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Thuiszorg Makkum betrekt nieuw pand
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
eigen foto
Makkum - Thuiszorg Zuidwest Friesland in Makkum
is verhuisd. Begin juni betrok het team Verzorging
& Verpleging een modern gebouw aan de Ds. L.
Touwenlaan 13A in Makkum. ‘Hier zijn we heel blij
mee, ik ben erg tevreden’, verklaart wijkverpleegkundige Baukje de Jong. De verhuizing naar de Ds.
L. Touwenlaan is ingegeven door de beperkte ruimte
in Het Anker (bij de kerk), waar Thuiszorg Zuidwest
Friesland voorheen kantoor hield. ‘Die locatie werd
te klein en was minder goed toegankelijk’, vertelt
de wijkverpleegkundige. De verhuizing heeft echter
nóg een reden. ‘Ons nieuwe pand grenst aan Gezondheidscentrum Makkum, zodat cliënten heel gemakkelijk kunnen worden doorverwezen. Ook worden
de lijntjes met de huisartsen en andere zorgaanbieders
veel korter. Het feit dat we nu buren zijn, bevordert de
onderlinge samenwerking’, verzekert Baukje de Jong.
Welkom
Wie het nieuwe gebouw van Thuiszorg Zuidwest
Friesland wil bekijken, is van harte welkom. ‘Onze
ingang is gelegen aan de Kleine Klipperstraat’,
verduidelijkt de wijkverpleegkundige. ‘Binnenkort
wordt de bewegwijzering aangepast, zodat iedereen
ons nog beter kan vinden.’ De verhuizing van het
team Verzorging & Verpleging verandert niets aan
de kwaliteit van zorg. ‘Onze zorg blijft dichtbij en
betrokken, we zijn letterlijk in de buurt.’ De zorg

die Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt, varieert van
dagelijkse ondersteuning bij wassen en aankleden
tot het aantrekken van steunkousen. Het zorgaanbod
omvat ook verpleegkundige zorg, zoals injecteren,
wondbehandeling, terminale zorg en sondevoeding
thuis. Het Makkumer team werkt nauw samen met
huisartsen en het Antonius Ziekenhuis. ‘Een goede
afstemming bevordert de kwaliteit van zorg’, benadrukt wijkverpleegkundige Baukje de Jong.
Juiste adres
Het team Verzorging & Verpleging levert 24 uur per
dag zorg in Makkum, Witmarsum én in de omliggende dorpen. Ook voor hulp in de huishouding bent
u bij Thuiszorg Zuidwest Friesland aan het juiste
adres. Heeft u vragen over thuiszorg, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met onze locatie in
Makkum. Wijkverpleegkundige Baukje de Jong geeft
u graag meer informatie. Desgewenst bezoekt zij u
thuis om uw wensen op het gebied van Verzorging &
Verpleging te bespreken. Zo nodig kan zij een passende
indicatie voor u aanvragen en met spoed zorg inzetten.
Klantenservice Thuiszorg Zuidwest Friesland:
(0515) 461 100
Thuiszorg Zuidwest Friesland, locatie Makkum:
(0515) 233 720
Website: www.thuiszorgzwf.nl

Inleveren opgave donateurs Makkumer Skûtsje
Makkum - Op het opgaveformulier welke was
bijgevoegd in de folder van het Makkumer
Skûtsje, ontbrak een inleveradres. Welnu, deze
zijn nu bekend. U kunt de ingevulde formulieren
inleveren bij de volgende bedrijven: Jumbo
Kooistra, Uw Slager Brattinga, Bouwadviesbureau Mark de Witte.

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

Ook is het mogelijk om het opgaveformulier te
sturen naar:
Makkumer Skûtsje
It Ferset 13
8754 LB Makkum
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Makkum, Turfmarkt 31

Grote parkachtige tuin + achterom bij dit fantastisch
groot (ca. 1.350 m³), sfeervol grachtenpand,
bij doorgaand vaarwater, 1.081 m² eigen grond.

Vraagprijs € 639.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten zondag 3 juli
K.C. “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K.kerk
9.30 uur o.l.v. parochianen
Baptisten gemeente Makkum/Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, H.A.
Doopsgezinde gemeente dienst te Makkum
10.00 uur br. M. Span (Fries)

Familieberichten
sla de kassa skjin
set it spul mar binnen
de bel kin derôf
Mem heart ‘m net mear
doch de ljochten út
en de doarren ticht
de flagge derôf
Geartsje is er net mear

Recreatiedienst Holle Poarte
9.30 uur dhr. J. Roorde, m.m.v. E. van Wijk /viool

Ungenêslik sterk

Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).

Geertje de Boer -Greidanus
* 16 augustus 1951

 22 juni 2011

Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770

Feddie

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

Wim, Jolanda, Feike & Janna

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 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

Ymelda, Ramon, Yvana & Nova
Inge, Martijn, Demian & Yannick
Aan onze vriendschap, die 40 jaar heeft geduurd
is nu een einde gekomen. De laatste 8 jaar heb
je gevochten en altijd bleef je positief. Maar
toch moest je het verliezen. Rust nu maar uit
lieve Geert.
Feddy en kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Cor en Geert
Bouwe – Ria
Ron, Ellen, Femke, Riemer
Marc, Claudia, Erwin, Debby
Simon, Sabina, Armin

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum
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 Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

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. 0515-489340
mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
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 / b.g.g. 06-20441818

is na een jarenlange periode van ziekte overleden.
Met veel respect denken wij terug aan de wijze
waarop zij, Feddie en hun gezin zich al die jaren
hebben gehouden.
We wensen de familie veel sterkte toe.
Albert & Meta
Fam. Lutgendorff
Geert Melchers
Fam. Lombaard
Marijke, Sietze & Maarten
Yneke & Lena
Mevrouw Tros
Zus en Durkje Hoeksema
Fam. Piet & Henny Tiersma
Nynke
Tilda, Lal & Kinderen

Tom, Trijnie & Marc
Petra, Willem & Wilma
Hans & Leny
Medewerkers Bibliotheek
Personeel De Boer acc.
Mels en Lies
Hette, Antsje & Jetske
Fam. Brattinga & Personeel
Wiebe, Monique & kinderen
Broer Sjoerd

Geertje
Zo veel strijd gehad met veel optimisme
Nu van ons weg gegaan.
Wij zullen haar missen
Rust zacht lieve buur.
Wij wensen Feddy, kinderen en klein kinderen
heel veel sterkte.
Ferry, Akkie
Esther, Andy
Samantha, Jack
Martijn
Eric, Jitske
Ofskie nimme is loslitte,
efterlitte mar nea ferjitte
Wy binne oandien troch it ferstjerren fan

Geertje de Boer - Greidanus

Altyd stride om mar wer better te wurden
De lêste striid wie te dreech

frou fan ús warber drumbandlid Feddie.

Tige oandien binne wy no’t Feddie syn

Wy winskje Feddie, de bern en beppesizzers in
protte sterkte ta no sy fierder moatte sûnder leave
frou, mem en beppe.

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

Geertje de Boer

Makkum, juni 2011

Arnold & Rixt

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Onze buurvrouw

Geartsje
misse moat.
Wy winskje Feddie, de bern en beppesizzers
sterkte ta foar no en de kommende tiid.
Jan en Afke
We zijn stil bij het overlijden van

Leden, ynstrukteur, diriginte en bestjoer
muzykferiening Hallelujah Makkum
Sa trochsette
Sa striidber
Sa graach wolle
Mar net mear kinne
Us âldste drumbandlid Feddie moat no fierder
sûnder syn leave

Geertje

Geartsje

Lieve vrouw van ons comitélid Feddie de Boer
We bewaren een goede herinnering aan Geertje

De Makkumer drumband winsket Feddie en bern
in protte sterkte ta.

Comité Dodenherdenking Makkum

Agnes, Akkie, Arend-Pieter, Cindy,
Daniël, Esther, Fokko, Hein, Jan, Jessica,
Jurjen, Maaike, Sabina, Simon, Tsjerk.

Makkum, juni 2011
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Familieberichten
Geertje de Boer - Greidanus

Toen kwam die onverwachte dag
de dag dat de stilte kwam

Na een jarenlange strijd, die zij uitendelijk niet
heeft kunnen winnen, moeten wij als leden en
bestuur van de O.V.M. afscheid nemen van Geertje.
Zij heeft jarenlang deel uitgemaakt van het
bestuur. Afgelopen jaar hebben wij al afscheid
van haar moeten nemen als vice-voorzitter van
de O.V.M. waarin zij een prominente rol op zich
had genomen, ook tijdens haar ziekte. Met veel
respect denken wij aan haar terug.

Bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden
van

Ruurd Twijnstra
Wij willen Dora, Johanna, Johan, Demi, Faya
en overige familie heel veel sterkte toe wensen
met dit grote verlies.
Marcel, Julia,
Leroy en Sem Groen

Namens alle leden en bestuur van de O.V.M.
wensen wij Feddie en de kinderen veel sterkte
met dit verlies.

Onverwachts is overleden de vader en schoonvader

Ruurd
Van onze vrienden Johanna, Johan. Wij wensen
hun en de familie heel veel sterkte toe.
Carl, Karin
Otte, Corrie
IJke, Mirjam

Walter, Annie
Antoine, Alie
en kinderen

Ruurd Twijnstra
Wij wensen Dora, Johanna, Johan, Demy en
Faya heel veel sterkte toe met dit verlies.
Cor en Corry Kooistra
Christiaan
Marcel
Stefan

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
vele attenties, in welke vorm dan ook, die wij
hebben ontvangen ter gelegenheid op onze
50-jarige huwelijksdag 2 juni j.l.
Het was geweldig.
Joost en Elisabeth Salverda
Makkum, juni 2011.

Tige ferslein binne wy troch it hommels
ferstjerren fan ùs yveriche bestjoerslid en
warbere materiaalman.

Gino Menno de Vries

Ruurd Twijnstra

is geboren op 5 juni 2011, om 13.55 uur.
Hij weegt 3300 gram en is 49 cm lang.

Wy binne oandien troch it ferstjerren fan ús
frijwilliger

Ruurd Twijnstra

Ruurd Twijnstra

Totaal onverwacht en te vroeg is zomaar uit
ons leven verdwenen

Sytze en Willy
Jasper en Foekje
Hindrik en Tineke
Hinke en de bern

Onze liefde werd tastbaar.....

Bestjoer. Jeugdcommissie en leden
k.v Trije yn ien Gaast/Ferwâlde

Hanneke (in herinnering) en Douwe
Leo en Marga
Lenie en Hiele
Annie en Hans

Wy winskje Dora en de bern folle sterkte ta.

' Nea wer efter de tillegraef '

Wy sille him tige misse.
Wy winskje Dora, Johanna, Johan en pakesizzers
in protte sterkte ta.

We zullen hem missen

Ruurd Twijnstra

Groot is het verlies
Groot is het verdriet

leden en bestuur O.V.M.

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zwager en oom

Folslein ûnferwachts is ferstoarn ús freon en âld
meiwurker fan it transportbedriuw fa. W. de Vries
en Zn. út Makkum.

Je moet zelf maar komen kijken,
op wie je hem vindt lijken.
Van 12:00 tot 15:00 rusten mama en het ukkie,
na 21:00 doen heit en Gino een tukkie.
Wilt u langskomen? Dan graag eerst even bellen.
Hennie en Joyce
It ferset 18
8754 LC Makkum
0614933376

Mei de Gaaster merke wie hy der altiten as
earste en gong as lêste fuort.
Wy sille him misse en winskje Dora, Johanna,
Johan, Demi en Faya in protte sterkte ta de
kommende tiid.
Tentcommissie en Beheercommissie Gaast
Juni 2011
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Ruurd Twijnstra
Vroeger werkzaam geweest bij transportbedrijf
W.de.Vries & Zn. Ons medeleven gaat uit naar
Dora, Johanna, Johan, Demy, Faya en overige
familieleden.
Oud-collega’s

Dit leave jonkje is ofrune freed
alwer 30 jier wurden!!!
Leafs fan Elske en Yohna
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Ingezonden
Geachte lezers van de Belboei,

Reactie van het bestuur O.V.M.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten
Na een periode van bijna 28 jaar voel ik mij
genoodzaakt om met onmiddellijke ingang per 1
juli 2011 met alle activiteiten die de Belboei
betreffen te stoppen. Bij deze bedank ik alle
mensen c.q. verenigingen en organisaties waarmee ik de afgelopen jaren op een heel plezierige
manier heb samengewerkt. Vandaag Belboei
nummer 1396, de laatste editie dus waaraan ik
heb meegewerkt! Voor het Bolswards Nieuwsblad
e.a. media, ga ik gewoon door, met verslagen,
advertenties en ander nieuws, tel. 0515-231687
e-mail: a.quarre@hetnet.nl

Na herhaaldelijk verzoek van het bestuur van
Ondernemers Vereniging Makkum, aan het adres
van dhr. Quarré om het samenwerken van de
verschillende commissies van de Makkumer
Belboei te optimaliseren, wat helaas niet gelukt is,
zijn wij genoodzaakt om na bijna 28 jaar dienst
afscheid te nemen van dhr. Quarré.
Het BESTUUR O.V.M.

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

Groetend, Andries Quarré

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25

Vogelwacht Makkum op Jaarmarkt Makkum

1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75

Makkum - Aanstaande donderdag 14 juli wordt
in Makkum de jaarmarkt georganiseerd. Een
bont scala aan kraampjes vult de straten in het
centrum van Makkum. Vreemde eend in de bijt
dit jaar is de stand van Vogelwacht Makkum.
Wat hebben zij u te bieden? De wacht zorgt dit
jaar voor een uiterst informatieve stand waarbij
u alle vragen over vogels en natuur in het algemeen kwijt kunt. Daarnaast kunt u in beeld en
rapport zien wat voor werk verricht wordt om de
vogelstand in Makkum op peil te houden. De
stand wordt aangekleed met prachtige opgestopte
vogels en de mooiste natuurfoto’s. Om u als
bezoeker te helpen met het aantrekken van
vogels rondom uw woning kunt u tegen een
scherp tarief diverse nestkasten kopen. Zo lang
de voorraad strekt bieden wij ca. 25 nestkasten
aan. Wees er dus tijdig bij! Naast nestkasten kunt
u prachtige kalenders, foto’s, ansichtkaarten,
atlassen, stickers, kleding, paraplu’s en wat al
niet meer kopen. Vogelwacht Makkum werkt

aan haar naamsbekendheid en grijpt deze kans
aan om deze te vergroting.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00

Traditioneel mogen wij buigen op een stabiel
aantal leden. Inmiddels groeit Makkum flink
door en zijn er nog vele vogelliefhebbers niet op
de hoogte van ons werk en ook nog niet lid. Voor
maar € 5,- per jaar kunt u lid worden van onze
wacht. Met een fris en jong bestuur werken wij
aan jeugdeducatie, nestbescherming, weidevogelbescherming, wintervoeding en vele andere activiteiten. Met een gloednieuwe website www.
vogelwachtmakkum.nl wordt naast de jeugd nu
ook steeds vaker de oudere leden bereikt. Door
lid te worden steunt u deze doelen en bent u
direct uitgenodigd voor ons jubileumfeest in
2012. Volgend jaar bestaat onze wacht al weer
50 jaar en om dit te vieren pakken wij groots uit.
Hoe groot? Vraag het aan de kraam op de jaarmarkt in Makkum. Bestuur en vrijwilligers staan
open voor uw vragen! Vogelwacht Makkum eo.

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

Nieuw in Makkum: Endermologie

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
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

 32.50

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

• Ter ondersteuning van een dieet
• Spierpijnen en blokkades
• Gelokaliseerde vetten bij mannen

eigen foto

Makkum - Endermologie: Een revolutionaire
behandeltechniek voor figuurcorrectie zonder
chirurgische ingrepen. Effectief bij de behandeling van:
• Cellulite behandeling (sinaasappelhuid)
• Vetophopingen
• After baby behandeling
• Huidverslapping
• voor en na behandeling bij liposuctie
• lymfe drainage na cosmetische ingreep
• Litteken behandeling
• Slechte doorbloeding

Lichaamsoefeningen en uitgebalanceerde diëten
geven niet altijd het gewenste resultaat. De Lipomassage Endermologie biedt een effectieve
methode voor een duurzaam resultaat in deze strijd.
De oplossing voor figuurcorrectie,waarbij geen
chirurgie aan te pas komt! Endermologie is een
intensieve bindweeselmassage van de huid en
onderhuidsbindweefsel. Deze manier van masseren zorgt voor een betere doorbloedingen en
lymfecirculatie waardoor toxines en abnormale
vochtretentie die in de loop der jaren werden
opgebouwd verwijderd. Hierdoor versoepeld en
hersteld het bindweefsel zich en wordt de vetverbranding plaatselijk gestimuleerd. De huid
verstevigd wordt gladder en gezonder. De behandeling doet absoluut geen pijn. Het is de bedoeling
dat de behandeling stevig maar prettig aanvoelt.
Ervaar nu zelf deze revolutionere behandeling
bij Schoonheidsinstituut Karin Koorntra Tel:
0515-232300

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Agenda
zaterdag 2 juli
Cornwerd - Kaatsen 10.00 uur
Federatie welpen/pupillen/schooljeugd

zondag 3 juli
Makkum - Kaatsen 10.00 uur
Buwalda Las- en Constructie Bedrijf partij,
Off. K.N.K.B. Pupillen Meisjes del. A en del. B
+ verl.ronde

Oud papier
telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zomervla, 1 liter...................................................1.59
Runderrookvlees..........................per pakje 25

cent korting
Mini Babybel, net 6 stuks...................................................1.89

Makkum – Zaterdag 2 juli wordt weer het oud
papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u
alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan en kaatsveld.

Dorpswandelingen met gids

Honig Groentsoep, Tomatensoep,
Kippensoep en Julliennesoep..........nu 1+1

gratis naar keuze

D.E. Roodmerk Koffie, 500 gram.................................nu 4.69
Ariel Compact Waspoeder, 1.215 kg..................................5.39
Bij aankoop van een krat bier........zonnebril

Gratis op=op

Hellama Chocano Caramel, pak 8 stuks.......................nu 1.49
Aanbiedingen geldig van do. 30/6 t.e.m. wo. 6/7

Kuierend door Makkum hoort u verhalen over
markante personen en bijzondere plekjes. Zondag
3 juli om 19.00 uur verzamelen in bibliotheek
Makkum. Kosten € 2,50 Comfortleden gratis.

Grote boekenverkoop
tijdens zomeravondbraderie
Tijdens de zomeravondbraderie van vrijdag 8 juli
kan je voor de ingang van de bibliotheek romans,
reisgidsen, strips, tijdschriften, kinder- en jeugdboeken op de kop tikken voor interessante prijzen.
Hét moment om te snuisteren, vakantielectuur in
te slaan of een klassieker te kopen. De braderie
is van 16.00 uur tot 21.00 uur.

Rundvleesaanbieding

Rundervleesspies
100 gram
Profiteer van 39 juni t/m 2 juli
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesaanbieding

Diverse soorten Schnitzels
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Rauwe Ham

100 gram
met gratis schijven meloen

2,20
1,55
2,20

Diverse soorten B.B.Q. vlees
ruime keus, geheel verzorgd
voor het gemak
bezorging in overleg
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Tsjerkepaad Arum
Arum - Als wij dit stukje schrijven is het tsjerkepaad seizoen al weer begonnen. Elke zaterdag is
de Lambertuskerk open van 13.30 - 17.00 uur tot
11 september 2011. De opening van tsjerkepaad
was dit jaar in Woudsend. Een van de 260 kerken
die dit jaar mee doen. Dit jaar biedt de stichting
tsjerkepaad voor het eerst de tsjerkepaad-elfstedenroute aan. Kerken die op deze route liggen
hebben een speciaal programma. Daar hoort de
Lambertuskerk ook bij. Ons thema dit jaar is
elfstedentochten op de schaats, met oude fotos,
uit Oane Anema zijn archief. En we hopen op
nog meer extra dingen, dus is het de moeite
waard om een van deze zaterdagen te bezoeken.
16 Juli is er ook nog een vesper dienst om 16.30 uur
onder leiding van ds. J. Wessels-Nijzink. Organist
is Jan Mulder. Jong en oud iedereen is welkom,
de koffie/thee staat klaar.
de groetjes van Klaske en Baukje

Concert in Wons
Wons - Jan Sterenberg (orgel) en Nynke Jaarsma
(hobo) geven op zondag 3 juli a.s. een concert in
de P.K.N. Kerk te Wons. Er worden o.a. werken
gespeeld van Bach, Händel, Boyce, Noyon, Fauré.
Lemmens. U bent van harte uitgenodigd. Aanvang
van het concert is 16.00 uur. De toegang is vrij,
wel is er een collecte bij de uitgang

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

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

HEROPENING van DE BINDERIJ
Vanwege uitbreiding van onze nieuwe showroom
op de eerste etage heropent de Binderij op

ZATERDAG 2 JULI van 17.00-21.00 uur
ZONDAG 3 JULI van 11.00-18.00 uur

De
Binderij
bloemen & zo
Markt 27
8754 CM Makkum
0515 23 32 66

WELKOM, op deze feestelijke dagen, wij geven 15% korting op de
gehele collectie. Onder het genot van de Eerste Rang lekkernijen,
kunt u een verassende bloemschik demonstratie zien. Deze wordt
gegeven door de bekende bloemsierkunstenaar Berend Krotje.
NIEUW: deze zomer starten wij met workshop arrangementen,
de Áyer ligt voor u klaar. Maar er is nog veel meer….

Kom dus gezellig langs, geniet en laat je inspireren
door de binderij in Makkum
Graag tot dan, Jacqueline Schaap
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Seizoen is begonnen voor stichting “it Preamke”

eigen foto

Makkum – Het seizoen is begonnen, de rondvaartboten varen er weer lustig op los. Afgelopen
zaterdag waren de eerste familie tochtjes van
stichting “it Preamke” een feit. Een mooie start
voor dit seizoen met prachtig weer, het kon niet
beter aldus René v.d. Bles. Met een Amsterdamse
familie, die het eerste tochtje hadden geboekt,
lieten de stichting “It Preamke“ vanaf het water
de mooiste plekjes van in en rond Makkum zien.
Vogeltjes hier, eendje daar, jonge eendjes, kemphaantjes, slechtvalkjes. Met open monden hebben
de Amsterdammers genoten van dit indrukwekkend

stukje natuur. Onder begeleiding van een accordeonist, kwam er een eind aan de 3 uur durende
rondvaart, met de opmerking, wat jullie hier
hebben in dit mooie stukje Makkum, zijn wij in
Mokum nog nooit tegen gekomen, zo zei een
enthousiaste Amsterdammer.
Mocht u ook eens interesse hebben in een rondvaart
met uw familie, vrienden, vereniging, of bedrijf
belt u dan met stichting “it Preamke” www.
preamke.nl hier vindt u al onze arrangementen.
Boeken kunt u online of via tel. 0515-232222

Orkest Hallelujah in Avondrust luidt de vakantie in

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Makkum - Maandag 20 juni was de afsluiting
van het 9e seizoen ‘KoffieBar’ in Avondrust.
En ook dit jaar hadden wij daar het harmonie
orkest van Hallelujah voor uitgenodigd, om voor
de bewoners van Avondrust en belangstellenden
muzikaal de zomer in te luiden. In het restaurant
van het zorgcentrum werd elk muziekstuk ingeleid door Nynke Jaarsma, de dirigent. Zowel
klassiek als modern kwamen ten gehore, met
enkele solo’s en natuurlijk werd een jarige toegespeeld. Avondrust had weer gezorgd voor
heerlijke versnaperingen en drankjes en alle

leden van het orkest kregen na afloop een klein
presentje, voor de vakantie. Al en al een geslaagde
avond.
Wij wensen iedereen een goede zomervakantie
toe. In september starten wij weer met de activiteitavonden in Avondrust. En voor belangstellenden:
21 september a.s. komt er ’s avonds een heuse
Doedelzakspeler.
Namens alle ‘KoffieBar’ vrijwilligers,
met vriendelijke groet.
Marcel Knijff, voorzitter
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Witmarsum - Op 18 Juni was het dan eindelijk
zover, het onthullen van het eindbedrag aan KIKA.
Eind okt. 2010 werd de eerste actie gehouden en
er zouden er nog 12 acties volgen. Er werden kleine
en grote acties gehouden waaronder een bingo in
Aylva State, lege flessenactie, snert verkopen en
een benefietconcert in de Roskam. Op Koninginnedag werd de laatste actie gehouden, het verkopen van kika beren en sleutelhangers, ook op
de girls-cup in Maastricht werd aandacht besteed
aan KIKA, de kika vlag werd er gedragen tijdens
de openingceremonie en de kika spaarpot mocht

Nieuwe c.b.s. De Finne in Ferwoude geopend

Ferwoude – Vrijdagmiddag is de nieuwe christelijke basisschool De Finne in Ferwoude officieel
geopend, door symbolisch het nieuwe logo te
onthullen. De streekschool voor het zuiden van
de voormalige gemeente Wûnseradiel heeft hiermee neen en duurzaam pand gekregen. Met aardwarmteverwarming en een dak met het vetkruid
sedum. Het voormalige schoolgebouw dateerde
van 1953 en is gesloopt geworden. De leerlingen
waren deze middag feestelijk verkleed en iedereen
is bijzonder blij met deze moderne school in een
klein dorp in de grote gemeente SúdWest Fryslân.

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

a

daar in de kantine staan. Op de bewuste avond
werden de meisjes van huis opgehaald door een
echte limousine en werden ze als echte sterren
rondgereden, de rit eindigde bij de kantine van
SV Mulier waar ze werden toegejuicht door
familieleden en sponsoren. In de kantine werd een
compilatie gedraaid van een aantal acties die de
meisjes hadden gedaan van okt. 2010 t/m april
2011, ook was er de prijsuitreiking van de snertactie die in Febr. werd gehouden, chefkok Jan
v/d Wal van Restaurant Zurich deelde een aantal
prijzen uit voor de beste snertmaker 2011. Later
op de avond werd de kika cheque onthuld door
Mevr. Borkus die als vrijwilliger werkzaam is bij
kika. Er is € 2100,- opgehaald door de meiden,
wat natuurlijk geweldig is voor de stichting kika.
De meisjes kregen nog een mooi certificaat mee
naar huis, als blijk van waardering voor de vele
acties die ze hebben gedaan voor kika. Verder
willen we iedereen bedanken die aan deze acties
hebben meegewerkt, ook hadden we 3 hoofdsponsors: Mechanisatiebedrijf Kuipers, Glazenwasser bedrijf Ed Thuis en Groenhout fd.

Als het net
ev
en

Meisjes Mulier delen KIKA cheque uit

nd

oet
m
s
er
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Inprotech Ledenpartij Heren
ag

agmidd

woensd
Nu op

pen
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Kind aar  10,j
t/m 12

Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

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

eigen foto

Zondag 19 juni jl. werd deze eerste Inprotech
Ledenpartij voor alle categorieën gehouden op
“Keatslân De Seize” te Makkum. Voorheen
sponsorde Inprotech het Bedrijfskaatsen, maar
na tegenvallende deelname is besloten om over
te gaan tot het sponsoren van een vierde ledenpartij in ons kaatsseizoen. Bij de Heren waren een
zestal parturen te formeren en zodoende werd er
gekaatst in twee poules. De winnaars van elke
poule kwamen tegen elkaar uit in de finale.
In poule A hadden Robert v. Swinden en Emiel
Wijma de pech dat hun maat zich verslapen had.
Getweeën trokken zij ten strijde tegen het partuur van Jan-Ruurd Amels, Jeroen Adema en
Peter Dijkstra. Robert en Emiel kaatsten sterk,
maar verloren hun eerste partij met 5/4 – 6/0.
Peter Bootsma, Leo Nauta en Tonny Verweij
waren de volgende tegenstanders. Dit partuur
stond vliegend te kaatsen en won met 5/3 – 6/4
van Robert en Emiel. In een onderling duel tussen
het partuur van Jan-Ruurd cs. en Peter cs. werd
beslist wie er naar de finale zou gaan. Peter
Dijkstra was echter geblesseerd uitgevallen na
de eerste partij en werd vervangen door Sando
v.d. Meer, die in poule B al uitgekaatst was. Het
partuur van Jan-Ruurd bleef hierdoor mooi sluitend en won de partij met 5/3 – 6/2, waarmee zij
zich plaatsten voor de finale.
In poule B wonnen Germ v.d. Meer, Simon

Adema en Teake Koster hun eerste partij van
Pier Hibma, Tjitte Folkertsma en Sando v.d.
Meer met 5/4 – 6/4. Daarna won het partuur van
Harry v.d. Weerdt, Rintje Melchers en René v.d.
Land ook van Pier, Tjitte en Sando. Het werd 5/2
– 6/2. Er werd dus gekaatst voor een plek in de
finale tussen Germ cs. en Harry cs. Hierin waren
Germ, Simon en Teake toch wat sterker, zij wonnen
dan ook met 5/3 – 6/0.
In de finale troffen de broers Simon en Jeroen
Adema elkaar. Een paar perken verderop stond
hun zus Mirjam eveneens in de finale. Een sterke
dag voor de Adema’s. Voorafgaande aan deze
finale was er nog een fotoshoot met beide finaleparturen en daarna kon het echte werk beginnen.
Jan-Ruurd, Jeroen en Sando pakten de zaken
goed aan en wonnen de eerste prijs met 5/3 –
6/0.
Inprotech uit Makkum, vertegnwoordigd door
de Fam. Jaspers, bood vandaag de prijzen aan in
alle categorieën. Deze bestonden uit horloges
met daarin het logo van de KVM en enveloppen
met een mooie inhoud.
Uitslag:
1e Prijs: Jan-Ruurd Amels, Jeroen Adema,
Sando v.d. Meer.
2e Prijs: Germ v.d. Meer, Simon Adema,
Teake Koster.

Inprotech Ledenpartij Dames
Zondag 19 juni werd de Inprotech ledenpartij
gekaatst! Het leek deze dag wel bijna herfst op het
kaatsveld in Makkum, regenbuien en harde wind
wisselden elkaar af en het leek er totaal niet op dat
de zomer over 2 dagen zijn intrede zou doen. Vol
enthousiasme stonden er 9 partuur bij de dames aan
de start. Er werd in tweetallen gekaatst dus iedereen mocht goed in beweging! Ondanks dat Bert
Veltman m.b.v. buienradar voor-spelde dat het 11.00
droog zou worden, starten we de wedstrijd in de
regen. Er waren in de winnaarronde 3 en in de verliezerronde 2 prijzen.
In de finale van de verliezers moesten Willy v.d.
Velde en Doutzen Ouderkerken het opnemen tegen
Hieke Bootsma en Mieke Tilburgs. Het werd
een spannende partij waarbij Willy en Doutzen de
leiding niet uit handen gaven en wonnen met 5/3
6/4.
In de winnaarronde hadden Andrea v.d. Velde en
Geartsje Haijtema een staand nr. in de twee omloop,

daarmee kwamen ze Corine Veltman en Sanne
Idzenga tegen in de halve finale. Deze laatste twee
dames waren de hele dag al op stoom en wonnen
met 5/3 6/4. Daarmee bereikten zij de finale en
moesten het opnemen tegen Mirjam Adema en
Angela Vrooman die een staand nr in de derde
omloop hadden. In de finale kwamen ze een eerst
gelijk te staan, daarna namen Corine en Sanne even
de leiding maar moesten deze later toch uit handen
geven. Mirjam en Angela wonnen de partij met 5/4
6/0. En ondanks het natte weer hebben we een
mooie kaatswedstrijd gezien met een hoog aantal
spectaculaire glijpartijen.
Winnaarronde:
1ste Mirjam Adema en Angela Vrooman
2de Corine Veltman en Sanne Idzenga
3de Andrea v.d. Velde en Geartsje Haijtema
Verliezerronde:
1ste Willy v.d. Velde en Doputzen Ouderkerken
2de Hieke Bootsma en Mieke Tilburgs
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Dominicus Kuipers Dorpspartij Cornwerd

eigen foto

Cornwerd - Met het verwachte weer op zaterdag
18 juli waren er minder parturen dan de voorafgaande jaren. Toch waren er zes parturen deelname. Er werd poule gekaatst. In poule A ging
het partuur van Sjaak Kooistra tegen dat van
Jouke Douwe er met de winst van door. De stand
was 5-3 6-4. Later behaalden zij nogmaals de de
winst tegen het partuur van Broer Sikke Tilstra.
Dit bracht het partuur van Sjaak tot twee maal
winst en maakte de kaatsers tot de winnaars van
poule A.
In poule B won het partuur van Pier Hibma met
5-0 6-0. Het partuur van Johannes Weersta won
van het partuur van Klaas van Malsen met 5-1
6-2. Dit betekende dat de winnaar van de partij
tussen het partuur van Pier Hibma en dat van
Johannes Weerstra in de finale zou staan. Er
werd een spannende wedstrijd tussen de twee

parturen gespeeld. Helaas viel Trijntje Tilstra uit
bij het partuur van Pier Hibma. Jurjen Kooistra
moest voor Tryntje invallen. Op 5-4 6-6 keerde
Pier de bal goed terug, waardoor de kaats niet
voorbij was. Hierdoor ging de winst van het spel
naar het partuur van Pier Hibma. Dit partuur was
de winaar van poule B en kwam in de finale
tegenover het partuur van Sjaak Kooistra te
staan. Ook dit was een mooie strijd, waarbij de
stand vaak op 6-6 uitkwam. Helaas voor het partuur van Sjaak, was het partuur van Pier net iets
te sterk. Zij wonnen de partij met 5-3 6-6.
Tevens werd er gestreden om de derde prijs. Dit
werd gespeeld door elke tweede van de poules.
In dit geval waren dit de parturen van Jouke
Douwe Tilstra en Johannes Weerstra. Deze partij
eindigde op 5-4 6-6 voor Jouke Douwe en dit
bracht hen de derde prijs.
Uiteindelijk was het dus een mooie kaatsdag met
minder regen dan verwacht, maar wel met een
harde wind. Met wat muziek gezellig nagepraat
over de partijen. Een leuke kaatsdag met mooie
spannende momenten.

Praktijk voor pedicure
en voetreflexologie

Ik kom bij u thuis uw voeten
te verwennen met een behandeling
pedicure en/of voetreflexologie
Voor inlichtingen en/of afspraken

Sjoerdtje Wiersma
Tel:0515-579167

1e prijs: Pier Hibma, Geerie Mensonides,
Jurjen Kooistra. (Tryntje Tilstra)
2e prijs: Sjaak Kooistra, Ottje Koistra,
Sabrina Vanderwerf.
3e prijs: Jouke Douwe Tilstra, Johan Tilstra,
Marchje van Malsen

Federatie Vrije formatie heren/jongens Cornwerd
Cornwerd - Om 11 uur hield het nieuwe bestuurslid Swaentje Brink in de regen het openingswoord. De heren gingen met enige aarzeling los.
Er stonden elf parturen op de lijst van de
B-klasse. Tussen partuur 1 en 2 was het een
spannende strijd. Uiteindelijk ging de winst op
5-5 6-6 naar het partuur uit Bolsward. Ook tussen partuur 9 en 10 werd een leuke wedstrijd
gespeeld. Met 5-5 6-2 ging de winst naar de
thuisspelers van Cornwerd. Zoals gewoonlijk
met deze wind, raakten er in de eerste omloop
gelijk al veel ballen kwijt in de omgelegen tuinen. Het partuur van Exmorra had in de eerste
omloop een staand nummer en moest hierna
aantreden tegen het partuur van Bolsward. Dit
eindigde in 5-5 6-2 voor Bolsward. De tweede
wedstrijd in de tweede omloop ging tussen
Pingjum en Witmarsum. De stand was 5-5 6-0
voor Witmarsum. Het partuur van Wons nam
nogmaals de winst tegen Harlingen met 5-2 6-2.
In de derde omloop won het partuur van Bolsward
van Witmarsum met de mooie stand van 5-5 6-2,
waardoor deze in de finale stond tegen de
Cornwerders die een staand nummer hadden. De
finale was heel spannend, maar helaas moest
Pier Hibma van Cornwerd melken... Feike
Melchers en Ruurd Tilstra boden nog enige
weerstand tegen de kaatsers, maar dit was niet
genoeg voor de winst. De eindstand was 5-4 6-2.
De eerste prijs ging na een regenachtige dag naar
Ane Jan Knol, Johan Bloemhof en Bart Gietema
uit Bolsward. Na het grote kaatsfestijn klaarde
de lucht op en werd er gezellig nagezeten.
1e prijs: Ane Jan Knol, Johan Bloemhof
en Bart Gietema

2e prijs: Ruurd Tilstra, Feike Melchers
en Pier Hibma
3e prijs: Harm Jilderda, Mark Elgersma
en Sander Elgersma
Verliezersronde:
1e prijs: Jan Ruurd Amels, Jouke Abe Tilstra
en Rintsje Melchers
2e prijs: Melvin Tolsma, Henk Nesse
en Michael van Coevorden
In de A-klasse waren er 4 parturen en werd er
dus poulekaatsen gehouden. Het partuur van Nico
Dijkstra, Gerard van Malsen en Jorn Adema wist
van de drie wedstrijden drie keer te winnen en
ging naar huis met de eerste prijs. Het tweede
partuur van Jaring Nicolai, Jeroen Haringa en
Gert Jan Meekma wist twee keer te winnen en
won hiermee de tweede prijs. Het derde partuur
van Jan Geert Dijkstra, Johan Kwast en Reinder
Huisman won eenmaal en viel hierdoor net
buiten de prijzen evenals het partuur van Johan
Visser, Rink Jelle Hibma en Sytse Hibma.

K.V. MAKKUM ORGANISEERT

DE BUWALDA
Las- en Constr. PARTIJ.
Zondag 3 juli a.s. wordt deze Off.
K.N.K.B. partij voor Pupillen Meisjes
del. A en del. B + verl.ronde gehouden
Aanvang: 10.00 uur
op “Keatslân De Seize”
De prijzen bestaan uit
eretekens en medailles,aangeboden door
Buwalda, Las- en constructiebedrijf.
Kom onze eigen talenten aanmoedigen!
Keurmeesters graag 15 min.
vóór aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!
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PSV de Halsbânruters
Bolsward 24/26 juni paarden
Anita Dijkstra kwam met Abel aan de start in de
klasse B. In de 1e proef won zij de 6e prijs met
186 punten 1 winstpunt.
Annette Reitsma kwam met Carmen uit in de
klasse L1. In de 1e proef won zij de 6e prijs met
185 punten 1 winstpunt en in de 2e proef reed zij
een winstpunt met 181 punten.
In de klasse M2 kwam Bobbie Ydema met Artist
uit. In zowel de eerste als in de tweede proef
won zij de 1e prijs met 205 en 195 punten goed
voor 4 winstpunten. Met haar nieuwe troef
Caramba kwam Bobbie uit in de klasse L1. Ook
met Caramba scoorde zij 4 winstpunten met in
de 1e proef de 1e prijs met 205 punten en in de
2e proef de 2e prijs met 195 punten. Naast de
reguliere prijzen won Bobbie nog een proefabbonnement op een paardenblad en een mooie
wedstrijdsjabrak
De pony's kwamen aan de start op zaterdag 25
juni. Froukje Sinnema kwam voor het eerste aan
de start in Bolsward met haar nieuwe pony
Rasca. In de klasse B cat.E behaalde zij haar
eerste winstpunten met 187 en 183 punten, goed
voor 2 winstpunten.
Harmen Heslinga kwam met zijn pony Kevin uit
in het B springem em ging twee keer foutloos
rond. In het 1e parcours leverde dit hem de 3e
prijs op met een stijl van 49,5.
Arum 26 juni
Susanne Huurman kwam met Cadanz uit in de
klasse B. In beide proeven reed zij twee nette
proeven wat haar 2 maal de 1e prijs opleverde
met de megascores van 200 en 198 punten, goed
voor 4 winstpunten.

Colofon
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 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A.v.d.Woude, tel. 06- 53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl.
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden
te voorkomen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Konijnenhok 150x50 cm, € 30,- tel. 0515-579312
Luxor z.g.a.n. en een Konijnhok € 30,tel. 06-44089713
Kinderbox, inclusief kleed, tel. 01515-231923
Mooi compact bankstel. 1 jaar oud. Grenen hout.
met rood velours kussens uit één stuk. prijs
n.o.t.k. Mooie diepe centrifuge 35 euro Ouderwets theewagentje met glasplaten € 75, eventueel
wit porseleinen theeservies en servies van eierschaalporselein prijs n.o.t.k. tel. 06-46489704
Mooie antieke kast. Prijs n.o.t.k. tel. 06-52118776
Kinderledikantje tegen elk aannemelijk bod.
tel. 06-52118776
Mooi badmeubel met ronde spoelbak 1 kast 1,80
cm hoog 0,40 cm br. en 1 kast 1,30 cm hoog 0,40
cm br. Grote spiegel van 0,90 x 0,85 cm. 1
Douchebak 0,80 x 1,20 cm merk dusholux
kunststof. Glazen schuifwand van 1,80 hoog en
1,00 cm br. Kleur wit- beuken. Prijs T.E.A.B. Je
mag altijd komen kijken Witmarsum tel. 0517531525

Op de drukbezochte ledenwerfactie van Hallelujah wordt gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om de instrumenten zelf uit te proberen. Hanna Postma (rechts) blaast op de trompet van jeugdkorpslid
Elbrich Lutgendorff (links) Doortje Dierick (midden) komt hierna aan de beurt... Voor meer informatie
over jeugdkorps De Notenkrakers mail: notenkrakers@live.nl

Jeugdleden van TV Makkum in de prijzen
op Zuidwesthoek Toernooi Sneek

GEZOCHT

Gestoffeerde/ingerichte woonruimte voor 2 personen,
z.s.m. in Makkum of omgeving. tel. 06-29339500
Ruimte te huur. Huurprijs n.o.t.k. tel. 06-39449492
of 06-26974486
AANGEBODEN

Man voor al uw klussen, tel. 06-4408 9713
Schilderman tel. 06-85408968
TE HUUR AANGEBODEN

woning in het centrum van Makkum. All-inn,
gemeubileerd. Voor info bel: 06-13915131

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

eigen foto

Het Zuidwesthoek toernooi is open jeugdtoernooi
dat jaarlijks door tennisvereniging ´De Vliegende
Bal´ in Sneek georganiseerd wordt. Dit jaar
hadden zich vanuit de tennisvereniging Makkum
ook weer enkele jeugdleden opgegeven: Ayla Göbel
en Amy van Palmhoven voor de categorie ME
t/m 17, Hidde de Zee, Iwan Tjeerdema en Remko
Slootweg voor de categorie JE t/m 14 jaar en
Nynke de Zee voor de categorie ME t/m 12 jaar.
Voor Nynke was het de eerste keer dat ze aan een
open toernooi deelnam. Ze was in een poule van
vijf meisjes ingedeeld, waarvan twee in de selectie
van De Vliegende Bal spelen. Nynke heeft goed
gespeeld, maar is niet in de prijzen gevallen.
Hidde, Iwan en Remko waren in een afvalschema
ingedeeld. Ook voor Iwan Tjeerdema was het zijn
eerste toernooi. Nadat hij de eerste wedstrijd had
verloren mocht hij door naar de verliezerronde.
Deze wedstrijd heeft Iwan helaas ook met 6-4/6-3
verloren. Voor Iwan was het toernooi hiermee
afgelopen. Hidde moest in zijn eerste wedstrijd
tegen een jongen uit de B-selectie van de thuisvereniging. Nadat Hidde de eerste set had verloren,
kwam hij in de tweede set goed in zijn spel. De
tweede set ging dus naar Hidde. De partij moest
met een supertiebreak worden besloten. Helaas
ging de winst naar de tegenstander. Hidde mocht

door naar de verliezerronde. Hier heeft Hidde
zijn eerste wedstrijd in een spannende partij met
7-5/6-4 gewonnen. Hij stond dus in de finale, die
hij uiteindelijk op een verregende zondag overtuigend met 6-1/6-4 heeft gewonnen. Remko, als
gedeelte eerste geplaatst, had meteen in zijn
eerste wedstrijd een pittige tegenstander, Fabian
van de Ridder. Het werd een lange wedstrijd met
drie sets, die Remko tenslotte wist te winnen.
Hierna moest hij tegen Friso v/d Steen, wederom
een spannende en mooie wedstrijd. Ook hier wist
Remko te winnen, met een uitslag van 7-5/6-4
ging Remko door naar de finale. Remko moest
tegen de andere gedeelte eerste geplaatste, Imme.
Imme was op die dag duidelijk te sterk voor
Remko, Remko mocht dus met een tweede prijs
naar huis. Ayla en Amy waren in twee poules à
vier meisjes ingedeeld, voor iedereen dus minimaal drie wedstrijden. Amy wist in deze voorronde van de eerst geplaatste te winnen en mocht
als poulewinnaar door naar de kruisfinales. Ayla
verloor in haar voorronde van de eerst geplaatste,
Valerie van de Ridder (selectielid bij De Vliegende
Bal) maar mocht als tweede in de poule door naar
de kruisfinales. Ja, en dan moet dus de eerste van
de ene poule tegen de tweede van de andere
poule, het werd een wedstrijd tussen Amy en Ayla.
Deze partij heeft Ayla overtuigend gewonnen,
voor Ayla een plaats in de finale! En ja hoor, hier
kwam ze dus weer Valerie tegen. Het werd een
verregende, lange en spannende wedstrijd die wij
als toeschouwers van achter het glas mochten
volgen. Deze keer ging de winst met 7-6/7-5
naar Ayla, hiermee had ze de categorie ME17
gewonnen!
De jeugdcommissie van TV Makkum feliciteert
hierbij Ayla, Hidde en Remko met hun prijzen!
Het waren allemaal prachtige en spannende
wedstrijden!

