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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

No. 1343 - 16 juni 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Royale, goed onderhouden tussenwoning, in 
kindvriendelijke wijk, nabij speeltuintje met o.a. 

4 slaapkamers, tuin Z, 170 m² eigen grond.
Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Makkum, De Voorn 29

De ‘ Wylde Swan’ van Makkum 
afgelopen weekend in hergebruik genomen
De Makkumer Blues Brothers doen hun naam meer dan eer aan!

* De ‘Wylde Swan’ in volle glorie varend door het Makkumerdiep op weg naar een nieuwe bestemming

Makkum - Zij gaven ons wat we nodig hadden 
na een jaar vol Blues: een daverend optreden 
samen met Frâns Faber. Dat de Brothers met 
overgave een feest kunnen maken weten we al 
jaren. Dat hun muziek zo ontspannend kan zijn 
en daardoor kracht geeft om weer door te gaan 
hebben we afgelopen vrijdag ervaren. Wat voel-
de het goed om samen te feesten met  iedereen 
die betrokken is geweest bij de bouw van de 
topzeilschoener ‘Wylde Swan’. De ‘Wylde Swan’ 

is nu begonnen aan haar Maiden Trip op weg 
naar de Oostzee. Er wordt aan boord nog hard 
gewerkt om de eerste gasten te kunnen 
ontvangen aanstaande zaterdag tijdens de Kieler 
Woche. 

Wij van de ‘Wylde Swan’ bedanken iedereen die 
zich voor ons ingezet heeft en ons op weg geholpen 
heeft. Met jullie steun konden we dit moeilijke 
project aan
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vrijdag 18 juni
Makkum – MFC Oranje kijken 13.30 uur
Nederland-Japan

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
Sjoelen in het restaurant

zaterdag 19 juni
Makkum – “Keatslân De Seize” Inprotech 
Horeca- en bedrijfskaatspartij, aanvang 11.00 uur

Cornwerd – Manege Boeyenkamp

zondag 20 juni
Makkum – “Keatslân De Seize” Menno’s familie 
kaatspartij, aanvang 11.00 uur, familiekaatsen met 
minimaal één dame per partuur

dinsdag 22 juni 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route expo-
sities. Vanaf 1 april  is een geheel nieuwe collectie 
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar 
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien van 
Harmen Timmer en met ingang van 1 juni a.s. is de 
collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.

Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur Sang 
13.00-17.00 uur, 26, 27 juni; 10, 11, 24, 25 juli; 7, 
8, 21, 22 aug. www.antjevanderwerfpursang.nl

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 
14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

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

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel heeft een 
prachtige stenen expositite en verkoop van edelstenen 
en diversen. Winkel is geopend op donderdag-
middag, vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in 
de maanden juni en juli op zaterdagmiddag van 
13.00-17.00 uur. En elke laatste woensdagavond 
van de maand van 19.00-21.00 uur. Zie voor info 
www.decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen- 
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, 
Dorpsstraat 29

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij Elske, 
geeft u de gelegenheid een hele dag met zilver te 
werken. De workshop is voor iedereen die een dag 
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken. 
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Waltaweg 
25, zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 uur, 
www.gerritwijngaarden.nl

Kerkdiensten   
zondag 20 juni      
        
Van Doniakerk   
9.30 uur pastor G. Visser

R.K. kerk   
9.30 uur parochievoorganger                      

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Woudsend 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. P.B.Bergsma-Overdiep                

Recreatiedienst Holle Poarte 
aanvang 9.30 uur ingang piramide, 
Dhr. P. Speelman, m.m.v. D. Reitsma Schniftrombone             

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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

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 De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980                                        
- 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                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
 www.fysiowitmarsum.nl 
 tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
 (ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Je hebt twee kleine handjes
geef ons er allebei een

dan leiden wij je rond, totdat je zegt:
“ik kan het wel alleen”

 

Lennart
 

Hij is geboren op 4 juni 2010
 

Auke en Shirley Kooistra- van der Stap
Kofstraat 15  8754 AR Makkum

Ut ‘e skroeven binne wy mei de berte fan ús famke

Anna Trynke
We nimme har Anine

Se is berne op 4 juni 2010 
en kaam om 1:39 oere

boppe wetter. 
Mei sa’n 9 pûn in hiel gespetter.

Om’t Nynke en Anine bytiden oan’t slûgjen binne,
graach efkes skilje foar in poppeslok,

 om harren net mis te rinnen.

Jûns om in oere as njoggen hat ek Foppe it wol hân. 
Wachtsje dan efkes mei skiljen oan’t moarn.

Foppe en Nynke Haijtema-Koldijk
Flaemske Banken 3

8835 XJ Easterlittens
0517-341605

Echtpaar Brouwer–Anema 
60 jaar getrouwd
 
Witmarsum – Afgelopen maandag 14 juni waren 
Douwe Brouwer (81 jaar) en Johanna Brouwer-
Anema (81 jaar) 60 jaar getrouwd. Het echtpaar 
woont op de Oosterstraat 61 te Witmarsum. Zij 
zijn op 14 juni 1950 in de gemeente Wûnseradiel 
in het huwelijk getreden. Het echtpaar heeft vijf 
kinderen gekregen. Burgemeester Theunis Piersma 
heeft het echtpaar maandagmiddag de felicitaties 
overgebracht in hotel de Groene Weide te Bolsward.

Echtpaar Bergsma-Noorderbos 
60 jaar getrouwd

Witmarsum – Op dinsdag 8 juni waren IJsbrand 
Bergsma (87 jaar) en Trijntje Bergsma-Noorderbos 
(87 jaar) 60 jaar getrouwd. Het echtpaar woont 
op de Menno Simonsstraat 11 te Witmarsum. Op 
8 juni 1950 is het echtpaar in de gemeente 
Menaldumadeel in het huwelijk getreden. Ze 
hebben twee kinderen. Burgemeester Theunis 
Piersma van Wûnseradiel kwam het jubilerende 
echtpaar vorige week dinsdagmiddag feliciteren 
in Stania State te Oenkerk.
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Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Pudding met saus, 2x125 gram.....................nu 99 cent

Bacon......................................per pakje 25 cent korting

D.E. Snelfilterkoffie, 250 gram.....................................nu 1.79

Dubbelfriss, pak 1.5 liter...............................1.29 nu 89 cent

Everyday Macaroni, pak 500 gram.....................voor 59 cent

Top Pastasaus, 500 ml...............................................voor 1.49

Campina Blanke Vla, 1 liter...............................................1.39

Bloemkool....................................................per stuk voor 1.99

Aanbiedingen geldig van do. 17/6 t.e.m. wo. 23/10

Profiteer van 17 t/m 19 juni
van dit smakelijke voordeel

WK Topper

Zuid Afrika Balletjes
400 gram 3,75
Kippenvleesvoordeel

Oranje WK Kipfiletjes
100 gram 1,45
Combi-voordeel
100 gram Pain d'Ardenne +
100 gram Leverkaas                          samen    3,98
Salade

Zomerse Tonijn Salade
150 gram 2,65
Salade

Tomaat-Mozzarella Salade
150 gram 2,79

Scoor een gratis voetbal!

Bij elk van de volgende aan-

biedingen krijgt u een gratis 

munt voor een voetbal. Bij 4 

munten heeft u al zo'n bal!

* Zaterdag 19- en donderdag 24 juni in het MFC 
 Maggenheim weer kunt kijken naar de voetbal-
 wedstrijden van Oranje, met Zuid-Afrikaanse 
 hapjes van Koert.

* Voor de kleintjes is er een springkussen, dit met 
 toezicht. En mocht Nederland in de races blijven 
 ook dan kunt u dit mee beleven in het MFC

* De aangekondigde concerten van het basis-
 scholenproject Babar op 28 juni in Makkum  
 en Bolsward niet door gaan. Na de zomer-
 vakantie wordt een nieuw planning gemaakt, 
 wij houden u hiervan op de hoogte

* Vandaag is er ook te weinig ruimte om alle 
 copij te kunnen plaatsen, vandaar dat het best 
 mogelijk is dat uw artikel er niet in staat

Voor het goede doel
Makkum – De collecte van het Nationaal 
Epilepsie Fonds – De Macht van het Kleine – 
heeft in Makkum € 780.70 opgebracht. Het Nat. 
Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op 
vele terreinen. Zij is dankbaar voor de inzet van 
de vele vrijwilligers en voor de financiële bijdrage 
van alle gevers.

Zomermaanden geen 
inloopspreekuur politie
Witmarsum – Zoals gebruikelijk is er in de zomer-
periode geen inloopspreekuur in het gemeente-
huis te Witmarsum. Het laatste inloopspreekuur 
voor het zomerreces is op woensdag 30 juni 2010. 
Het eerstvolgende inloopspreekuur na de zomer-
periode is op woensdag 1 september.
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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
voor  JUNI
 Droog roergebakken
 Kip Kerrie
 Babi Pangang
 Mini loempia's
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

10.000-ste bezoeker in Waterpark “Mounewetter”

Witmarsum - Op dinsdagochtend 8 juni, een week 
later dan vorig seizoen, werd in “Mounewetter” 
de 10.000-ste bezoeker welkom geheten. De geluk-
kige was de heer Gerard Dijkstra uit Witmarsum. 
Dijkstra is een bekend gezicht in het bad want hij 

bezoekt dagelijks met zijn vrouw het zwembad 
om baantjes te trekken. Hij kreeg van bedrijfs-
leidster Joke van der Vliet de felicitaties en een 
badhanddoek met het logo van “Mounewetter” 
er op.

(eigen foto)(eigen foto)

WK voetbal “Het is Oranje en het blijft Oranje”

Makkum – Van stad tot stad en van dorp tot dorp 
en in elke plaats is een ieder op zijn/haar eigen 
manier bezig met het WK-voetbal. In Makkum 
hoor je ook de toeters, woningen en straten zijn 
versierd. In het dorp is ook een grote verscheiden-
heid aan versiering aangebracht, onze fotograaf  
schoot dit plaatje in De Voorn, een blok woningen 
waar voetbal fanaten wonen. Je vraagt je af hoe 

beleef je het wereldkampioenschap voetbal 2010. 
Is er iemand in de regio Makkum die is afgereisd 
naar Zuid Afrika, of mogelijk iets bijzonders doet. 

Laat het ons weten, mail het naar de redactie van 
de Makkumer Belboei, a.quarré@hetnet.nl. Het 
kan allemaal nog eerst op zondag 11 juli om 
20.30 uur is de finale in Johannesburg City.
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Tomke yn de bibleteek!

Makkum - Op tongersdei 3 juny en op tiisdei 8 
juny wie Tomke by ús op besite yn de bibleteek fan 
Wytmarsum en Makkum. Foardat Tomke kaam 
waard der foarlêzen út it boek fan Tomke. It ferhaal 
gong oer Tomke yn ‘e bibleteek. Hy koe net by de 
boeken yn de kast, klom yn de kast en...doe foel de 
kast om. Doe’t it ferhaaltsje út wie, rôpen we hiel 
hurd om Tomke! En ja hear, dêr kaam Tomke oan. 

Hy weau mei beide hannen nei de bern. Alle bern 
mochten mei Tomke op de foto! Yn Makkum wie-
nen der 37 bern en yn Wytmarsum 35! Allegearre 
krigen ta beslút it nijste Tomke boekje mei nei hûs! 
Tomke wie by ús yn de bibleteek op besite yn it 
ramt fan it Frysk Foarlês-Festival dat noch oan’t 15 
juny duorret en dat stiet foar taal- en lêsbefoarde-
ring yn it Frysk.

Alve marren festiviteiten Cornwerd
Cornwerd - Op 17, 18 en 19 juni vinden er bij 
Hippisch Centrum Boeyenkamp in Cornwerd ver-
schillende festiviteiten plaats omtrent het Alve 
Marren evenement. Met op vrijdag 18 juni de fees-
telijke opening van de tweedaagse paardentocht. 
Om 8.45 uur de start van de opening, om 9.30 uur 
een carrousel demonstratie waarna om 10.00 uur de 
paardentocht van start gaat.

Op zaterdag 19 juni is er een speldag voor de jeugd 
uit de regio van 6 t/m 16 jaar georganiseerd. Er 
worden 11 verschillende spelen gedaan waarvan 
sommige met paarden of pony’s. Naast de activiteiten 
worden er ook een aantal demonstraties gegeven. 
De dag begint om 10.30 uur en is om 16.30uur weer 
afgelopen. De kosten voor deze dag zijn € 11,- dit 
is inclusief consumpties en een lunch. Wil jij deze 
dag ook beleven samen met je vrienden en vrien-

dinnen, geef je dan voor donderdag 17 juni op via 
de inschrijflijst op Hippisch Centrum Boeyenkamp 
of via boeyenkamp@hetnet.nl onder vermelding 
van je naam, leeftijd en telefoonnummer.

Als afsluiting van dit weekend wordt op zondag 18 
juni een gezellige fair georganiseerd met verschil-
lende stands en 2e hands ruiterartikelen. Daarnaast 
zullen er verspreid over de dag verschillende shows 
plaatsvinden van o.a. Fleurop, voltige, menvereniging 
Lyts mar Krigel en voor de kinderen een komische 
show van Harrie Harrewar en zijn honden. Dit alles 
zal plaatsvinden van 11.00 tot 16.00 uur op de ter-
reinen van Hippisch Centrum Boeyenkamp. Entree 
€ 2,- kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Meer informatie over dit evenement is te vinden op 
www.boeyenkamp.nl of www.alvemarren.nl

Pingjum – Op 18 juni a.s. vindt in de St. Vincentius-
kerk de aftrap plaats van het project Nieuw Atlantis; 
de overwinning van Pingjum op de zee. Een meer-
jarig project waarin wetenschappers, kunstenaars 
en dorpsbewoners samenwerken. Zij willen Pingjum 
ontwikkelen tot een broedplaats aan de waddenkust. 
Breed toepasbare, integrale kennis over duurzaam-
heidsontwikkeling wordt onderzocht binnen een loka-
le gemeenschap en vormgegeven in een dynamisch, 
interactief kunstwerk. Door actieve interactie komt 
beleving centraal te staan. Vanuit de lokale situatie 
willen de makers betrokkenheid creëren bij mondiale 
vraagstukken. Het onderzoek richt zich op de vraag 
hoe Pingjum er over 50 jaar uitziet. De thematiek is 
verleden, heden en toekomst van een duurzaam dorp. 
In het eerste jaar zullen er in een viertal bijeen-
komsten diverse activiteiten plaatsvinden: lezingen 
door wetenschappers, muziek, presentatie van ont-

werpen van kunstenaars, een schrijfwedstrijd en 
theatrale acties samen met bewoners. Tijdens de 
eerste bijeenkomst op 18 juni a.s. zullen Peter Vos 
(geoloog bij Deltares) en Evert Kramer (archeoloog 
van het Fries Museum) een inleiding geven op de 
vraag wat de ontwikkeling van het landschap (terpen, 
kunstontwikkeling, overstromingen) voor invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling van Pingjum en 
omgeving. Studenten van de Hogeschool Utrecht 
presenteren het eerste prototype van het interactieve 
kunstwerk. Kunstenaars die meewerken: Abe de 
Vries, Michel Dil, René Knip, Renate de Backere, 
Jeroen Hoogendoorn, Matthijs van Cruijsen. De 
avond wordt afgesloten met een deel uit het verhaal 
“De Groote Storm” van Albertina Soepboer uitge-
voerd door Albertina Soepboer en Gerda Holzhaus, 
muzikaal ondersteund door Bob Driessen (saxen) 
en Kees de Groot (gitaar). Entree is gratis.

Nieuw Atlantis, interactief duurzaamheidsproject
Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
      RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Verwijderen woonark aan de Suderseeweg

Makkum – Op donderdag 3 juni jl. heeft de 
gemeente Wûnseradiel een woonark laten ver-
wijderen aan de Suderseeweg in Makkum. Deze 
woonark lag hier zonder toestemming van de 
gemeente. Omdat de eigenaar weigerde de ark 
weg te halen heeft de gemeente opdracht gegeven 
de woonark weg te halen. De kosten van het ruimen 
van de woonark worden verhaald op de eigenaar.

In de Woonschepenverordening van de gemeente 
Wûnseradiel zijn drie ligplaatsen aangewezen in 
Wûnseradiel: twee aan de Suderseeweg en één 
aan de Brouwersteeg in Makkum. Al vele jaren 
lag er een derde woonark aan de Suderseeweg. 

De vorige eigenaar had een persoonsgebonden 
gedoogbesluit van de gemeente gekregen om hier 
te mogen liggen. Nadat de woonark verkocht is 
heeft de nieuwe eigenaar geen toestemming 
gekregen om de woonark hier te laten liggen. De 
gemeente heeft daarom de nieuwe eigenaar aan-
geschreven om de woonark te verwijderen. De 
eigenaar heeft echter geen actie genomen om dat 
te doen. Daarop heeft de gemeente Wûnseradiel 
een bedrijf opdracht gegeven de woonark te ver-
wijderen. De woonark is naar het terrein van de 
Reiniging in Makkum gebracht. De gemeente 
zal de kosten van het weghalen van de woonark 
op de eigenaar verhalen.

Makkum - De afgelopen weken hebben onze 
medewerkers erg hard gewerkt om er voor te 
zorgen dat we drie schepen voor de Bouwvak 
kunnen afleveren. Graag nodigen wij u dan ook 
uit om een proefvaart te gaan maken, om het 
resultaat te aanschouwen en het vakwerk zelf 
aan boord te ervaren. 
 
Stadtship 54 ‘Infinity’
Het eerste schip wat beschikbaar is om een proef-
vaarten mee te maken is de Stadtship 54 ‘Infinity’. 
Dit Van de Stadt ontwerp is gebouwd voor een 
Duitse eigenaar. Na de oplevering (19 juli) gaat 
de eigenaar een maand zelf vakantie vieren aan 
boord, en daarna gaat het schip naar Plymouth 
(Groot Brittannië). Ze is beschikbaar voor proef-
vaarten vanaf week 22 t/m 27. 
 
Stadtship 56 ‘Merrimac’
De ‘Merrimac’ is een slagje groter dan de ‘Infinity’. 
Ze is een kopie van de bekende Stadtship 56 
‘Oester’. De ‘Merrimac’ kan droogvallen dit dank-
zij een liftkiel en dubbele roeren. Verder beschikt 
ze over water ballast en een door onszelf gebouwde 
aluminium Park Avenue boom, mast van Hall Spars, 
en helmstok. De Nederlandse eigenaren hebben 
nog een jong gezin, en zullen de komende jaren 
in Europa blijven zeilen. De ‘Merrimac’ zal ook 
aanwezig zijn tijdens de Hiswa te Water! Ze is 
beschikbaar voor proefvaarten vanaf week 25 t/m 
week 29.

Axonite 69
Dit schip heeft een compleet andere uitstraling 
dan de bovengenoemde Stadtships. De ‘Axonite’ 
heeft een metallic gespoten romp, liftkiel, onder-
water verlichting, carbon mast en giek, Esthec 
composiet teak ligt in de kuip en op dek. Net 
zoals de Stadtship en Bestevaer lijn, wordt ook 
de Axonite een nieuwe lijn in het ‘assortiment’ 
van K&M. Op dit moment zijn we met de ont-
werper bezig met het uitwerken van een grotere 
(ca. 85ft) en kleinere (55ft) versie. De ‘Axonite’ 
zal ook aanwezig zijn tijdens de Hiswa te Water! 
Haar exacte planning is nog niet helemaal bekend, 
dus neemt u a.u.b. contact op als u interesse heeft 
in een proefvaart met dit schip.
 
Naast verschillende refit klussen zijn we op het 
moment bezig met de afbouw van een Bestevaer 
49ST en een Bestevaer 73S. Afgelopen week is 
het casco van een Bestevaer 55ST gedraaid. 
Daarna wordt begonnen met de bouw van een 
Bestevaer 45ST en wederom een Bestevaer 
55ST.  Tevens zijn we trots te mogen melden dat 
we onlangs uit een drietal gerenommeerde werven 
zijn verkozen als bouwer van een German Frers 
88ft classic sloop. 
Wilt u een proefvaart maken voor uw magazine, 
krant of website? Laat het ons zo snel mogelijk 
weten! U kunt ons bereiken via info@kmy.nl of 
0515 233 000. Vraag naar Mechteld of Jildou, en 
zij helpen u graag verder.

3x proefvaren met K&M Yachtbuilders vóór de Bouwvak
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www.camperverhuurmakkum.nl

Makkumer jeugd op voetbaltoernooi RES  

* Staand vlnr: Thomas, Ruben, Harm, Eelke, Tjerk, 
Thom, Milan en Viggo. Zittend vlnr: Debby, Stan, 
Silke, Sjouke en Feike.

Bolsward – Tientallen minipupillen en kabouter-
voetballers waren zondag 30 mei j.l. te vinden op 
de voetbalvelden van voetbalvereniging RES in 
Bolsward. Daar hield de club haar derde H-pupillen- 
en kaboutertoernooi. Makkum was vertegenwoordigd 
met twee teams. Van de voetbalvereniging Makkum 
deden bij de minipupillen acht kinderen mee. Bij de 
kabouters vijf. De afgelopen weken trainden ze elke 
woensdagmiddag met veel plezier onder leiding 
van Pieter Wiebe Terpstra, Ruben van de Velde en 
Sybe Jan Koop-mans. Het Bolswarder toernooi was 
na alle training-arbeid dan ook een hele leuke 

afsluiting. Er streden maar liefst tien pupillenteams 
om de eerste prijs. De verschillen in leeftijd waren 
bij de afzonderlijke teams echter erg groot, waar-
door het voor Makkum – die meedeed met louter 
vijf- en zesjarigen – soms erg moeilijk was om het 
tempo bij te benen. Plezier stond echter voorop en 
dat hadden de kinderen zeker. Met een temperatuur 
van rond de 23 graden was het dan wel erg warm, 
maar de jeugd was onvermoeibaar. Het mini-pupil-
lenteam werd in de poule vierde en moest in de 
laatste wedstrijd spelen om de zevende en achtste 
plaats. Uiteindelijk verloor Makkum en werd het 
team achtste. De Makkummer kaboutervoetballers 
trokken in Bolsward voor het eerst een echt wed-
strijdtenue aan en dat was uiteraard al reuze interes-
sant. In de eerste wedstrijd waren de voetballertjes 
(vier en vijf jaar) dan ook vooral onder de indruk 
van het spelletje en keken ze hun ogen zo af en toe 
erg uit. In de daaropvolgende wedstrijden werd er 
echter hard gelopen, veel geschoten en gekeept. De 
kabouters wisten eenmaal te winnen; met 3-1 van 
RES2. Uiteindelijk werd Makkum derde. Ze voel-
den zich wel echte kampioenen met een medaille 
om hun nek. Tussen de wedstrijden door werd er 
ook nog penalty geschoten. De kabouters eindigden 
met een gedeelde tweede plaats, met één puntje 
minder dan de nummer één. De minipupillen werden 
vijfde met het penaltyschieten.

Makkum/Genemuiden - Zaterdag 29 Mei j.l. vonden  
de finale wedstrijden plaats voor de reserveklassen 
om de districtsbeker van de KNVB. Om 9.30 uur 
verzamelden zich naast de spelers ook de eerste 
supporters in de SES-tent alwaar de koffie en sûker-
bôle gereed stond. Rond 10.00 uur stonden er 2 
touringcars klaar, voor een groot gedeelte gesponsord 
door Van der Bles Koudum Tours, dit voor  Makkum 
2 en hun grote schare supporters. Na de bagage 
ruimte te hebben volgestouwd met de tassen en rvs-
vaten gevuld met ijs en blikjes bier  voor de terugreis, 
vertrokken we om 10.15 uur. Rond 11.30 uur kwamen 
we aan bij het sportcomplex van sc Genemuiden, 
mooi op tijd om zo zich rustig te kunnen voorbereiden 
op de wedstrijden. Al snel nam de Makkum-aan-
hang bezit van het terras. Naast Makkum 2 (zaterdag 
Res. 2e klasse) hadden zich geplaatst voor deze 
finale ACV 2 (zaterdag Res Hfd.klasse) uit Assen, 
FVC 2 (zondag Res.1e klasse) uit Leeuwarden en 
WKE (zondag Res. Hfd.klasse) uit Emmen. De 
wedstrijden werden in toernooivorm gespeeld van 
2x 20 minuten.

Om 13.15 uur begon de wedstrijd tegen het sterk 
geachte ACV 2- Makkum 2. De eerste helft werd 
niet onaardig gespeeld, een dicterend ACV2 dat mooi 
verzorgt voetbal liet zien, enkele corners en kansjes 
kreeg om op voorsprong te komen. Echter Makkum 
2 werd wat brutaler en knokte voor wat het waard 
was, kreeg zowaar enkele mogelijkheden alleen het 
geluk ontbrak. Diep in blessuretijd (25e min.), op-
onthoud was er niet noemenswaardig geweest, scoorde 
ACV de 1-0 luttele seconden later floot scheids-
rechter v.d Wal voor wisselen van speelhelft. De 2e 
helft een zelfde spelbeeld, ACV de bovenliggende 
en makkelijker voetballende ploeg. Makkum rechte 
de rug om iets terug te doen, probeerde met een gezond 
portie werklust terug in de wedstrijd te komen daar-
bij gesteund door van de Makkum supporters. Echter 
de finesse ontbrak en ACV kon in de laatste fase 
uitlopen naar 2-0 en zelfs met 3-0 wat teveel was 
van het goede.

FVC2-WKE2 eindigde in een 2-2 stand, waardoor  
strafschoppen volgden. FVC toonde zich beter in 

het nemen van de strafschoppen en lootte zo ACV2. 
Makkum 2 mocht het opnemen tegen de kampioen 
van de zondag Res.Hoofdklasse WKE. Het begin 
was voor WKE, maar al hard werkend kon Makkum 
ontsnappen aan de druk en kwam steeds vaker aan 
uitvallen toe. Kansen kreeg Makkum steeds vaker 
om een doelpunt te maken, echter de scherpte ont-
brak alsmede het geluk. In de 2e helft na een lange 
bal vanachter uit, scoorde Jouke de Jong op subtiele 
wijze met een boogbal een wonderschone goal, 1-0 
voor. WKE kwam deze klap niet meer te boven, 
Makkum pakte hier zo de 3e prijs. De finale tussen 
ACV2 en FVC2 eindigde in 0-0, ACV wns, en is 
winnaar van de finale geworden. 

Toch nog een mooi einde van een lang en mentaal 
zwaar seizoen, immers bijna de gehele competitie 
boven aan gestaan maar in de eindfase het kampioen-
schap laten ontglippen met 1 schamel puntje, in de 
nacompetitie ONT2 uitschakelen over 2-wedstrijden, 
toen tegen de herkanser van de Res. 1e kl. Urk3. 
Uit tegen Urk 3, wat een selectie betrof van Urk 
1,2,3,4 op een onsportieve manier verliezen met 4-0, 
in de return thuis tegen het “echte” Urk 3 winnen 
met 4-1,wat net uitschakeling betekende voor de 
finalewedstrijd om een plekje in de Res.1e klasse. 
Een ander “winstpunt” is het doorgaan van de huidige 
trainer K. Jansen en ass. scheidsrechter J. de Hoop 
voor het seizoen 2010-2011. Helaas was leider “Grutte” 
Jaap de thuiswedstrijd tegen Urk, en deze zaterdag 
afwezig ivm privezaken in Kenia. Hij werd kundig 
vervangen door “Mister Makkum” F. Elgersma. Deze 
jongens hebben van Makkum 2 een hecht collectief 
gemaakt afgelopen seizoen,een TEAM in- en buiten 
het veld. Hier kunnen anderen een voorbeeld aan 
nemen. Jongens van Makkum 2 hulde en grote Klasse, 
hier kunnen jullie des ondanks nog lang van nage-
nieten. De terugreis was 1- groot feest, het onthaal 
door de vrijwilligers van de evenementenstichting 
SES groots, ook al viel deze zaterdag slecht i.v.m 
het  jaarlijkse voetbaltoernooi in Makkum georga-
niseerd door de SES. Het feest ging onverminderd 
door in de feesttent. Bedankt aan een ieder!

TC. 

Makkum 2 pakt 3e prijs in Genemuiden

(eigen foto)(eigen foto)
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VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm  2006    12950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm   2006    12845,-

VW Sharan Automaat,zwart,airco,84dkm    2003    11950,-  

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004     9950,-

Opel Meriva 1.6-16v,hoge zit, 72 dkm    2003     5950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000     4750,-

Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,trekh,r-cd  2002     4650,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999     2250,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996     1850,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg  1993     1495,-

Peugeot 106 Kid,3 drs,nwe apk,125dkm    1995     1495,-

Grijs kenteken;

Fiat Dobló Cargo 1.9jtd,grijsmett,98dkm  2002    3450,-

Renault Scenic 1.6-16v
Grijsmett,Expres.luxe,Airco-ecc, 
cruisecontr.,Radio-cd,el.rmn,cpv
Trekhaak,mistl.voor
78 dkm  bj 2004

Nu  9950,-
uniGar Horjus

 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 
www.garagehorjus.nl

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

GrootNieuwsRadio in Makkum
Op initiatief van Rupert Buxton en Siebren Venema 
kreeg Makkum op maandag 7 juni jl. bezoek van 3 
radioverslaggevers van Groot Nieuws Radio. Deze 
christelijke radiozender brengt 24 uur per dag het 
evangelie in de ether en is te beluisteren via 1008 
AM of via het internet (www.grootnieuwsradio.nl). 
De ploeg kwam echter niet zo-maar; net als de 
politici waren ook zij op campagne met als doel om 
zoveel mogelijk nieuwe donateurs te vinden, zodat 
de zender in de lucht kan blijven. Onder begeleiding 
van gitarist Okke de Boer werden er liederen gezongen 
en was er koffie met oranjekoek. Al met al was het een 
gezellig samenzijn op het parkeerterrein voor de Jumbo. 

De Waardruiters 
 
Cornwerd - Op het prachtige Concours Hippique 
Sneek kwamen diverse leden aan de start. Op donder-
dag 10 juni kwam Jacob van der Heide met Amourette 
in de klasse M1 aan de start, 189 punten en een 4e 
prijs. Lotte Nefkens haalde met Jara-Ytske F de 
derde winstpunt binnen in de klasse Z1, 204 punten.
 
Vrijdag 11 juni startte Gebrich Bosma met Silver-
stone in de klasse L2 voor A/B-pony's, 179 punten 
en een 2e prijs.
 
Zaterdag 12 juni startte Sabien Mollema met Zharr 
Royal in de klasse L2, een mooie proef, 202 punten 
en een 1e prijs, de tweede proef was goed voor 186 
punten. In de klasse M1 kwam Jacob van der Heide 
met Pier aan de start, eerste proef 180 punten en de 
tweede proef 178 punten en een 1e prijs. In de 
klasse Z2 kwam Jacob van der Heide met Splendid 
aan de start, 205 punten.
 
Zondag 13 juni kwamen een aantal pony-leden aan de 
start. In de klasse B-dressuur voor D-pony's startte 
Eline de Boer met Dion, 186 punten. In de klasse 
L1-dressuur A/B-pony's startte Yara de Vries met 
Speedy, 188 punten en een 1e prijs. In de dezelfde 
klasse maar voor C-pony's kwam Sybrich WIjnsma 
met Silverdream aan de start, 186 punten en een 3e 
prijs. In de klasse L2-dressuur voor D/E-pony's 
startte Daphne de Vries met Fallingasate DEWI 
190 punten en een 5e prijs.  
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Twirre en West -Arvada winnaars 8e Slag om Makkum

Makkum - Zaterdag 5 juni j.l. werd onder een 
strakblauwe hemel de 8e editie van de sloeproei-
race de “slag om Makkum” geroeid. Met weinig 
wind, maar een niets ontziende zon kon de race 
beschouwd worden als een warme maar vlotte 
wedstrijd. De eerste van de in totaal 37 sloepen 
mochten om exact twaalf uur de 15 kilometer lange 
strijd met het IJselmeer aangaan. De laatste sloep 
vertrok ruim een half uur later. Nog geen twee 
uren later was het de sloep Karakter van Ameland 
die het eerst over de finish kwam in een tijd van 
1h 45m 04 s. De sloep Wolter Huisman uit Urk 
wist  echter de snelste tijd (1h 26m 57s) neer te 
zetten. Na het toepassen van de handicapbereke-
ning, een formule waarbij de roeisnelheid afge-
zet wordt tegen de weerstand van de sloep en 
resulteert in een vermogen uitgedrukt in watts,  
bleek het heren team van rv Makkum op eigen 
water het sterkst te zijn. Een roeitijd van 1h 28m 
07s resulteerde in een winnend vermogen van 
106,52 watt. Met een miniem verschil van 
slechts 0,2 Watt  ging de tweede prijs naar de 
heren van de Grutte Bear uit Joure. Derde werd 
het team van de Orkaan uit Harlingen met een 
vermogen van 100,85 Watt. Het team van de 
Zeesteeg, eveneens uit Makkum, wist met een 
gelegenheidsformatie een roeitijd van 1h32m27 
en daarmee een vormogen van 70,36 Watt te 
leveren, wat resulteerde in een twaalfde plaats. 

Bij de dames was het, het team van de West-

Arvada van Terschelling die met een vermogen 
van 61,65 watt en een roeitijd van 1h 39m 25s de 
wisselbeker  in ontvangst mochten nemen. 
Tweede werd het dames team in de Garuda uit 
Hindelopen. Zij wisten met een roeitijd van 1h 
47m 02s een vermogen van 60,50 watt te leveren. 
De derde prijs was voor het dames team in de 
Danser uit Harlingen (58,60 Watt). Behalve een 
prijs bij de dames overall wist de West- Avrada 
ook te winnen in haar eigen klasse, dames 1. In  
de dames hoofdklasse ging de eerste prijs naar 
de Garuda en in de tweede klasse was het de 
Danser die het sterkst bleek te zijn. De race in 
Makkum telde verder voor de dames teams mee 
voor het Nederlands Kampioenschap. De in 
Makkum behaalde punten worden opgeteld bij 
de al eerder behaalde punten en aan het einde 
van seizoen, in november, zal blijken welk team 
zich Nederlands Kampioen mag noemen. Op 
zaterdag 19 juni komen de sloepen weer in actie 
op het IJselmeer bij Hindeloopen.

Ondanks een niet vlekkeloze voorbereiding is 
het de stichting “Riemen over en weer” toch gelukt 
een goed verzorgde wedstrijd te laten plaatsvinden. 
De stichting wil daarom ook alle sponsoren en 
vrijwilligers (ook zij die dit jaar helaas niet aan-
wezig konden zijn, maar in 2011 weer klaar 
staan) van harte bedanken voor de  hulp in welke 
vorm dan ook. Wilt u meer weten of zien van de 
roeirace, kijk dan op www.slagommakkum.nl

Makkum/Blauwhuis – Zondag 20 juni wordt 
het Fries kampioenschap autocross verreden op 
het circuit te Blauwhuis. De race die Hemel-
vaartsdag verreden moest worden werd op het 
allerlaatste moment afgelast.Veel publiek dat 
toch afgereisd was naar het circuit hadden zich 
verheugt op een spectaculaire dag, maar kwamen 
helaas bedrogen uit. De dag ervoor had het de 
hele dag geregend, de baan zelf kan veel hebben, 
maar men moet ook rekening houden met het 
rennerskwartier en de parkeergelegenheid voor 

het publiek. Doordat dit nog te drassig was heeft 
het bestuur besloten deze race af te lassen. 
Hiervoor is een ingelaste race gepland op 4 juli. 
De voorafgaande race van 30 april was redelijk 
succesvol verlopen voor het raceteam uit 
Makkum. Harm Jan Cuperus won de uiterst 
spannende finale race door nog in de allerlaatste 
bocht de nummer 1 verschalken. Nu gaan we 
kijken of hij dit kunststukje 20 juni weer kan 
herhalen. Het eerste startschot valt om 12.00 uur. 
Voor meer info kijk op www.racingmakkum.nl

Fries kampioenschap autocross spannende race voor 
Harm Jan Cuperus
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Scandinavische spanning
Van 1 t/m 30 juni staat de Scandinavische misdaadroman centraal 
tijdens de campagne Juni - Maand van het Spannende Boek 2010. 

De Scandinavische thriller is niet meer weg te denken uit de hedendaagse misdaadliteratuur. De eerste keer 
dat Nederland kennismaakte met misdrijven in de vaak koude, sombere setting van de Scandinavische winter, 
was in de boeken van het Zweedse schrijversechtpaar Sjöwall en Wahlöö dat tussen 1965 en 1975 de succes-
volle Martin Beck-serie schreef. Kenmerkend was de kritiek op de toenmalige sociaaldemocratische maat-
schappij. De eerste internationale literaire bestseller van Scandinavische bodem was in 1992 Smilla’s gevoel 
voor sneeuw van de Deen Peter Høeg. Enkele jaren later brak Henning Mankell wereldwijd door met zijn 
reeks over de Zweedse inspecteur Wallander. De laatste megaseller is de Millenniumtrilogie van Stieg Larsson, 
die in Nederland 2 weken lang de top 3 in “De Bestseller 60” bezet hield. Andere populaire Scandinavische 
auteurs zijn Camilla Läckberg, Lisa Marklund, Unni Lindell, Arnaldur Indridason, Karin Fossum en Anne Holt.

Aanwinsten Romans
Allende, I.- Het eiland onder zee (vrijheid krijg je niet voor niets, die moet je bevechten); Baldacci, D.- Verlos 
ons van het kwaad (mits voldoende gemotiveerd is iedereen in staat tot vreselijke gruweldaden); Benali, A.- 
Zandloper (relaas van een hardloopstage in Marokko); Bril, M.- Rokjesdag (columns over lente en zomer); 
Dijk, R.v.- Graan (2012 vergiftigde graanoogsten leiden tot hongersnood); Grisham, J.- De wettelozen (verha-
len); Holeman, L.- Gouden saffraan (De verloofde van een jonge vrouw verdwijnt zonder waarschuwing 
vooraf en zonder verklaring waarom); Hoogstraaten, M.- Machteloos (tijdens haar werk, stapt een man bij een 
artenbezoekster in de auto…); Kennedy, D.- Aan het einde van de wereld (het leven valt niet makkelijk te 
sturen); Läckberg, C.- Zeemeermin; Lansens, L.- Het verhaal van een vrouw (een vrouw begint een zoektocht 
naar haar man, waarbij ze vooral zichzelf vindt); McKinley,T.- De erfgenamen van het land; Meyers, R.S.- 
Vleugellam (hun moeder vroeg het onmogelijke, hun vader deed het ondenkbare); Montefiore, S.- De affaire 
(een vrouw heeft een affaire, hij blijkt ongeneeslijk ziek te zijn); Slot, P.- En het vergeten zolang (een histori-
sche roman over een kortstondig huwelijk en een lange scheiding); 

Informatief
Devos, S.- Libelle feest (inspiratie, ideeën en recepten voor elk feest); Rossum, M.van.- Waarom is de burger 
boos? (over hedendaags populisme); Zuidervaart, F.- Jij.valtaf.nl (in 84 dagen een gezonde en slanke leefstijl); 

DVD’s
Alles stroomt- Zijn moeder krijgt een nieuwe relatie met een binnenschipper; Avatar- Een keus tussen het 
leven dat hij achterliet en de spectaculaire nieuwe wereld; De hel van ’63- Ontbering wilskracht en liefde (de 
belevenissen van 4 jongeren die meedoen met de Elfstedentocht); John Rabe- De goede nazi van Nanking; 
Komt een vrouw bij de dokter- Naar het boek van Kluun; Love Happens.- (een weduwnaar valt voor een 
vrouw, maar komt erachter dat hij nog niet over het verlies van zijn vrouw heen is); Terug naar de kust- Een 
alleenstaande moeder wordt door een onbekende achtervolgd en met de dood bedreigd (gebaseerd op de 
roman van Saskia Noort);

Bibliotheek Makkum

Bibliotheeknieuws

Inbrekers aangehouden 
in Witmarsum
Witmarsum - Politieagenten van het Team 
“Iselmarkust” hebben in de nacht van zondag op 
maandag 7 juni j.l. twee inbrekers op heterdaad 
aangehouden in Witmarsum. Nadat er een in-
braak alarm afging bij café de Ottebar gelegen 
aan de Pingjumerstraat 21 te Witmarsum zijn  de 
politieagenten met spoed naar de locatie gereden.  
Vervolgens hebben zij nabij het pand twee ver-
dachten aangehouden. 

Diezelfde nacht werd er in nog twee bedrijfspanden 
in Witmarsum ingebroken. Er is bij deze  inbraak 
gebruik gemaakt van twee auto’s een donker 
kleurige Mercedes en een Opel Astra de laatste 
is in beslag genomen. Er zijn in totaal vijf ver-
dachte gezien. Vermoedelijk zijn de overige 
daders in de Mercedes weggereden. Mede dank-
zij getuigen verklaringen heeft de politie infor-
matie verkregen die kunnen bijdragen aan de 
oplossing van deze inbraak en mogelijk meer-
dere inbraken. Eerder werd ingebroken in 
Pingjum, Zurich en Harlingen onderzoek moet 
uitwijzen of deze aangehouden verdachten ook 
met deze inbraken iets van doen hebben. De 
verdachten van Oost Europese afkomst zitten 
nog in voorarrest het onderzoek zal door de 
recherche voorgezet worden. Getuigen kunnen 
zich melden bij de politie 0900-8844

Samen Oranje kijken
in het MFC
Makkum - Op zaterdag 19 juni en donderdag 24 
juni kijken we samen naar de wedstrijden van 
Oranje in  MFC Maggenheim. Er is een groot 
scherm en met de Zuid-Afrikaanse hapjes van 
Koert. Voor de kleintjes die nog te jong zijn voor 
voetbal is er op zaterdag 19 juni een springkussen 
(met toezicht). Als Nederland verder komt zijn 
die wedstrijden uiteraard ook te zien in het MFC.
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TE KOOP

It Ferset 13
MAKKUM

Royale halfvrijstaande 
woning met garage en 

grote tuin aan vaarwater.

Vraagprijs:
€ 279.000,00 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 ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij 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 Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  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
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Colofon

Peuterspeelzaal Lyts 
Begjin Arum vernieuwd
Arum – De renovatie is geslaagd. De peuters 
kunnen weer naar hartelust spelen en de leidsters 
werken in een prettige omgeving. De peuter-
speelzaal is n.l. voorzien van kunststofkozijnen 
met dubbele beglazing. Er is een nieuw systeem-
plafond aangebracht met lichtarmaturen en de 
muren kregen een fris kleurtje. De peuterzaal is 
4 ochtenden per week geopend en bevindt zich 
in het Sportcomplex in Arum. De vernieuwing is 
mogelijk gemaakt door bijdragen van Gemeente 
Wûnseradiel, Oranje Fonds en Stichting het Nut 
(door Friesland Bank in gelegenheid gesteld) en 
de inzet van Sportstichting Arum en PSZ Lyts 
Begjin door middel van de actie “varkentje wassen”.

De Halsbanruters
Pingjum - Miranda Venema uit Pingjum starte 
met 2 paarden op het concours in Sneek. In de 
klasse L2 veroverde ze met haar paard Arlando( 
vader Rhodium) in de 2de proef een 1ste prijs en 
2 winstpunten met 196 punten. In dezelfde 
klasse L2 werd Miranda met haar paard Armani( 
vader UB40) in de 1ste proef 1ste met 201 pun-
ten, de 2de proef kreeg ze wederom 201 maar nu 
goed voor een 2de prijs. Maar thuis komen met 
maar liefst 4 winstpunten, daar doe je het voor. 
Leny Haytema - Reidsma uit Wons ging ook naar 
het concours Sneek, in de Klasse M2 veroverde ze 
samen met de Friese stermerrie Klaarke fan ‘t Hiem 
(vader Tsjalke) een 1ste prijs met 183 punten.
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Konijnenren € 25.-; Konijnenhok 65x65 cm. € 25.-; 
Biljart l. 2 mtr., br. 1.10 mtr. € 20.-, tel. 0517-579312

Wie wil van 20 juli t/m 29 juli mijn krantenwijk 
(Leeuwarder Courant) overnemen? tel. 0515-232334 

Matroos met dienstboekje op duw/sleepboot,  
Vaargebied noord Nederland,
contact 06-50666867
 

Lange ladder om zelf uw dakgoten te reinigen of 
kozijnen te schilderen € 15,- / dag of € 70,-/week, 
tel: 06-12797769

De afgelopen weken zijn er 2 jassen in de praktijk 
van Dr. Dierick blijven hangen: 1 donkerbruin fleece-
jack van Gaastra en een licht dames zomerjasje. 
De rechtmatige eigenaars kunnen hun eigendom 
op de praktijk afhalen.

z.sp.m. Woonruimte in Makkum voor plm. €  250,- 
per mnd. tel. 06 – 46 57 92 33

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GEZOCHT

TE HUUR

WIE MIST ZIJN/HAAR JAS(SEN)

GEVRAAGD

Zoekertje

Deze foto is gemaakt bij Joep Bergsma aan de Oliemolen te Makkum die een nestje jonge 
Pimpelmezen boven in de mast heeft van zijn zeilboot Sömmerwind. Het nestje zit 20 meter boven de 
waterspiegel en Joep vond het wel iets voor de Makkumer Belboei.De boot blijft afgemeerd voor zijn 
huis totdat de vogels zijn uitgevlogen.

Foto Henry SpruytFoto Henry Spruyt

Nieuw initiatief 
Makkumer Belboei: 
“Lach van de week”
Makkum – De Makkumer Belboei komt met een 
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”, 
zal bestaan uit een mop en een advertentie die 
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer Belboei 
geplaatst zal worden. Om het initiatief te realiseren 
doet de Makkumer Belboei een beroep op u. 
Bent u  de leukste thuis, of zit u elke zaterdag-
avond de moppen te tappen? Aarzel dan niet om 
uw beste mop op te sturen naar onze acquisiteur 
(adema.horeca@worldonline.nl) Houd wel enige 
rekening met de inhoud van uw mop want het 
zal voor publicatie gecontroleerd worden op 
geschiktheid voor de krant. 

Naast moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze 
sponsoring zal gebeuren in de vorm van een 
advertentie van uw onderneming of product. De 
advertentie zal naast de mop worden geplaatst in 
de rubriek. Er geldt: hoe meer adverteerders, hoe 
hoger de advertentiewaarde zal zijn. Voor de 
adverteerders is het mogelijk een korting voor de 
advertentie te krijgen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met onze acquisiteur, adema.
horeca@worldonline.nl.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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