkstraat en
Ds.L.Touwenlaan (vanaf hoek Bleekstraat).
Volgende week donderdag 16 juli is de jaarmarkt
van 11.00-18.00 uur.
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Burgerlijke stand
juni 2009
Geboren
Niels Jorrit, zv Johan de Groot
en Elizabeth J Bergsma te Kimswerd;
Siem, zv Peter G Bootsma
en Francisca D Koornstra te Makkum;
Syb, zv Mark de Witte
en Hinke Wijbenga te Makkum.
Gehuwd
Nicolaas J Bakker te Makkum en Cora M Jäger
te Terschelling;
Jan A van der Veen en Berber van der Horn
te Kimswerd;
Klaas J Veslinga en Petricia Strikwerda
te Makkum;
Adrianus M R Linnebank en Geertruida Visser
te Makkum

uniGar Horjus

Overleden
Jarig Bijlsma te Makkum, 82 jaar,
wv Richtje Pietersma;

Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm

Sietske Huisman te Makkum, 89 jaar,
wv Hendrik de Boer;
Jantje Elema te Parrega, 85 jaar,
wv Willem Frederik Sap.

Tweede oproep!
Makkum - Zeker nog 8 rolstoelduwers gevraagd!
Met het besef dat 28 juli in de schoolvakantie
valt, doe ik een tweede oproep via de Makkumer
Belboei. Op die dag komt om 14.00 uur het
vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis
aan in de haven van Makkum. Men verwacht
van ons dat we zeker 15 mensen, mannen beslist
welkom, op de kade hebben staan om met de
gasten te gaan passagieren. De ervaring leert dat
het mes aan beide kanten snijdt. U krijgt de kans
om uw gast iets van Makkum te laten zien. En
een middagje wandelen doet u beiden goed. Het
afdelingsbestuur Wûnseradiel hoopt dat u z.s.m.
wilt reageren. Tel. 0515 - 232623 Aly Wijbenga,
alywijbenga@solcon.nl

117e Makkumer Merke
Makkum - Nog 9 dagen, dan is het zover.
Kaatsvereniging Makkum organiseert “De 117e
Makkumer Merke” met Kaatspartijen, Feesttent,
Muziek, Lunapark op het Plein en de Markt.
Verder activiteiten voor de kinderen in de tent,
Reünie, plezier, sportiviteit en nog heel veel meer.
In de Belboei van volgende week kunt u het volledige programma vinden en nog veel meer Merke
Info, maar natuurlijk nu al op www.kv-makkum.nl

Peugeot 207 1.6HdiF
110pk,5drs,XS-Pack,
zwartmet,airco, ecc, LM.velgen,
r-cd,Cpv+afst.bediening
70 dkm bj 8-2007

Nu  13.850,-

2007  14450,-

Opel Meriva 1.6i,blauwmet,hoge zit

Peugeot 207 1.6HdiF,XS-Pack,70dkm 2007  13850,-

VW Passat 1.6i,75kw,nw type,airco

2001  6700,-

VW Jetta 1.6Fsi,85kw,comf,87dkm

2006

Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm

2000  4750,-

Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm

2005  12450,-

Peugeot 405 break,1.6i, nwe apk

1997  1499,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm

2005  11950,-

VW Polo Shopper, 3drs,wit,nwe apk

1984 

VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm

2007  9950,-

verkocht!

2003  7650,-

699,-

Veilig naar je stek met de vakantie check! Maak nu snel een afspraak!
Airco Service!! airco defect wij helpen perfect
www.garagehorjus.nl
Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318
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Het Bourgondisch Kappersavontuur

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Makkum - Landrotten opgelet! De kapitein en
zijn bemanning zijn al druk met de voorbereidingen van het Bourgondische kappersavontuur
aan de gang. De scharen en messen én de haak
van de kapitein zijn al geslepen, de boot wordt
geschrobd. Wat een geweldig avontuur gaat dat
worden…. Als alle hens aan dek zijn, kunnen de
trossen worden losgegooid. Heerlijk rondvaren
op de wateren rond Makkum. Geknipt en gestyled
op de rondvaartboten van stichting “It Preamke”
door Kapsalon Nynke en Hoeksema Kapper.
En ook nog onder het genot van een drankje.
In Cornwerd stappen we aan wal, alwaar de
molenaar, de heer Hutchenson, voor ons klaarstaat om ons het grote gevaarte van Cornwerd te
laten bezichtigen. En dan te bedenken dat onze
Bourgondische kok, Rick Hack, ons na afloop

(eigen foto)
op staat te wachten als we ons mooie vissersdorpje weer aan doen. Hij heeft de tafels gedekt
en zal een heerlijke maaltijd voor u opdienen.
Een dag om nooit weer te vergeten.
Mis dit eenmalige avontuur niet en geef u nu op.
De noot steekt van wal aanstaande zaterdag 11
juli om 15.00 uur. De opstapplaats is op de
Turfmarkt, de thuiskomst is om 19.00 uur. Voor
vijf en dertig euro een prachtig uitstapje.
Inclusief rondleiding, maaltijd, knippen, rondvaart. Exclusief de drankjes aan boord en drankjes
tijdens de maaltijd.
Opgave:
preamke@makkum.nl, info@dezwaanmakkum.nl
Nynke 0515 232989 of Durkje 0515 231651

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

* Twee medewerkers van de oud-papier ophaaldienst Tjalda de Witte en Sjirk Wijbenga van het
muziekkorps Hallelujah moeten zittend op de wagen even wachten voor de geopende brug, zij halen
met meerdere vrijwilligers maandelijks het oud-papier op voor het muziekkorps en het mannenkoor
De Flevosanghers. Een gevleugelde uitspraak van wijlen Jan van der Linde was: “De bruggen zijn
gemaakt ten behoeve van de auto’s want de schepen waren er al”.
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Herinnering aan de sporthal voor Sietske Altena

Makkum - Afgelopen vrijdag 3 juli was officieel
de laatste werkdag van Sietske Altena als
beheerder van de sporthal. Op die dag heeft de
gemeente de sporthal officieel overgedragen aan
de stichting Nieuw Maggenheim. Sietske blijft
in dienst van de gemeente en werkt nu op de
haven. Als herinnering aan haar acht jaren sporthal, waarvan de laatste vijf jaar als beheerder,
kreeg ze van David Visser, voorzitter van de
stichting Nieuw Maggenheim, een luchtfoto van
Makkum. Zoals bekend wordt de sporthal omen aangebouwd tot Multifunctioneel Centrum.
De bouw ligt op schema. De officiële opening is
begin januari.

Geslaagd? - Proficiat!



Franeker Anna Maria van Schuurman
VMBO theoretische leerweg:
Gerbrich Rohn, Arum.
Havo:
Antje Giliam, Pingjum.
Sneek VMBO Groen na 2e tijdvak BL-LWT:
Hielke Oosterhuis, Ferwoude.
Sneek Bogerman Atheneum:
Jolter Metz, Gaast.
Bolsward Marne College
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg:
Margriet Hoekstra, Gaast.
Atheneum:
Johanna Westendorp, Dedgum. Laura Wicherink.
Sneek MBO Groen Florist (junior Florist):
Essebeth Haakma, Schraard.
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Federatie kaatsen jeugd Wûnseradiel-Bolsward-Workum
wonnen: Roeland Damsma uit Bolsward en
Lisanne Rinia uit Makkum met 5-2 en 6-0 van
Fabian Noordhuis uit Witmarsum en Pieteke van
Gosliga uit Schettens. In de verliezersronde was
er een eerste prijs voor Anne Monfils uit
Kimswerd en Kim Mollinga uit Makkum.

(eigen foto)
* Winnaars bij de welpen Menno Galema
(Bolsward) en Elma van der Logt (Makkum)
Pingjum – Op zaterdag, 27 juni kaatste de jeugd
van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum
in Pingjum. Onder zomerse omstandigheden
vonden de jeugdpartijen plaats waarbij een
beetje wind soms gemist werd om koel en
scherp te blijven voor de verschillende partijen.
Er waren drie verschillende klassen met jongens
en meisjes door elkaar: Welpen, Pupillen en
Schooljeugd. Er werd in tweetallen gespeeld
met een verliezersronde.
Bij de Pupillen was de partij snel uit: in de finale

Bij de welpen stonden 8 parturen op de lijst en
moest er bijgeloot worden. Het partuur: Menno
Galema uit Bolsward en Elma van der Logt uit
Makkum won hier overtuigend met 5-2 en 6-4
van Marc van der Veen uit Bolsward en Gabe
Jan van Popta uit Lollum. In de verliezersronde
lootte Michiel de Jong uit Bolsward bij Elisa de
Dooper uit Witmarsum, samen legden zij beslag
op de 1e prijs in de verliezersronde door met
5-1 en 6-6 Werner Faber (Bolsward) en Aletta
van Popta (Lollum) te verslaan.
Ook bij de Schoolmeisjes/schooljongens stonden
8 parturen op de lijst, ook bij deze partij met een
winnaars- en verliezersronde. Klaas Anne Terluin
uit Exmorra en Sven Bijlsma uit Bolsward wonnen
in een spannende finale met 5-4 en 6-0 van Sybe
Jan Koopmans (Makkum) en Rene Boschma
uit Cornwerd. Douwe van de Zee (Exmorra) en
Roelianne Bouma (Witmarsum) versloegen
met 5-3 en 6-4 Sjoerd Herder (Waaxens) en
Herre Stegenga (Makkum) in de finale van de
verliezersronde.

Federatie kaatsen jeugd Wûnseradiel-Bolsward-Workum
Zonder de sponsors was deze mooie dag niet
mogelijk geweest. De prijzen werden door SysQa
bv (www.sysqa.nl) gesponsord, de kransen door
F. Bakker exploitatie. Daarnaast waren er bijdragen
van S.R.V. Gebroeders de Boer, Bezorgbakker
M. Hoekstra en vele winkeliers uit Harlingen,
Bolsward en Zurich. De uitslagen en foto’s zijn
ook op de site van K.V. Zurich te zien:
www.kvzurich.nl

(eigen foto)
* Het winnende trio dames was Geartsje Stegenga,
Marije Brandsma, Marianne de Jong
Zurich - Afgelopen weekend was de Surcher
merke en zoals altijd werd op zondag gekaatst.
Er deden in totaal 22 parturen mee en er werd
gekaatst in een jeugd, dames, heren A en B klasse.
Het weer was prachtig, al was het wel wat
benauwd, en de wedstrijd verliep in goede sfeer.
Er waren wel wat blessures, vooral bij de dames,
maar gelukkig was het nooit zo ernstig dat niet
na een kleine pauze verder gekaatst kon worden.
’s Middags om 6 uur werd de laatste bal geslagen en kon iedereen naar hotel de Steenen Man
vertrekken voor de prijsuitreiking. De voorzitter
van K.V. Zurich, Sies van der Berg, reikte de
prijzen en de kransen uit. Daarnaast werd uit elk
winnend partuur een koning of koningin gekozen
die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.
Dit zijn Anne Wind, Erik Visser, Marije Brandsma
en Patrick Kramer. Daarna was er nog muziek
en kwam de merke feestelijk ten einde.

I.v.m. de vakantie zijn wij van
10 juli tot en met 9 augustus
gesloten.
Vanaf 3 augustus zijn wij
weer telefonisch bereikbaar.
Wij wensen iedereen
een prettige vakantie.

Bleekstraat 44
8754 CL Makkum
bbgkuperus@gmail.com

Tel. 0515 231 555
Mob. 06 22 310 420
Fax 0515 231 535

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Uitslag Jeugd:
1e Patrick Kramer en Rimmer van der Ploeg
2e Hidde Folkertsma en Tsjalling Douwe Reitsma
3e Edgard Snijders en Gosse Pieter Reitsma
Dames
1e Marije Brandsma, Marianne de Jong
en Geartsje Stegenga
2e Marga Kramer, Houkje Akker
en Jessica Sanders
3e Thomaske Reitsma, Miranda Graafsma
en Geke Reitsma
Heren B klasse
1e Sjoerd van der Berg, Erik Visser
en Johannes Oudendag
2e Theun Folkertsma, Sybren Bruinsma
en Erik Brands
3e Jelle de Hoop, Lammert Miedema
en Tjitte Bergsma
Heren A klasse
1e Anne Wind, Hendrik Brandsma
en Sake van der Berg
2e Steven Kramer, Auke Bruinsma
en Igor Kuiper

Gossepalen 12
8604 EL Sneek
06-283 19 267
wespenator@live.nl
Al 10 jaar lang uw
betrouwbare ongediertebestrijder.
Bestrijdt onder andere:
wespen, mollen, ratten, muizen
en alle andere plaagdieren.
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Makkum wint bond voor schooljongens
Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

* De kaatsers Jelle Attema, Jesse Rinia en Emiel Wijma hebben met hun coach Peter Rinia de zege
van de bond voor schooljongens gewonnen. Vorige week maakten wij hier al melding van, toen zonder
foto nu met foto!

Twee dagen kaatsen in Gaast

Uitslag:
1. Froukje Oostenveld en Liam de Jong;
2. Tiny Hiemstra en Joke Bakker.

om in de finale te komen. Er werd over het algemeen spannend gekaatst want over de gehele
middag werd er 4 keer 5 eersten gelijk gespeeld
dus alles was redelijk aan elkaar gewaagd. De A
poule was voor de finale het spannends want na
twee keer kaatsen hadden alle parturen 1 keer
gewonnen en 1 keer verloren dus moest alles in
de laatste partij worden beslist. Maar Sierd Henk
Stellingwerf en Jelle Attema gingen er met de
beste papieren vandoor en stonden in de finale.
In de B poule was het spannend maar Meint Jan
Faber en Lammert Miedema wisten alle drie keer
te winnen en stonden dus ook over en duidelijk in
de finale. En toen de finale, ook echt spannend,
waar vele mooie slagen vielen en geweldige acties
in het tussenspel waren. Maar met een uitslag van
5/3 en 6/6 waren Mient Jan Faber en Lammert
Miedema de winnaars. De herenpartij werd
gesponsord door Louise Anne de Vries.

Zondag was de herenpartij met 8 partuur op de lijst
en ook deze werd in een A en B poule verdeeld.
Deze heren moesten er drie keer voor kaatsen

Uitslag:
1. Mient Jan Faber en Lammert Miedema.
2. Sierd Henk Stellingwerf en Jelle Attema.

Gaast – De kaatsvereniging “Trije Yn Ien” te
Gaast/Ferwoude organiseerde zaterdag 20 juni
en zondag 21 juni een dames en herenpartij. Met
deze partij wordt er in tweetallen gekaatst.
Zaterdag 20 juni hebben de dames gekaatst maar
er was alleen een hele matige opgave van maar
12 dames. Daarom is er in poultjes gekaatst zodat
je even iets vaker kunt kaatsen. In de A poule
waren Froukje Oostenveld en Lian de Jong het
sterkst en in de B poule Tiny Hiemstra en Joke
Bakker, deze twee parturen moesten de finale
kaatsen om te zien wie de beste deze dag was. Met
een uitslag van 5/4 en 6/6 waren Froukje Oostenveld en Lian de Jong de besten. De damespartij
werd gesponsord door Robynz wonen uit Workum.

“Kringloop” jeugdledenpartij Gaast een succes
Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts  25.00
Onderbenen Harsen slechts  15.00
Bikinilijn harsen  14.50
Pedicure  18.50
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Gaast – De jeugd van “Trye Yn Ien” kaatste de
jaarlijkse “Kringlooppartij” De ledenpartij ging
om 16.00 uur van start op kaatsveld “Boppeslach”
te Gaast. Bij de jongste jeugd, kaatste ieder drie
partijen, waarbij het uiteindelijk ging om de
individuele punten. Bij elke partij verdienen de
deelnemers van het winnende partuur 7 punten
en de verliezers krijgen voor elk behaald eerst
één punt, Klaas Marten de Groot won als enige
drie partijen en won met 21 punten de 1e prijs,
die werd uitgereikt door sponsor Broer de Ringh
van de kringloopwinkel.
Bij de oudere jeugd werd er in twee poules
gekaatst, waarbij de behaalde punten per partuur
opgeteld werden en er finale gekaatst kon worden
tussen de poulewinnaars. In poule A waren dat
Hielke van der Gaast en Maaike de Groot en in
poule B Gerben Stellingwerf en Allard Ketelaar.

Het werd een spannende finale waarin Hielke en
Maaike opvielen door hun prima opslag. Gerben
en Allard zorgen er op hun beurt weer voor dat
de ballen voortreffelijk het perk uit kwamen!
Uiteindelijk mochten Gerben en Allard de 1e
prijs en daarbij behorende krans in ontvangst
nemen, zij wonnen de finale met 5/3 en 6/2.
Uitslag: Jongste jeugd:
1. Klaas Marten de Groot.
2. Rick de Vries.
3. Harmen Norbuis.
4. Dooitze de Boer.
5. Heline Koning.
Oudere jeugd:
1. Gerben Stellingwerf en Allard Ketelaar.
2. Hielke van der Gaast en Maaike de Groot.

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 8 juli 2009

Zestien parturen Inprotech Horeca- en Bedrijfskaatspartij
Makkum - Deze partij werd zaterdag 27 juni j.l.
gehouden op “Keatslân De Seize”. In totaal hadden zich 16 parturen opgegeven, waarvan er vier
in de A-klasse stonden en twaalf in de B-klasse.
Er werd in een poule gekaatst in de A-klasse.
Het partuur van Slagerij Attema, bestaande uit
Hayo Attema, Jan-Ruurd Amels en Egbert v.d.
Veen had na drie partijen twee maal verloren en
één maal gewonnen. Ditzelfde overkwam ook
het partuur van HP 2, bestaande uit Marcus
Frietema, Jesse Adema en Uilke Tuinier. Beide
parturen behaalden 14 punten, maar doordat het
partuur van HP 2 minder tegeneersten (2) had
behaald, werd het tweede. Met een puntentotaal
van 21 punten (dus 3 x winst) veroverde het
partuur van Gebr. Smink Schilders- en
Afwerkingsbedrijf, bestaande uit Bauke-Jetze,
Andries en Daniël Kleiterp, de eerste plaats.
In de B-klasse werd er eveneens een verliezersronde verkaatst. De eerste omloop was snel
verkaatst met veel partijen op 5/0 of 5/2. In de
winnaarsronde bleven voor de prijzen over het
partuur van F. Bloemsma Aluminiumbouw met
Eelke Brunia, Sierd-Jan Steigenga en Klaas v.
Malsen, het partuur van Holle Poarte/Marina
Makkum met Jan Hiemstra en Rick v. As en het
partuur van Koops Makelaardij uit Haarlem,
met Sander Koops, Jacob (P) v.d. Weerdt en
Jasper v. Dijk. De twee mannen van de Holle
Poarte/Marina Makkum kwamen in de halve
finale door in de tweede omloop te winnen met
‘alles aan de hang’. F. Bloemsma Aluminiumbouw werd vervolgens verslagen met 5/4 – 6/2,
zodat de finalisten bestonden uit Holle Poarte/
Marina Makkum en Koops Makelaardij. In de

Belboei die verscheen in de week voorafgaande
aan deze partij was al een prognose gepubliceerd
over de mogelijke prijswinnaars vandaag. En zie
daar! Koops Makelaardij pakte inderdaad de eerste
prijs door te winnen met de cijfers 5/2 – 6/0.
In de verliezersronde werd door de slechts drie
deelnemende dames nog gekaatst in het partuur
van Groothandel Bergsma I met Pietsie Adema,
Natasja de Vries en Jaap Reitsma en het partuur
van “Nei it Sin” met Paula Helfrich (directeur en
invaller voor Gerrie Krikke), Lando Lemstra en
Piet Lasschuit. Laatstgenoemden wonnen met
5/3 – 6/4 en bereikten na een staand nummer de
finale. Kon. Scheepsbouw De Vries met Piter
Genee, Frans Kerpel en Tonny Verweij wonnen
in de verliezersronde twee maal met 5/4. Dit kostte
natuurlijk wel kracht, maar toch wonnen ze de
finale met 5/0 – 6/0 van “Nei it Sin”. De prijzen
werden aangeboden door de nieuwe sponsor van
deze Horeca- en Bedrijfkaatspartij Inprotech uit
Makkum en bestonden uit een plaquette en
waardebonnen.
Uitslag A-Klasse:
1e. Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf
2e. HP 2
B-Klasse winnaarsronde:
1e. Koops Makelaardij uit Haarlem
2e. Holle Poarte / Marina Makkum
3e. F. Bloemsma Aluminiumbouw
B-Klasse verliezersronde:
1e. Kon. Scheepsbouw De Vries
2e. “Nei it Sin”

Menno’s Familie Kaatspartij, v/h Bistro Hennie fan Richt partij
Makkum - Zondag 28 juni jl. vond deze familiekaatspartij plaats. Alle leden binnen het partuur
moesten familie zijn van elkaar en minimaal
moest men 1 dame binnen de gelederen hebben,
er deden 9 parturen mee. Er werd gekaatst in
drie poules van drie. De winnaar van ieder poule
plaatste zich voor de winnaarspoule. Zodoende
kon elk partuur minimaal twee keer kaatsen.
Het partuur van de familie de Vries (de sponsor
van vandaag) bestaande uit Annie, Henny Jr. en
Jeroen Adema verloor hun eerste partij in poule
A van het partuur van de familie Koornstra met
Hidde Koornstra, Susanna Koornstra en Peter
Bootsma. In de 2e omloop werd gewonnen, doordat grote animator Annie haar maten duidelijk
hoorbaar voor iedereen in de omgeving van het
kaatsveld aanspoorde om ballen te keren en punten
te winnen. Dit zorgde voor de vrolijke noot en
maakte de partij leuk om naar te kijken. De familie
Koornstra pakte na twee zeges de poulewinst en
plaatste zich voor de winnaarspoule.
In poule B won het partuur van de familie
OostKleiVeld twee keer, zodat ook Hendrik-Jan
v.d. Velde, Vollie Oostenveld en Daniël Kleiterp
in de winnaarspoule terecht kwamen.
De C-poule kende twee redelijk sterke parturen.
De familie Tuinier moest echter de naamdrager
van het partuur, t.w. Uilke, na één omloop missen
vanwege een blessure. Koert Jansen viel goed

voor hem in, maar Romine, Rommert en Koert
kwamen net 2 punten te kort om zich te plaatsen
voor de winnaarspoule. Deze eer viel te beurt
aan de familie Melchers, bestaande uit Cindy,
Geert en Feike. Zij wonnen nl. twee partijen,
ondanks het feit dat er een dorpsfeest was
geweest in Wons en men na een korte nacht op
“Keatslân De Seize” diende aan te treden. Knap
gedaan! Echter…in de winnaarspoule was er
weinig over van hun strijdlust. De twee partijen
die zij kaatsten waren niet om over (naar huis) te
schrijven, in totaal werd één eerst behaald.
De finale (zo zou je het met recht mogen noemen)
ging tussen de familie Koornstra en de familie
OostKleiVeld. Het ‘tûke’ kaatsen van het geroutineerde Koornstra partuur tegenover het soms
nog beetje ‘wilde’ kaatsen van het OostKleiVeld
partuur gaf de doorslag. Eerstgenoemden wonnen
met 5/2 – 6/2.
Deze Familiekaatspartij eindigde met het uitreiken
van de prijzen (diner- waardebonnen en medailles),
wederom beschikbaar gesteld door Bistro
Hennie fan Richt, waarvoor hartelijk dank.
Uitslag:
1e: Fam. Koornsta;
Hidde, Susanna en Peter.
2e: Fam. OostKleiveld;
Vollie, Daniël en Hendrik-Jan.
3e: Fam. Melchers;
Cindy, Geert en Feike.

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

“Koornstra Netten”
Federatie jeugdpartij d.e.l.
Zaterdag 11 juli a.s. wordt deze Federatiewedstrijd
voor de Jeugd gehouden.
Er is een door elkaar loten wedstrijd met
verliezersronde voor welpen, pupillen en schooljeugd.
De aanvang is om 10.00 uur !
De prijzen bestaan uit eretekens en medailles
en worden aangeboden door Koornstra Netten.
De kransen worden aangeboden door
Stefan Bakker.
Opgave voor deze partij kan bij het jeugdbestuur:
Jeltsje Folkertsma 0517-531451 of
Mieke Tilburgs 0515-231377.
De inschrijving sluit donderdag 9 juli om 19.00 uur.
Kaatsvereniging Makkum.

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

de Nota’s Schildersbedrijf partij
Zondag 12 juli a.s. wordt deze traditioneel laatste
ledenpartij vóór de Makkumer Merke gehouden.
De partij staat open voor Heren A + B klasse,
Dames, Schooljeugd, Pupillen en Welpen.
Aanvang: 11.00 uur op “Keatslân De Seize“
aan de Klipperstraat. De jeugd begint om 12.00 uur !
De prijzen bestaan uit waardebonnen en eretekens.
De kransen worden aangeboden door
Autohandel G. Kamstra.
Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdag 11 juli
in de kantine of bij het secretariaat: 0515-231377.
De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen:
zat. 11 juli om 19.00 uur.
Heren en Dames
zat. 11 juli om 20.00 uur in de kantine.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Gazelle racefiets  75.-; Koelkast  75.-; 3
verstelbare tuinstoelen met nw. kussens en bijpassend voetenbankje  25.-; Staande ventilator
 7.50, tel. 0515-232802
Nieuw 2 vouwfietsen merk Born2Ride, 1 nog
in doos ander in elkaar  70.- per stuk. Bel
06-49044844
Twee albums vol, met postzegels uit de hele
wereld! U kan natuurlijk altijd eerst komen
kijken, pr.n.o.t.k., tel. 06-39449492
Mooie en goed onderhouden racefiets, merk
Peugeot. Altijd binnen gehangen. Zien is kopen,
voor de snelle beslisser  69.-, tel. 0515576216

TE KOOP

AANGEBODEN

Nette dame biedt zich aan voor het schoonmaken van huis, boot, vakantiewoning etc.,
tel. 06-29024661
GRATIS AF TE HALEN

Wij zoeken een goed tehuis voor onze jonge
poesjes, ze zijn nu ± 6 weken oud,
tel. 0517-532420

De Kamp 2
MAKKUM
Keurige, vrijstaande
woning met o.a.
5 slaapkamers, garage
en royale tuin.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
 319.000,00 k.k.

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

diner
n
e
h
c
n
Voor lu rtijen
en pa

3 gangen keuzemenu maand februari
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Tomatensoep

Gebakken Heekfilet
met citroensaus
of

Sûkerbolle Bavarois

Vanille ijs met tia maria

of

"Merke steak" biefstuk
van de grill met gebakken ui,
champignons en appel

Champignonsoep

of

Meloen carpaccio met ijs

"Foar minst en foar bêst"
roodbaars en bief
met witte port saus

 19,50

of
Salade met gerookte zalm

Tot ziens bij
Sietze, Silvia en Koert

of

of

Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
VERMIST

Onze Cyperse (zwart-grijs) poes Twisty van
ongeveer 10 jaar oud. Herkenbaar aan haar
hangbuikje, omgeving Trasmolen, ze is gechipt,
tel. 06-18115038
GEZOCHT

Vaste oppas voor de woensdagavond van
19.45 tot 22.00 uur, voor Hielke 1 jr. en
Rianne 3 jr. vanaf 19 aug., Middenstraat 9.
tel 06-46177764. Bellen na 19.30 uur.

V D BLES TAXICENTRALE




U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

