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Volgende week alles
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Merke 2009!

Makkumer Belboei

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Sinds jaar en dag 
een begrip

No. 1298 - 23 juli 2009

Volle zomerse dag op Jaarmarkt in Makkum

Tentoonstelling 25 jaar Makkumer Belboei
De tentoonstelling 25 jaar Makkumer Belboei
is vanuit de bibliotheek verhuist naar de hal

van Avondrust. De tentoonstelling is hier nog
te bezichtigen tot vrijdag 24 juli. 

Makkum - Vorige week donderdag werd in het
centrum van Makkum de jaarmarkt gehouden.
In het algemeen loopt de belangstelling van stand-
houders de laatste tijd terug voor braderieën en
markten, merkt ook marktmeester Anne Koekoek.
Met 72 standhouders was dit minder groot dan voor-

gaande jaren. Maar het was ditmaal opnieuw
wel weer heel gezellig en sfeervol in het dorp.
Door het bijzonder  prachtige weer straalde het
publiek van vrolijkheid. Van de terrasjes werd
volop gebruik gemaakt.



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 23 juli 2009

Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 26 juli
Van Doniakerk  
9.30 uur ds. K. Bakker, Sneek       

R.K. Kerk 
9.30 uur gez. Zomerviering, pastor S. Draisma               

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers                     

Holle Poarte piramide 
9.30 uur, voorganger Mevr. G. Caarels                             

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: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

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

Nei in tiid fan siikwêzen is út ús buurt wei
nommen

Willem Nieuwenhout
Wy winskje Tine en de bern in protte sterkte
en treast ta.

Buurtver. ”De Letbloeiers”

Eksmoarre, 17 july 2009

“Veilig in Jezus armen”

Jij mocht nu komen.
Rust in vrede wensen wij

Jelly Schaap
Je was een deel van ons leven.

Jan en Jikkie

Lieve mensen

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de bloemen, kaarten en
gelukwensen met ons 40 jarig huwelijk.
Ook onze kinderen en kleinkinderen uit
Australië.

Riemer en Truus

Makkum, juli 2009

Ja mensen het is echt waar,
deze kleding verkoopster wordt zondag 

50 jaar

Hiep Hiep Hoera
Van harte gefeliciteerd

Ronnie
Arjen en Anique
Anna en Richard

woensdag 22 juli
Makkum – In centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt met Kinderrommelmarkt

donderdag 23 juli
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Jeu de boules voor 55+

vrijdag 24 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
soos in het restaurant

Makkum – Holle Poarte 20.00 uur 
Bingo-avond ingang bij havencafé

zondag 26 juli
Makkum – Strandbibliotheek 
Het begin van de zee voorlezen om 14.00 uur vanaf 4 jaar

dinsdag 28 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

woensdag 29 juli
Makkum – Strandbibliotheek 
Vriendschapsbandjes maken om 14.00 uur vanaf 6 jaar

donderdag 30 juli
Makkum - Centrum van Makkum 
1e lustrum eigooien, organisatie Caravan Us Stek

Makkum – Strand Bibliotheek, voor campinggasten en
bezoekers bungalowpark, alle dagen geopend van 11.00-
17.00 uur                    

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de Turfmarkt
Makkum, info/opgave verplicht via Stichting “it Preamke”,
tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens winkel-
openingstijden. Ook op afspraak eventueel ’s avonds. Bij
H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info
tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere woensdag-
middag (bij voldoende deelname). Vertrek 13.00 uur vanuit
de haven van Makkum. Met proeverij op de terugweg.
Info en opgave  via H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”,
tel. 0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere donder-
dag (bij voldoende deelname). Voor info van vertrektijden
en deelname H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”, tel.
0515-233780

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp, onderdeel
van de Aldfaers Erf Route, exposeert van 15 juni tot 31
oktober de Armeense kunstschilder Gagik Manoukian.
Openingstijden van di. tot en met zo. van 10.00-17.00 uur
(maandags gesloten)

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april t/m 31
oktober, werken van verschillende kunstenaars uit binnen-
en buitenland. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september unieke poppenhuizententoonstelling en verkoop
handgemaakte artikelen. Geopend maandagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te bewonderen.
De winkel is open op woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis

Uit eigen regio

Ja it is wier
disse juf wurdt 24 july

50 jier

fan herte lokwinske
Bouke
Sytze
Jurjen
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, 1 liter......................................................1.59
Johma Lunchsalade’s, 200 gram........................................1.39
Chirozo Worst, 100 gram........................25 cent korting
Palmolive Shampo, 400 ml................................................1.89
Cif Active Gel voor keuken en badkamer, 500 ml............1.99

Bij aankoop van 2 pakken Dubbelfrisss

een literpak fris gratis

Honig Vermecellisoep, 6 borden...........................nu 89 cent

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 23/7 t.e.m. wo. 29/7
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De gehele 

maand juli 

verloting 

2 Trapauto’s

Politie houdt twee mannen
aan voor diefstal auto's
Makkum - De politie heeft in de nacht van zondag
op maandag aan De Holle Poarte een 21-jarige man
uit Makkum en een 28-jarige man uit Rotterdam
aangehouden op verdenking van poging diefstal
van auto's. Een getuige zag dat de mannen zich
op een recreatieterrein verdacht ophielden bij een
aantal auto's en belde hierop via 1-1-2 direct de
politie. De getuige gaf een duidelijk signalement
van het duo door. Op basis hiervan konden agenten
in de buurt van het terrein de beide mannen aan-
houden. Op het terrein bleken ruiten van twee
geparkeerde auto's opengebroken te zijn en was
van één van de auto's de bedrading losgetrokken.
De mannen zijn overgebracht naar het politie-
bureau en voor verhoor ingesloten. De eigenaren
van de auto's moeten nog aangifte doen.

Geslaagd? - Proficiat!  

Sneek ROC Friese Poort Timmerkracht (BBL):
Jeroen Portma, Makkum
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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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U L I
 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

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

Ingezonden

Betreft sluiting Snuffelloods Makkum
Drie weken terug was ik als klant/bezoeker in de
Snuffelloods van Gryt en Syt. Daar kom ik elke
week wel een keer langs om te “snuffelen”. Die
woensdagochtend komt er een mevrouw van de
gemeente met de Belboei onder de arm (waarin
stukje over de opening van de Snuffelloods) en
die spreekt Gryt aan en meldt dat de loods twee
weken later moet worden gesloten aangezien de
Snuffelloods niet in het bestemmingsplan van de
gemeente “Wûnseradiel” past. Gezien de ver-
schrikte reactie van Gryt kwam dit gesprek en
mededeling als een complete verrassing! De
gemeentemedewerkster kwam onaangekondigd en
wij als klanten voelden ons opgelaten, omdat wij
het gesprek zomaar konden volgen: de mevrouw
stak direct van wal. Een zeer ongepaste, onprofes-
sionele en onbureaucratische manier om een
dergelijke belangrijke mededeling te doen! Op
het gemeentehuis hoor je je eerst te melden,
afspraak maken en procedures te volgen.

Na de schrik blijkt dat in de Snuffelloods alleen
goederen van eigen fabricage  te mogen worden
verkocht. De gemeentemevrouw wilde hiervan
niets op papier zetten als houvast en bewijs van
mededeling. Het bestemmingsplan zou aangepast
moeten worden met als minimale kosten  2000.-
en de nodige vergunningen. Uitspraak van
mevrouw: “Anders hebben we er niets aan”?!
Jaaaaaaaaaa plukken maar weer! Andere moge-
lijke optie (als vrijstelling? artikel 19) wordt van
de hand gewezen. Vragen we ons af of de amb-
telijke molen echt zo traag is als men beweert en
waarom de gemeente na pas bijna een jaar na

opening met deze mededeling komt. Was de
Snuffelloods een “testcase” om te kijken of een
eventuele gesubsidieerde kringloop van de
gemeente(s) in Makkum haalbaar zou zijn?
Vergeet dan niet dat bij deze Snuffelloods men
klantvriendelijk is, meedenkt, helpt, de goederen
correct sorteert en van prijzen voorziet en de
binnengebrachte goederen met zorg uitstalt en
behandelt! Dus kwetsbare goederen worden niet
vertrapt, in de regen buiten laten staan en op een
hoop gegooid of direct naar het buitenland ver-
kocht. Dat zien we wel een anders! 

Mocht t.z.t. blijken dat er inderdaad een gesubsi-
dieerde kringloop van de gezamenlijke gemeentes
komt in Makkum, vergeet bovenstaande dan niet.
De vooral Makkumer bevolking en ook omstreken
(ook ongetekende) GUNDEN deze twee meiden
de ongebruikte goederen. Al de genoemde redenen
zorgden ervoor dat men overal vandaan; Makkum,
omliggende dorpen, campinggasten graag naar
de Snuffelloods ging om een koopje, een praatje
of om iets te brengen; kortom Gryt en Syt voor-
zagen in een behoefte in Makkum en omstreken.

Dus hierbij wil ik Gryt en Syt heel hartelijk
bedanken voor hun vriendelijkheid en inzet die
onbetaalbaar is en ik wens jullie namens meerdere
Bolswarders veel succes met een volgend project:
jullie zullen zeker terug komen! We zullen jullie
steunen en volgen en de gemeente(s) in de gaten
houden.

Bolsward, W.de Boer.

Makkum - Zondagmorgenvroeg tussen 3.00 en
4.00 uur. Het feest in de tent is afgelopen dus
gaan we nog even door op straat. Niets mis mee zou
je zeggen,  ware het niet dat voor deze gelegenheid
een bezoek gebracht wordt aan de speeltuin aan
de Zalm. Buurtbewoners hebben gehoord hoe een
groep, jongens en meisjes, aan het ‘spelen’ was
in de speeltuin. Jammer dat door hun ‘spel’de wip
is vernield. Deze is keurig afgebroken en in de
struiken gegooid. Ook de aanwezige picknick-
tafel moest het ontgelden. De jongere jeugd van
Makkum moet het, vanaf nu, dus zonder wip
stellen. Waar is de controle? Is het misschien
een idee en/of een noodzaak om de beveiligers
in de tent en op het kaatsveld ook buiten het veld

te laten patrouilleren? In ieder geval na afloop
van de muziek? Mocht je dit lezen en beseffen
dat je bij het ‘spelen’ aanwezig was weet dan dat
het onderhouden van de speeltuin vrijwilligers-
werk is en bekostigd wordt door acties van deze
vrijwilligers, o.a. de grote clubactie. 

Bij deze willen wij jou/jullie, mede namens de
jongere jeugd van Makkum,  bedanken voor jul-
lie ‘spel’. 

Namens de speeltuincommissie 
en buurtvereniging Terra Nova,
Marcel Bergsma, Tom Mollinga, 
Ans Pieters en  vrijwilligers. 

Makkumer merke!!!!????
Makkumer merke een feest voor jong en oud!
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Hollandse sperziebonen                   
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor maar  . . . . 1.00

Mooie grote bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . 1.00

Verse Hollandse komkommers             
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.40

Kiwi Gold heerlijk zoet
5 stuks voor maar  . . . . . . . . 1.00

We hebben weer nieuwe oogst
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers Scherp geprijsd 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Dans demonstratie Capoeira op de boulevard
Makkum - Na het optreden van Tjeerd Abma,
No Panic en het Menno KanjerKnoerD Festival
met muziek van Troubadour Guus de Groot en
het gelaagde optreden van Wymaro in de afge-
lopen maanden, vindt er op zondag 26 juli van
14.00 tot 16.00 uur weer een evenement te beleven
op de Boulevard in Makkum en wel een dans
demonstratie van Capoeira. Deze groep Street
Capoeira geeft een demonstratie welke bestaat
uit Braziliaanse Krijgskunst; combinatie van
gevecht, dans, acrobatiek en muziek. De groep
bestaat uit 6 personen en komt uit Amsterdam
waar ze van af 1985 deze sport - dans beoefenen.

De  Capoeira is de 2e sport in Brazilië (na voetbal)
en verovert in hoog tempo de rest van de wereld.

Het WaterEigooien op het droge, in samenwerking
met Us-Stek, is in tegen stelling van eerdere
berichten in deze krant in juni niet doorgegaan,
ivm de weersomstandigheden, dit evenement wordt
nog op een nader te bepalen datum ingevuld, een
en ander in samenwerking met Us-Stek. 

Voor meer actuele informatie zie de web site
www.boulevardmakkum.nl en welkom bij onze
evenementen op de boulevard – strand.

5e keer Eigooien in het centrum van Makkum
Makkum - Caravan Us Stek organiseert voor de
5e maal met succes het Eigooien op de Markt in
Makkum. Donderdagavond 30 juli wordt het
centrum van Makkum omgetoverd in een werp
arena. Op en rond de terrassen belooft het weer
een gezellige drukte te worden. De deelnemers
doen mee in koppels van 2 waarbij de een werpt
en de ander het ei heel dient te vangen. De ver-
ste afstand telt voor de prijzen. Het baanrecord
staat nog steeds op 55 m en staat op naam van de
gebroeders Smink. De concurrentie wordt dit
jaar uitgenodigd dit record aan te vallen.
Speciaal voor het verbreken van de Smink-hege-
monie wordt een extra prijs uitgereikt. Dit jaar
wordt ook talent uit de weide omgeving van
Makkum aangesproken om een gooi te doen
naar de titel. Bent u of kent u balgevoelige atle-
ten die moeiteloos 50 meter ver kunnen gooien
Geef je dan op aan de kar op donderdagavond op
de Markt in Makkum. 

Voor diegene die onbekend zijn met de regels:
Het werpen van het ei gebeurd vanaf een kar met
een hoogte van ruim 1 meter. De vanger staat op
de straat klaar om het ei dat boven of onderhands
gegooid mag worden te vangen. Het vangen dient
uitsluitend met de handen uitgevoerd te worden.
Op het wegdek zijn de afstanden per 5 meter weer-
gegeven. Het geheel wordt weer omlijst door een
levendig live verslag en opzwepende muziek.
Brandweer Makkum zorgt weer voor het schoon
opleveren van de straat en terrassen. Aanvang/
begin opgave donderdagavond vanaf 18.30 uur
tot ca. 20.00 uur afhankelijk van de opgave. Vanaf
de eerste opgave start de wedstrijd. Er wordt
gegooid in 4 categorieën: jongste jeugd (2-12 jaar),
puberklasse (1-16 jaar), senioren heren en senioren
dames. Gemengde koppels werpen in de dames-
klasse. Dit jaar speciale Jubileumprijzen! Komt
allen kijken of gooien. Kijken en deelnemen op
eigen risico, Ei - struif plakt en kleeft..

Geslaagde campingloop met 250 deelnemers op De Holle Poarte
Makkum - Het was een zeer geslaagde camping-
loop met een record aantal deelnemers van tegen
de 250. Op de website van De Holle Poarte staat de
uitslag vermeld, maar helaas alleen van diegene
die het eindbriefje heeft ingevuld.

5 km Heren  
1. Willem de Boer, Exmorra 17.14
2. Theo Boersma, Sneek  20.39
3 . Ronnie Wind,  IJlst 20.57

5 km Dames 
1. Baudien de Boer, Sneek  20.34
2. Marrit Yntema, Dronrijp  25.27
3. Andrea Holtman, Duitsland 25.54

10 km  Heren   
1. Jappie Brandenburg, Oudemirdum 36.43
2. Nick Adema, Makkum  37.44
3. Otto de Boer, Leeuwarden 37.53

10 km Dames  
1. Ilona Kruis, IJsbrechtum 38.35
2. Andrea  Feenstra, Bolsward  46.20
3. Anita Boschma, IJlst 47.05

Meisjes 500 meter: 
1. Hannah Meister, 
2. Fleur Snip, 
3. Edith Holt

Jongens 500 meter: 
1.Yael Boersma, 
2. Jorrit Tolsma, 
3. Tycho Nomder

Meisjes 1000 meter:
1. Jenna Gollz, 
2. Roos Slijfer, 
3. Jolijn de Vries

Jongens 1000 meter: 
1. Martin Böh, 
2. Christian Kobus. 
3. Niels de Bruin
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* Onderhoud en reparatie van uw auto 

* airco service ;onderhoud en reparatie, 

* Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.

* testapparatuur voor motordiagnose.

* Apparatuur voor APK,viergastest en roetmeting.

* Remmentestbank voor controle van de remmen.

* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie

cruisecontrol,alarm etc..

* raam reparatie en vervanging 

* schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.

* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.

* Bovag Mobiliteits garantie.

* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.

* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.

* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht

plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor U op.

Opel Meriva 1.6i
Blauwmett,radio-cd
Cpv+afst.bed
Cruise control
106 dkm  bj 2003

Nu  7650,-   
uniGar Horjus

Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.

kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto's en info.

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

3 gangen keuzemenu maand JULI

Tot ziens bij
Sietze, Silvia en Koert

Voorgerechten

Tomatensoep

of

Salade met gerookte zalm

of

Champignonsoep

Hoofdgerechten

Gebakken Heekfilet 
met citroensaus

of

"Merke steak" biefstuk
van de grill met gebakken ui, 

champignons en appel
of

"Foar minst en foar bêst" 
roodbaars en bief

met witte port saus

Nagerechten

Sûkerbolle Bavarois

of

Vanille ijs met tia maria

of

Meloen carpaccio met ijs

 19,50

(rectificatie)

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Al 10 jaar lang uw 
betrouwbare ongediertebestrijder.

Bestrijdt onder andere:
wespen, mollen, ratten, muizen 

en alle andere plaagdieren.

Gossepalen 12
8604 EL Sneek
06-283 19 267
wespenator@live.nl

is gesloten van
27 juli t/m 7 augusutus

* ook het huisartsenlab is beide
maandagen niet aanwezig

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Jannes hoofdact tijdens de RadioNL Zomertoer in Workum

Workum - Zaterdagmiddag 25 juli staat de
RadioNL TV Oranje Zomertoer op evenementen
terrein De Stedspole in Workum, dit in het kader
van Workum 11 stedenmaand. Tussen 12.00 en
18.00 uur zullen 30 artiesten het podium betreden
tijdens de live radio uitzending van RadioNL.
De uitsmijter van de middag is de bekende
Drentse volkszanger Jannes. Hij zal het slot-
akkoord van deze middag voor zijn rekening
nemen. De toegang is helemaal gratis!

Artiesten
Workum zal zaterdagmiddag 25 juli in het teken
staan van het Nederlandse lied tijdens de live
radio uitzending van RadioNL. Zo zal de bekende
zanger Frans Duijts met de hits “Jij denkt maar
dat je alles mag van mij”en “lieveling” naar
Workum komen. Eveneens zal zanger Stef Ekkel
bekend van o.a. singels als “De Woonboot” en
“Ik schrijf je naam” een aantal hits ten gehore
brengen. Maar ook zanger Alex van de hit een
“Een bossie rode rozen”, Nienke de Ruiter met
“In de Kantine” en zanger Roy Raymonds met
“Knal “Rooie Rubberboot” zullen het podium
betreden. Tim Douwsma is erbij, hij is  bekend
geworden door het TV programma ”So You
Wannabe A Popstar” met zijn singles ”Wil je bij
mij blijven slapen” en zijn net uitgebrachte single
”Ga”. Deze middag is ook te zien en te horen
Glennis Grace bekend van het songfestival en
voor de bouwvakkers is daar Bertus Staigerpaip
met het nummer “Wij zijn de jongens van de
bouw” en het jonge talent Jordy van Loon  met
“Verliefdheid is een toverbal” zullen allen naar
Workum afreizen.

Verder zijn te zien en te horen in Workum Dirk
Meeldijk “Ik hou van het leven”, Mick Harren
“Sweet Caroline”, Patrick! “Dansen met zijn twee”,
Silvia Swart “Droom van Werkelijkheid”, Rene
Becker “Als een Komeet”, Ronnie van Bemmel
“Jamie”, Ed Nieman “Leve de Lol”, Django
Wagner “Kali”, Rob Zorn, Jan Doddema, Frank
van Etten “Leef als een Zigeuner” Sibbele, Grutte
Geart, Erikah Karst, Willem Barth, Johnny Leyen,
Romana, Vinzzent, Stefan Storm, Neil Hendriks
zij staan allemaal zaterdagmiddag op het podium
tijdens de live radio uitzending van RadioNL.

De middag wordt afgesloten door de volkszanger
Jannes met een miniconcert. Jannes scoorde diverse
hits “Beetje meer”, “Mijn naam is Jannes”,
“Ga maar weg”, “adio amore adio” en met zijn
nieuwe hit “Ietsie Pietsie” weet hij de hitlijsten
weer te veroveren. Al met al ruim 30 artiesten
staan op de bühne tijdens de live RadioNL uit-
zending en de toegang is voor een ieder gratis!

Horeca & Snacks
Op het terrein zullen op drie verschillende punten
bars worden geplaatst waar drinken verkocht zal
worden. Daarnaast is Kip van het Spit, Snack-
wagens en de loempia verkoper aanwezig.

Beveiliging & EHBO
Op het terrein zal de EHBO van Workum weer
duidelijk zichtbaar aanwezig zijn en het team
van Van der Lei Beveiliging zal deze dag een
oogje in het zeil houden.

Fietsen & auto’s parkeren
Voor de mensen die deze dag op de fiets komen
zal het aanliggende terrein ingericht worden om de
fietsen te stallen. Komt u met de auto, dan ver-
zoeken wij u die vriendelijk bij sporthal De Rolpeal
aan de Weverswei te parkeren. Daarnaast zal de
bewegwijzering u naar parkeergelegenheden
verwijzen. Het evenementen terrein is vanaf
‘s morgens 10.30 uur al toegankelijk en de eerste
artiest staat klokslag 12.00 uur op het podium. 

* Nienke de Ruiter is te horen met “In de Kantine”

* De Drentse volkszanger Jannes neemt het slotakkoord voor zijn rekening
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Koornstra Netten Jeugd Federatie kaatspartij 
Makkum - Bij de welpen stonden zaterdag 11 juli
j.l. 9 partuur op de lijst. In de 1ste omloop weinig
spannende partijen. In de halve finale stonden
Werner en Lars tegen Menno en Jesse. Werner cs
waren te sterk en wonnen met 5-0. In de finale
moesten zij het opnemen tegen Willem en Rik.
Deze waren in topvorm en wonnen met 5-0 6/4
de prijs. In de verliezersronde stonden in de
finale Michiel en Jelien tegen Lars en Sigrid.
Mechiel cs wonnen dit met 5-3 6/4.

Bij de pupillen waren er 8 partuur ook hier in de
1ste omloop eenzijdige partijen. In de winnaars-
ronde kaatsten Tom en Martin tegen Klaas en
Marc. Klaas cs kaatsten zeer goed en wonnen
met 5-3 6/6. In de verliezersronde kaatsten Remco
en Pier tegen Teun en Arjen. Arjen moest halver-
wege de finale stoppen. Voor hem werd bijgeloot
Reinder. Remco cs wonnen met 5-3 6/6.

Bij de schooljeugd waren er 11 partuur. Ook hier
geen spannende partijen alleen Herre en Vera tegen
Klaas-Anne en Sipke kaatsten zeer spannend bij
5-5 6/4 wonnen Herre cs. In de halve finale kaat-
sten Romke en Jarno tegen Tjebbe en Willy.
Romke cs wonnen. Zij mochten het in de finale
opnemen tegen Herren en Vera. Het werd 5-2 6/0
voor Romke cs. In de verliezersronde stonden in
de finale Christiaan en Reiny tegen Klaas-Anne
en Sipke. Klaas-Annne wonnen met 5-1 6/2 Na
afloop werd de sponsor bedankt. Ook Stefan Bakker
die de kransen heeft aangeboden.

Uitslag welpen: 
1e Willem van Abbema Schettens, 

Rik van der Gaast Makkum

2e Werner Faber Bolsward, 
Lars Wijma Makkum

3e Menno Galama Bolsward, 
Jesse Koornstra Makkum

Verliezersronde: 
1e Michiel de Jong Bolsward, 

Jelien de Jong Makkum
2e Lars Onrust Makkum, 

Sigrid de Boer Bolsward

Pupillen: 
1e Klaas Bosma Makkum, 

Marc de Boer Bolsward
2e Tom Algera Makkum, 

Martin Fennema Bolsward

Verl.ronde:  
1e Remco Dooper Witmarsum, 

Pier Zaagemans Witmarsum
2e Teun Miltenburg Bolsward, 

Reinder van Abbema Schettens

Schooljeugd:
1e Romke Kroondijk Burgwerd, 

Jarno Reinsma Arum
2e Vera Eekma Bolsward, 

Herre Stegenga Makkum
3e Tjebbe Gaema Burgwerd, 

Willy Miedema Makkum

Verl.ronde: 
1e Klaas Anne terluin Exmorra, 

Sipke Eringa Burgwerd
2e Christiaan van der Logt Makkum, 

Reiny Haijtema Bolsward
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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 Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

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

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Nota’s Schildersbedrijf laatste ledenpartij voorafgaand
aan de Makkumer Merke
Makkum - Zondag 12 juli jl. werd deze laatste
ledenpartij voor de Makkumer Merke gehouden.
Na bestudering van de heren die zich hadden
opgegeven voor deze partij, bleek dat er in één
klasse zou gaan worden gekaatst. Er werden uit-
eindelijk 14 parturen ingedeeld, echter bij twee
parturen moesten er nog twee B-maten worden
bijgeloot en bij één partuur ook nog een C-maat.

In de eerste omloop kaatste het partuur van Bauke-
Jetze Smink, Jacob (P) v.d. Weerdt en Teake
Koster tegen het partuur van Ype Smink, Jurjen
Nagel en Tjitte Folkertsma. Alles kwam aan de
hang en de winst was voor het partuur van
Bauke-Jetze. Voor Tjitte was het echter nog niet
voorbij, want hij werd bijgeloot bij het partuur
van Hendrik-Jan v.d. Velde en Jan-Wieger
Postma (eveneens bijgeloot). Dat er spannende
partijen bij waren, is geen wonder op zo’n laatste
ledenpartij vóór de Merke. Zo won het partuur
van Daniël Kleiterp, Broer-Sjoerd de Boer en
Bert Veltman in de eerste omloop ‘krekt’met 5/5
– 6/0 en het partuur van Peter Bootsma, Pieter
Spoor en Tonny Verweij had in de tweede
omloop een ‘drege’ partij, die ze wonnen met
5/5 – 6/6. Het partuur van Bauke-Jetze, Jacob en
Teake had, na twee omlopen winst, de derde
omloop (halve finale) bereikt. Hierin moesten
zij aantreden tegen het partuur van Daniël,
Broer-Sjoerd en Bert. Het werd 5/3 – 6/4 voor
het partuur van Bauke-Jetze. Het partuur van
Hendrik-Jan, Jan-Wieger en Tjitte stond in de

andere halve finale tegenover het partuur van
Peter, Pieter en Tonny. De eindstand was dezelfde
als de andere halve finale in het voordeel van het
partuur van Hendrik-Jan.

In de finale nam het partuur van dappere Tjitte
uit Wons een goede voorsprong. De jongste maat
van het partuur (Tjitte) stond voorin het perk en
sloeg mooie kaatsen. Zelfs op de boven konden
Hendrik-Jan en Jan-Wieger het keren van de bal
overlaten aan deze betrouwbare maat. De over-
winning leek nabij.Echter…Jacob geeft zich
nooit zomaar gewonnen, hij spoorde zijn maten
Bauke-Jetze en Teake aan om voor de winst te
gaan. Dit lukte uiteindelijk, want zij wonnen alsnog
deze finale met 5/5 – 6/0. Nu is er een gezegde
dat een slechte generale een goed voorteken is
voor de volgende partij en dat is die van de Merke.
Sponsor Nota’s Schildersbedrijf uit Piaam stelde
de prijzen (waardebonnen en medailles) beschik-
baar en Autohandel G. Kamstra bood de kransen
aan. De KVM dankt hierbij beide sponsors.

Uitslag  Heren:
1. Bauke-Jetze Smink, Jacob (P) v.d. Weerdt, 

Teake Koster.
2. Hendrik-Jan v.d. Velde, Jan-Wieger Postma, 

Tjitte Folkertsma.  
3. Peter Bootsma, Pieter Spoor, Tonny Verweij.
3. Daniël kleiterp, Broer-Sjoerd de Boer,

Bert Veltman.

Makkum - Mei 10 partoeren op ‘e list (hjir en
der moast noch wat bylotte wurde) koe it foarige
wike snein in moaie keatsdei wurde foar de
froulju yn Makkum. It waar wie net sa’t wy it
graach ha woenen. De sinne liet him amper sjen
en it reinde om it hurtsje. Hjirtroch koenen de
entûsjastelingen moai nei de bal taglydzje. Nei
de earste omloop bleaunen der 5 partoeren oer.
It partoer fan Tinet Tigchelaar krige in steand
nûmer. Lena Wijbenga, Anette Meina en Tineke
Faber wûnen it fan Janet Nota, Willy v.d. Velde
en Jeltsje Folkertsma. Sy krigen yn de heale
finale te dwaan mei Tinet Tigchelaar, Mieke
Tilburgs en Tineke Algra. Dizze froulju wienen
krekt wat tûker en wûnen de partij mei 5-1 6-6.

It partoer fan Vollie Oostenveld, Hieke Bootsma
en Ingrid Bosma hie yn de earste omloop dreech
keatst mar hellen de twadde omloop. Doe moast
der keatst wurde tsjin Pietsy Poortstra, Anna
Jaspers en Dina Koopmans. De partij gong
gelyk op mar op ’t lêst moast it partoer fan
Pietsy Poortstra belies jaan. Se ferlearen krekt
mei 5-4 6-4. Hjirtroch kaam it partoer fan Vollie
Oostenveld mei in steand nûmer yn de finale. Yn
de finale waard der net min keatst mar it partoer
fan Tinet Tigchelaar wie net opwoeksen tsjin it
partoer fan Vollie Oostenveld. De útslach 5-1 6-0
wie miskien dat ek wol in bytsje flattearre.
Tidens de priisútrikking skynde de sinne wer en
waard de dei moar ôfsletten.

De Nota’s Schilderbedrijf ledenpartij Froulju

Makkum - Op deze ledenpartij, de laatste keer
om te oefenen voor de Merke , was er veel jeugd
op vakantie. Bij de welpen waren 5 partuur zij
kaatsten in 1 poule dus flink aan de bak. Het
bleef tot het eind toe spannend alle parturen
konden nog in de prijzen komen.
5e  Boukje Bosma en Rik van der Gaast, 
4e  Kim Dijkstra en Melan van der Velde 
3e  Anna Bosma en Lars Wijma, 
2e  Lars Onrust en Elma van der Logt
1e Ype van der Logt een Jelien de Jong

De pupillen en schooljeugd kaatsten met elkaar

er stonden 7 partuur op de lijst. In de finale stonden
Tom en Elisa tegen Christiaan en Simen. Tom cs
wonnen met 5-1 6/6. In de verliezersronde stonden
Gerda en Nynke tegen Klaas en Sanne. Dit werd
met 5-2 6/0 gewonnen door Klaas cs.

Uitslag: 
1e Tom Algera en Elisa Koornstra, 
2e Christiaan van der Logt en Simen Bootsma

Verliezerronde: 
1e Klaas Bosma en Sanne Idsinga, 
2e Gerda Syperda en Nynke de Jong

Nota’s Schilderbedrijf kaatspartij welpen en schooljeugd
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Colofon

Massief eiken eethoek, tafel 1.40x0.85m. (uitschuif-
baar tot 2.20 m), de stoelen met Leeuwafbeelding in
houtsnijwerk in rugleuning  100.-, tel. 0515-231940

Nieuwe deur rolhor merk Fiskzo, aluminium, maat
1.05x2.05 zit nog in de verpakking, hebben de ver-
keerde gekocht kost  100.- in de winkel, nu voor
 75.-, tel. 0515-232272

Twee aluminium schuifdeuren, grotendeels voorzien
van horrengaas, afm. 217 bij 60 cm. Bijbehorend
aluminium schuifframe van 220 bij 220 cm.
Eenvoudig op andere maten in te stellen  20.-,
tel. 0515-335855

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Turfmarkt 49
MAKKUM

In het centrum 
karakteristiek pand 

aan doorgaand 
vaarwater.

Vraagprijs:
 210.000,00 k.k.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in alle dorpen rond Makkum.

Redactie 
Voor het aanleveren van kopij, nieuws, agenda, ingezonden
mededelingen, familie- c.q. verenigings berichten, tips en
redactionele artikelen. Wij ontvangen dit graag uiterlijk
voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact opnemen
met de redacteur. Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK
Makkum, Tel. 0515-231687,  E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie medewerkers; 
Truus Rienstra, Tel. 0515-231648, 
Alie Klein, Tel. 0515-231758

Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 CM  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-
advertenties. Wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur.  
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD  Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Administratie - Abonnementen
Abonnementen, incl. verzendkosten:  45,00 binnenland,
 55,00 buitenland. Het abonnementsgeld dient bij
vooruitbetaling te worden voldaan. Indien geen bericht
van opzegging is ontvangen wordt het abonnement
automatisch verlengd. 
Corrie Koornstra, Botterstraat 10, 8754 BB  MAKKUM
Tel. 0515 - 231778, E-mail. koornstra@telfort.nl

Bezorging - Verspreiding folder/flyers
A. v.d Woude, Tel: 06-53784057 
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.



TV-schotel, diameter 1 mtr. met standaard  20.-,
tel. 0515-233167

Kinderkleding (meisjes) maten 56 t/m 92, merken
Vingino, Noppies, Mexx, Cake Walk, Salty Dog,
Eager Beauer, De Finne 22, Makkum

Per direct 3 jonge poesjes; 2 poesjes rood/wit en 1
compleet rode kater. Ze zijn nu 7 weken, tel. 0515-
336899

Prima grond (veel), wegens aanpak tuin op De
Zalm 17, Makkum, tel. 0515-232345

4 Hele lieve, zindelijke poesjes, opgegroeid met
andere poezen en een hond. Maatschap Ype Reinsma,
Oosterlaan 8 te Schraard, tel. 0517-531999

Schoonmaakhulp/seizoenwerk, tel. 0515-231573
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

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

VDBLES TAXICENTRALE
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