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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl
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Zomerbraderieën op vrijdagavond is een opsteker!
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Afgelopen vrijdag zijn de zomerbraderieën weer van start gegaan in het centrum
van Makkum. Vanouds werden de braderieën op
de woensdag georganiseerd. De verplaatsing naar
de vrijdag blijkt goed uit te pakken voor de organisatie, Ondernemersvereniging Makkum (OVM).
Een gezellige drukte en een flink aantal deelnemende kramen deden Makkum als toeristische
trekpleister niets dan goed. De Kerkstraat, Markt
en Plein worden de komende zomer omgetoverd
in een prettige markt wat direct een en vakantiegevoel geeft. Kooplui van uiteenlopende pluimage
zorgen voor een zeer divers aanbod van koopwaar. Alle zintuigen worden geprikkeld tijdens de
braderie. Luidruchtige marktkoopmannen, geroezemoes van het winkelend publiek, de geuren van
voedsel, het Makkumer koor Nostalgia en de
warmte van een grillplaat. Altijd leuk zijn de actieve
verkopers die door middel van demonstraties
laten zien dat hun product echt de beste van
allemaal is. Weer een ander vertrouwd volledig
op de klasse van het product en beperkt het mondelinge verkopen tot het noemen van de prijs.

weer wat ook nog eens goed meewerkte.
Makkum kan deze serie zomerbraderieën goed
gebruiken om aantrekkelijk te blijven voor
bewoner, vakantievierder en marktkoopman.
Naast toeristen bestaat een groot deel van de
bezoekers uit mensen uit de regio. En naast
marktkooplui bestaat een deel van de kramen uit
de winkelwaar van onze locale middenstand.
Twee groepen die niet zonder elkaar kunnen.
Aanstaande donderdag 14 juli (morgen) wordt
de jaarmarkt georganiseerd. Vanaf 10.00 uur kunt
u terecht bij een nog groter aanbod van van alles.
Weliswaar is het nog niet de vakantieperiode voor
onze regio, het is voor u de juiste locatie om even
te ontsnappen aan de werksfeer en voorzichtig te
flirten met de aanstaande vakantieperiode!

Het lijkt alsof de keuze voor de vrijdag de
nadruk op de gemoedelijke vakantiesfeer extra
benadrukt. Meer aanloop van publiek, mogelijk
meer kramen door deze aanloop en daarbij het

Makkum, De Jister 31

Zonnige en verrassend grote vrijstaande woning met
o.a. aangebouwde garage, 4 slaapkamers, fraaie tuin
ZW aan water, 422 m² eigen grond.

Vraagprijs € 318.000,- k.k.

Belangrijke mededeling KV Makkum
Opstelling Lunapark in het centrum van
Makkum. Op het Plein en de Markt worden
diverse kermisattracties opgesteld. De opbouw

vindt vanavond woensdag 13 juli plaats. De
kermis gaat van start op donderdag 14 juli en
sluit ’s avonds op dinsdag 19 juli.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 13 juli 2011

Info
Huisartsen Wûnseradiel

Familieberichten

Agenda
Woensdag 13 juli

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

Met verdriet hebben wij afscheid genomen
van onze goeie vriend en buurman

Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770

Wij wensen Frieda, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Makkum - strandbibliotheek, 14.00 uur
voorlezen en knutselen De mooiste vis van de
zee vanaf 4 jaar

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

Annie en Jan Riemersma

Woensdag 20 juli

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

Lammert Sluyter

Soms pakken donkere wolken samen,
en regent het tranen.
Wat voelt het dan goed, te ervaren
dat zoveel mensen met je mee leven.

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Bedankt lieve Makkumers

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Troelstrakade 31 8603 AR Sneek

Doetie en haar kinderen.

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
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

Ja, it is echt wier,
dit leave famke wurd snein 50 jier!
Dikke tút fan ús

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

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

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

Zondag 17 juli

Makkum - strandbibliotheek, 14.00 uur
vriendschapsbandjes maken, vanaf 6 jaar

Dick Blake in Makkum!
“Dick Was Here”. Wie kent het niet, die krabbel
op zo’n beetje elk toilet van elke gelegenheid
waar iets te beleven valt? En wie baalde er niet
als hij deze kreet aanschouwde in de wetenschap
dat hij Dick dus gemist had?
Daar kan verandering in komen. Café De Zwaan
in Makkum heeft het namelijk klaargespeeld
deze onovertroffen act te boeken voor maandag
18 juli aanstaande. Ja, u leest het goed, Dick Blake
& The Toilet Seats komen naar Makkum! Door
het uitvallen van een optreden in Griekenland
(voorprogramma Amy Whinehouse!) ontstond er
een gaatje in het schema van de 2TheLooTour2011
en komt Dick met zijn onverschrokken pleeboys
Makkum op zijn kop in de pot zetten met onvervalste rock ‘n roll. Van The Rolling Stones tot
Creedence, en van Clapton tot Pink Floyd, Dick
doet ze allemaal. En in Dick’s eigen woorden:
“It Ain’t Over Till The Fat Lady Flushes”. Dus
dat wordt een latertje! Maandag 18 juli, Café De
Zwaan, Makkum. Aanvang 20:30, entree gratis!!!
Graag eigen wc rollen meebrengen en niet met
iets anders gooien.

Oproep adressen
oud-bestuursleden
NUT- departement Makkum!

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden
budget) Informatie, advies en bemiddeling

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Makkum - strandbibliotheek, 14.00 uur
knutselen met schelpen vanaf 6 jaar

Hiep hiep hoera!!
Dit jonkje word de laatste dag
van de Makkumer Merke 40 jaar!
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf
in het UMCG en bij mijn thuiskomst.
met vriendelijke groet,
Willem en Jetty de Zee
Houtmolen 28, 8754 GJ Makkum

In verband met de viering (in het najaar) van het
200-jarig bestaan van het NUT, zijn wij op zoek
naar namen en adresgegevens van oud-bestuursleden. Wie helpt ons deze lijst compleet te maken!?
Informatie (b.v.k. voor 22/7) opsturen naar:
info@nutmakkum.nl of: Bestuur NUT- departement Makkum, o.v.v. ‘jubileum’, Postbus 20,
8754 ZN, Makkum

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Belangrijke mededeling
K.V. Makkum
Aanvangstijden Makkumer Merke
Leden Partij Dinsdag 19 juli 2011
A klasse Heren
11.00 uur
B klasse Heren
10.00 uur
C klasse Heren
9.00 uur
Heren 45+
11.00 uur
Heren 55+
11.00 uur
A klasse Dames
10.00 uur
B klasse Dames
9.00 uur
Dames 35+ kl.
10.00 uur
Schooljeugd
12.00 uur
Pupillen
12.00 uur
Welpen
12.00 uur
De K.V. Makkum maakt ook bekend dat er op de
dinsdag van de Merke aansluitend aan de prijsuitreiking een doorlopend feest zal zijn in de
feesttent tot 01.00 uur.

Busreis voor ouderen
De zomertijd staat weer voor de deur en daarom
zijn we erg blij dat we weer een busreis kunnen
organiseren voor ouderen die anders, door welke
omstandigheden dan ook, niet of nauwelijks weg
kunnen. De eigen bijdrage is dit jaar wat verhoogd
omdat de schenking van het fonds Bolsward/
Dronrijp bijna op is. De reis is bedoeld voor
ouderen uit de voormalige gemeentes Wunseradiel
en Bolsward. Eigen bijdrage: € 20,- (betalen vóór
instappen in de bus). Opgeven kan op woensdag
13 en donderdag 14 juli vanaf 9.30 uur
Vertrek 19 juli:
in Bolsward (plein 1445) 9.00 uur
in Witmarsum (voor gemeentehuis) 9.15 uur
We zijn rond 18.00 uur weer thuis.
We hopen er weer een fijne dag van te maken!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dubbelvla, 1 liter..................................................1.39
Boerenbeenham...........................per pakje 25

Mona Gezinspudding, diverse varianten, 500 gram...........1.29
Friesche Vlag Halvamel, 186 ml.........................voor 69

cent

Sicof Rinse Appelstroop, 350 gram.........................nu 69

cent

Honig Mie + Honig Mix voor Bami Speciaal..........samen 1.69

Voor meer info/opgeven kunt u contact opnemen
Stichting Ouderenwerk Bolsward, tel. 0515-576507,
email: ouderenwerk25@zonnet.nl
www.ouderenwerkbolsward.nl

Aanbiedingen geldig van do. 14/7 t.e.m. wo. 20/7

Rundvleesvoordeel

Kogelbiefstuk
100 gram
Profiteer van 14 t/m 16 juli
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Varkensvleesvoordeel

Varkenshaas op Stok
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Snijworst +
100 gram Gebraden Varkensrollade
100 gram

1,99
1,80
2,45

Heeft u een tuinfeest of buurtfeest?
Wij hebben bijna alles in huis voor een geslaagde avond.
In overleg is alles mogelijk.
Kom in de winkel voor meer informatie.
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Heropening De Binderij in Makkum

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
Makkum - De Binderij is in het weekend van 2
en 3 juli feestelijk heropend. Vele mensen kwamen
een kijkje nemen. De bovenverdieping is bij de
winkel getrokken, Jacqueline had al lang de wens
om dit te doen. Deze ruimte leent zich namelijk
uitstekend als showroom voor arrangementen.
Hier komen grote potten en vazen prachtig tot zijn
recht. Ook worden er in deze ruimte workshops
gegeven aan kleine groepjes mensen. Hiervoor
was direct al veel belangstelling. Een flyer met
het workshop programma voor de zomer ligt in

de winkel klaar. De opening was heel gezellig,
bloemsierkunstenaar Berend Krotje maakte prachtige kreaties. Zaterdag was er op het terras aan de
achterkant een vlechter van wilgentenen aan het
werk. Hij maakte o.a. een kobbe, een palingfuikje,
gevlecht van wilgentenen. De catering was in
handen van ‘De eerste rang’, zij zorgden regelmatig voor een lekker hapje of drankje.
Heeft u nog geen tijd gehad om langs te komen?
U bent van harte welkom.

Uitbreiding Amivedi Zuidwest Friesland
Amivedi Zuidwest Friesland, meldpunt voor
vermiste en gevonden huisdieren in GaasterlânSleat, Lemsterland en voormalig Nijefurd, is in juni
uitgebreid met voormalige gemeenten Bolsward
en Wûnseradiel. Zij registreert voor dat hele gebied
meldingen en publiceert deze op de site en in
kranten. Amivedi Zuidwest Friesland is bereikbaar via telefoon (088 0064692), e-mail (zwfriesland@amivedi.com) en internet (www.amivedi.nl).
Chippen
In juni - en in sommige plaatsen ook in juli doen verscheidene dierenartspraktijken mee aan
chipacties van het LICG of hebben op eigen
initiatief acties. U kunt met korting uw dier laten
voorzien van een microchip. Hierdoor is de kans
dat een dier bij de eigenaar terugkomt veel groter
dan zonder. Voorbeelden: onlangs konden twee
katten vanuit Workum worden teruggemeld bij
hun eigenaren in Oldeberkoop en Heeg. Zonder
chip waren deze dieren waarschijnlijk nooit weer
thuisgekomen. Het voorbeeld van een kat uit
Friesland die dankzij de chip in Rotterdam werd
teruggevonden, spreekt ook tot de verbeelding.
Of de poes die na 4 jaar te hebben gezworven, op
chip werd gecontroleerd en zo weer bij de eigenaar teruggemeld kon worden. Als u uw dier nú
van een chip laat voorzien, kunt ú straks met een
geruster gevoel met vakantie!
Zinvol
Jaarlijks raken er in Nederland tussen de 50.000
en 100.000 dieren vermist. De kans dat uw dier

daar op een dag één van is, is dus groot. Te weten
dat uw dier voorzien is van een identificatie die
het niet kwijt kan raken, geeft dan een goed
gevoel. Iedereen die bij Amivedi Nederland een
gevonden dier meldt, wordt geadviseerd het bij
een dierenarts op chip te laten controleren; elk
dier dat een asiel binnenkomt of waar de dierenambulance bij wordt gehaald, wordt gecontroleerd;
en steeds meer gemeentereinigingsdiensten hebben
een chiplezer om dode gevonden dieren te kunnen
controleren. De gemeentereinigingsdiensten in
geheel Súdwest Fryslân, Lemmer en Balk hebben
inmiddels een chiplezer. Als uw dier dood gevonden
wordt en bij u teruggemeld kan worden dankzij
de chip, geeft dat rust, ondanks het verdriet.
Acties
De gemiddelde actieprijs van het chippen ligt
tussen de 25 en 30 euro. Kijk op www.licg.nl
voor deelnemende praktijken, of neem contact
op met de praktijk of het asiel in uw regio, om te
horen of zij op eigen initiatief een actie hebben.
Voor organisaties die tot doel hebben een dier
met de eigenaar te herenigen, is het frustrerend
als een gevonden dier geen identificatie heeft.
Als alle gevonden dieren die op de vele sites
staan, voorzien waren geweest van een chip – én
goed geregistreerd hadden gestaan – zouden ze
niet in een asiel terechtkomen (of in de container
van de gemeentereiniging), wat nu vaak wel
gebeurt. U ziet: chippen is absoluut zinvol.
Amivedi Zuidwest Friesland dankt u bij voorbaat!

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

* 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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Geslaagde opening kunstproject Visserijdagen Makkum

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel
kleine als grote groepen
Geopend op: woensdag,
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur
zaterdag & zondag vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Makkum - Afgelopen jaren is er intensief samengewerkt tussen de Maritieme Academie Harlingen
en de organisatie van de Visserijdagen van
Makkum. De leerlingen van de Maritieme
Academie hebben zwaarden nagemaakt van een
Makkumer schouwtje t.b.v. de Visserijdagen die
op 19 en 20 augustus in Makkum gehouden
zullen worden. Dit gebeurde in het kader van
hun maatschappelijke stage kunst & cultuur.
Plaatselijk bekende en minder bekende kunstenaars zijn weer bijzonder creatief geweest door
schitterende kunstvoorwerpen te beschilderen
voor de Visserijdagen in augustus dit jaar. Op de
zaterdag van de Visserijdagen, 20 augustus a.s.,
zullen de kunstzwaarden worden geveild. Bestuurslid Yvonne Visser die dit onderdeel coördineert
stelde voor om in het teken van het “eerste lustrum
van de Visserijdagen” de kunstobjecten tentoon
te stellen. De gedachte dat de vele prachtige
kunstwerken op een donkere zolder opgeslagen
lagen was niet prettig. Door de expositie (in de
bibliotheek van Makkum) kunnen de bezoekers
genieten van de creativiteit die de plaatselijke
kunstenaars te bieden hebben. Op deze manier
hoopt het bestuur van de Visserijdagen het draagvlak voor kunst en cultuur onder de inwoners
van het dorp te vergroten.

naar Hendrik van der Veen. Vervolgens werd het
woord overgenomen door de wethouder van
Kunst & Cultuur de heer Sinnema die een inspirerende speech hield over beeldmateriaal van nu
ten opzicht van vroeger. Vervolgens heeft de
wethouder de expositie officieel geopend.
Behalve de prachtige zwaarden waren ook nog 2
fraaie kunstwerken te zien die beschikbaar zijn
gesteld door De Binderij Bloemen & Zo. De catering tijdens de opening werd verzorgd door
Jurjen Catering. De heerlijke hapjes en drankjes
vielen bij iedereen goed in de smaak. Zo werd er
dus behalve kunstzinnig ook nog culinair genoten.
Bent u nieuwsgierig naar alle mooie kunstwerken
of naar het gedicht waar de voorzitter de tentoonstelling mee heeft geopend? Dan kunt u dit
vanaf nu bewonderen in de Bibliotheek van
Makkum. De kunstwerken zullen worden geveild
tijdens de Visserijdagen die plaatsvinden op
vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus. Het goed
gevulde activiteitenprogramma van de Visserijdagen
is te zien op www.visserijdagen-makkum.nl.

De opening van de tentoonstelling d.d. vrijdag 8
juli jl. vond plaats in de bibliotheek van Makkum
en werd geopend door de voorzitter van de
Visserijdagen Wiebe Visser. Hij begon met het
voorlezen van een mooi gedicht van de kunste-

eindeschooljaarsfeest in jeugdsoos ”OZONE”
Makkum - 16 juli van 20:00 tot 00:00 uur is het
eerste OZONE eindeschooljaarsfeest! De fris
en chips voorraad is aangevuld dus........
feesten maar!

eigen foto

De zomervakantie begint dan officieel voor de
middelbare scholieren. De leerlingen uit groep 8
mogen nog 1 weekje naar school, maar zijn ook
van harte welkom, want ze horen nu ook bij de
groep van 12 tot 17/18 jarigen! En dat moet
gevierd worden! (.....zonder alcohol!)
TOT ZATERDAGAVOND!!!!!

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 13 juli 2011

De 119e Makkumer Merke
barst los!!

Makkum - Nog twee dagen en dan begint de
Makkumer Merke. De prachtige feesttent is al opgebouwd op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat, alle voorbereidingen zijn in volle gang en
vanavond in “De Zwaan” vinden de lotingen plaats
voor enkele belangrijke off. K.N.K.B. kaatspartijen.
Vrijdag 15 juli om 20.00 uur is er de Openingsavond van de Makkumer Merke. Dit jaar opnieuw
de HOLLANDSE AVOND. Gedurende de gehele
avond zijn er live-optredens van diverse bekende
hollandse artiesten m.m.v. DJ Teake van Radio
NL. Voorverkoop reeds gestart.
Zaterdag 16 juli wordt de Rabobank Partij voor
de Heren Hoofdklassers gehouden. Dit jaar is
het een Vrije Formatie Partij en deze begint om
12.00 uur. Het Harmonieorkest Halleluja zorgt
voor de muzikale omlijsting en ’s middags is er
stemmingsmuziek in de feesttent met “ RICKY“.
’s Avonds speelt de top band “MELROSE “ van
22.00 tot 02.00 uur.
Zondag 17 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan”
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan Partij. Een
van de weinige partijen waarin wordt gestreden om
gouden klokjes! Deze partij begint om 10.00 uur.
Voor Jongens d.e.l. en de verliezers Afdeling is
er de Groothandel Bergsma Partij. ’s Middags is er
stemmingsmuziek in de feesttent met “JELLE B.“.
Maandag 18 juli hebben we de Kaatswedstrijd
voor Heren Senioren d.e.l., de 20e Douwe Blanksma
Partij. Zoals vanouds doen hier ook weer vele
Makkumers aan mee. De partij begint om 11.00
uur. ’s Ochtends om 11.00 uur is er een reünie
voor leden en oud-leden van de K.V. Makkum
en ’s middags is er wederom stemmingsmuziek,
traditioneel met de band “BUTTERFLY“. In de
feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de loting
plaatsvinden voor de Grote Merke Ledenpartij.
Dinsdag 19 juli wordt de Grote Merke Ledenpartij gehouden in 14 klassen. ’s Ochtends om
9.00 uur gaan de eerste parturen los. Vandaag zal
er worden gestreden om de hoogste eer en een
plaats in de koets! ’s Middags is er stemmingsmuziek in de tent met “DJ KEIMPE“ en ’s avonds
na de prijsuitreiking vindt de traditionele ere-rijtoer door Makkum plaats met alle prijswinnaars
en Harmonieorkest Halleluja. Aansluitend is het
eindfeest met “BUTTERFLY”.
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark opgesteld op het Plein en de Markt. Tevens is er op
het kaatsveld een zweef/draaimolen opgesteld.
Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien
op www.kv-makkum.nl

Citroen C4 1.6HdiF
Image, blauwmett., 5drs,
climatecontrol, radio-cd,
cruisecontr., Parkeersensoren
76dkm bj 2008

uniGar Horjus

 11650,-

* Onderhoud en reparatie van uw auto

* Schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

* Airco service; onderhoud en reparatie,

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.

* Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.

* Levering winterbanden, ook complete sets incl velgen.

* Testapparatuur voor motordiagnose.

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

* Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.

* Ruim assortiment occasions, aflevering met beurt, apk,

* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie
cruisecontrol, alarm etc..

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht
plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor U op.

* Raam reparatie en vervanging

Zuiderzeeweg 7, Makkum 0515-231318
kijk op www.garagehorjus.nl
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De KansenKaart gaat er voor:
Makkum en het strand komen aan ’t spoor!

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
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ev
en

a

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

Ook dit jaar weer,
haal ik voor u de wespennesten neer!!

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

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 - In het voorjaar van 2010 heeft het
hoofd-bedrijfsschap detailhandel (H.B.D.) op
uitnodiging van de ondernemersvereninging en
de vereniging van bedrijven een presentatie
gegeven aan haar leden en diverse andere genodigden in Hotel restaurant de Prins. Het doel van
deze presentatie was om “ondernemend” Makkum
er op te wijzen dat Makkum genoeg potentie en
kansen heeft om in de toekomst een toonaangevende, toeristische trekpleiser van formaat te
blijven. Makkum is: historisch, antiek, slow, warm,
geborgen, cultureel, culinair….. Echter, deze
bovenstaande kenmerken worden niet ten volle
benut. Daarom hebben de ondernemersvereniging,
de vereniging van bedrijven en plaatselijk belang
Makkum eind vorig jaar besloten om samen op
te trekken. Elke vereniging heeft een bestuurslid
voorgedragen aan het Kansen-Kaart-project. Naast
deze bestuursleden vormen enkele ondernemers
en inwoners die Makkum een “warm hart” toedragen de KansenKaart.
Vanaf september 2010 zijn wij als groep diverse
malen bij elkaar geweest en hebben wij het onderstaande weten te realiseren: De zomeravondbraderieën zijn verschoven van de woensdag
naar de vrijdagavond. Ook is het tijdstip waarop
de braderieën gehouden worden aangepast. De
braderieën zullen beginnen om 16.00 uur en
eindigen om 21.00 uur. Wij hopen dat door deze
veranderingen er een grotere diversiteit van producten aangeboden zullen worden. Tot nu toe
worden deze veranderingen positief ontvangen
door de marktkooplieden. Mede door de inzet en
contacten van de nieuwe marktmeesters (de heer
en mevrouw Zeeman) en dhr. J. Brattinga (voorzitter van de OVM) hebben wij al beduidend
meer inschrijvingen mogen ontvangen dan voorgaande jaren!
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er sinds enkele
weken bij de drie invalswegen nieuwe evenementenborden zijn geplaatst. Met het plaatsen van
deze borden kunnen wij als dorp de bezoekers
beter informeren welke activiteiten er in Makkum
plaatsvinden. Eigenlijk mogen we als dorp best
wel een beetje trots zijn op het grote aantal activiteiten die er in Makkum plaatsvinden. Zo werd
onlangs voor het eerst het open Nederlands kampioenschap eiergooien in het centrum van Makkum

georganiseerd. Hulde voor de initiatiefnemers!
Elke keer staan er nieuwe mensen op die door
hun inzet van Makkum een bruisend dorp maken.
Daarom zijn wij als Kansenkaart ook oprecht
verheugd met de nieuwe evenementenborden.
Speciale dank gaat uit naar dhr. Theo Adema.
Theo heeft zich in het verleden vaak sterk gemaakt
voor de aanschaf van de evenementborden en heeft
dan ook een groot aandeel in dit project gehad.
Met gepaste trots kunnen wij meedelen dat er een
heuse “spoorverbinding” komt tussen Makkum
dorp en het Makkumer strand. Vanaf komende
vrijdag zal de Makkum Beach Express gaan rijden.
Jeroen Kelderhuis zal met zijn trein vanaf de
haven van Makkum een lijndienst onderhouden
naar de boulevard van het strand. De trein zal
rijden op vrijdag, zaterdag en zondag. De dienstregeling en tarieven staan op de halteborden
langs het traject (haven, rotonde villapark, Marina
Makkum en rotonde boulevard). Wij hopen door
de inzet van de Makkum-Beach-Express de
“psychologische” afstand tussen Makkum en het
strand te verkleinen waardoor meer mensen
vanaf de Holle Poarte een bezoek aan ons mooie
dorp gaan brengen. Uiteraard is de trein ook een
ideaal vervoersmiddel voor de Makkumers die
even een bezoekje aan het strand of bijvoorbeeld
de horeca willen brengen. Zonder de inbreng van
dhr. Harold Maduro (voorzitter van vereniging
van bedrijven) en de Rabobank was dit project
niet haalbaar geweest.
Plaatselijk Belang Makkum heeft een coördinerende, verbindende functie terwijl de twee andere
verenigingen logischerwijs een ondernemende
functie vervullen binnen de KansenKaart. Echter
zonder de hulp van de meedenkende vrijwilligers
waren deze eerste resultaten niet mogelijk geweest.
Daarom willen wij als verenigingen iedereen
bedanken die zijn/ haar steentje heeft bijgedragen.
Uiteraard zal het hier niet bij blijven, als KansenKaart-projectgroep blijven wij nieuwe initiatieven
ontwikkelen die Makkum op een positieve wijze
zullen beïnvloeden.
Met vriendelijke groet,
Namens de KansenKaart
& Plaatselijk Belang Makkum
Arjen Doedel
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Wist u dat...
* Ozone zaterdag zijn eerste jeugdfeest heeft?
* de kinderen uit groep 8 een uitnodiging gehad
hebben?
* er geen alcohol geschonken wordt
* elke vrijdag- en zaterdagavond de soos open is?
* de soos op zoek is naar meer oudervrijwilligers?

Meditatie op het strand
Makkum - Van 14 juli tot en met 24 juli is er de
mogelijkheid om elke ochtend van 7 tot half 8 en
van 8 uur tot half 9 op het strand de Holle Poarte,
bij Makkum te mediteren. Verzamelen om 5 voor
7 en om 5 voor 8 bij de Strandbibliotheek. We gaan
verschillende vormen van meditatie en mindfulness doen, geschikt voor zowel beginners vanaf
16 jaar als gevorderden. Het is mogelijk om eenmalig of vaker mee te doen. Wilt u een picknickkleed of isolatiematje o.i.d. meenemen en een
kussen of opgerold badlaken om op te zitten?
Opgave vooraf is prettig, maar niet nodig, voor
meer informatie en opgave kunt u contact opnemen
met Linda Kaastra, Mindfulnesstraining
0515 231275, lindakaastra-mindfulness@live.nl

Gratis haal en breng service
Hotel “De Waag” & Brasserie
“De Eerste Rang” in Makkum
Makkum - Vanaf 15 juli bieden Hotel “De Waag”
en Brasserie “De Eerste Rang” uit Makkum
een gratis haal en breng service aan voor al hun
dinerende gasten, dit om het toenemend aantal
gasten van het makkumer strand een oplossing te
bieden voor het openbaar vervoersprobleem
tussen het makkumer strand en Makkum dorp.
De service zal gratis gaan rijden in een straal van
20 kilometer van Makkum.
Door de nauwe samenwerking met De Waal
Autogroep uit Tiel is het mogelijk de gasten
gratis te vervoeren van en naar het gezellige
restaurant dat uitsluitend werkt met verse en
seizoensgebonden producten! U kunt al genieten
van 3 gangen seizoensmenu vanaf € 32,95 p.p.
Ook kan de gastheer en eigenaar u adviseren in
een goed wijnadvies, en uiteraard doet het personeel er alles aan om uw avond onvergetelijk te
maken! De gratis haal en breng service is beschikbaar van 15 juli tot 30 september en is geheel
kosteloos bij een reservering in de gezellige
brasserie!
Meer info? Bel 0515-231447, mail naar info@
hoteldewaagmakkum.nl of kijk op www.hoteldewaagmakkum.nl! De service rijdt onder andere
in Harlingen, Bolsward, Sneek en Witmarsum.
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Wereldkampioen Eiwerpen wint ook Open NK in Makkum
Eistafette
1 Team Usstek olv Chris Kooistra
met 5 hele eieren
2 Team Zwolle olv Mark de Jonge
met 4 eieren in 40 seconden.
3 Team Zwolle olv Roy Pauw
met 4 eieren in 44 seconden
Trebuchet
Teams van het Marne College uit Bolsward
voerden een onderlinge strijd uit.

Makkum - Wereldkampioen Eiwerpen Andries
Smink heeft zijn status bevestigd door in Makkum
ook Open Nederlands kampioen afstandwerpen
te worden. Met zijn partner Chris Kooistra overbrugde hij een afstand van 45,60 meter en dat
was voldoende om de internationale concurrentie
achter zich te houden. Smink won onlangs in het
Engelse Swaton samen met Willem Rienstra de
Rowntree World Egg Throwing Championships.
Het Open NK Eiwerpen trok meer dan 150 deelnemers vier disciplines. De meesten zagen het als
een serieuze aangelegenheid. Bierteams hadden
weliswaar veel lol, maar het was duidelijk dat
men zonder training niet erg hoog op de ranglijst
zou komen. De uiteindelijke winnende afstand
werd als Nederlands record bevestigd. Het Russisch
Ei Roulette werd een prooi voor de Engelsman
Andrew Dunlop en het afstandwerpen in de
jeugdcategorie ging naar Philip en Anton Schmuck
uit Duitsland. Kooistra behaalde een tweede
kampioenschap als aanvoerder van het team, dat
de Eistafette won.
Makkum heeft erg positief gereageerd op de
nieuwe loot aan de toeristische stam. “Een eerste
rondje reacties leverde op, dat iedereen prettig
verrast en meer dan lovend over de organisatie
en de diversiteit van het evenement was. De horeca
langs het Plein en op de Markt was tevreden over
de belangstelling en de overlast is tot het minimum beperkt gebleven,” zegt Jetze Genee, de
voorzitter van Us Stek. “We zien er zeker een
basis in om volgend jaar nóg groter uit te pakken.
Want ook de sponsors hebben nu gezien wat
de waarde van zo’n evenement is.” Een ruwe
schatting was, dat er meer dan duizend mensen
gedurende de dag langs de kant stonden.
Het Open NK Eiwerpen werd georganiseerd door
de caravanvereniging Us Stek en de Stichting
Open NK Eiwerpen onder auspiciën van de
World Egg Throwing Federation. De vertegenwoordiging van de WETF was dermate onder de
indruk van de opzet, dat secretaris Jacques
Hoogenboom voor zijn inspanningen werd
benoemd tot honorary member of the Legion, een
hoge onderscheiding van de Federatie. Nederland
is het eerste officiële lid van de WETF. Nog dit

jaar zullen naar alle waarschijnlijkheid de bonden
in Peru, India, de Filippijnen, Japan en Egypte
toetreden. Vanuit Nederland zullen de Europese
activiteiten worden gecoördineerd.
De uitslagen:
Afstandwerpen senioren
1 Chris Kooistra en Andries Smink [Makkum]
met 45,60 meter
2 Bram Elzinga en Hidde Elzinga [Makkum]
met 40,10 meter
3 Romine jansen en Geeske Poortstra [Makkum]
met 29,90 meter
Afstandwerpen jeugdklasse
1 Anton Schmuck en Philip Smuck [Duitsland]
met 25 meter
2 Sanne Idsinga en Guus van Gulik [Makkum]
met 22 meter
3 Tom Algra en Arjan Dolman [Makkum]
met 21 meter
Russisch Ei roulette
1 Andrew Dunlop [Engeland]
2 Willem Hilt [Makkum]
3 Lando Lemstra [Makkum]
4 Esmie Pannekoek [Eindhoven]
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Zomer
Dit keer gaan we het niet hebben over wat er
allemaal boven uw hoofd te zien is deze maand,
nee… we gaan het hebben over de zomer! Als ik
u zou vragen wat u verstaat onder de zomer dan
zou u mij vertellen dat de zomer te maken heeft
met warmte, zon, strand, vakantie en noem maar
op. En hoewel dit over het algemeen ook wel
kloppen zal, toch zijn er maar weinig mensen die
weten hoe de zomer tot stand komt.
Meteorologisch gedefinieerd omvat de zomer de
maanden juni, juli en augustus, beginnend op 1 juni.
Astronomisch gezien begon de zomer afgelopen
21 juni omstreeks 19.16 uur. Het komen van de
zomer heeft te maken met een astronomisch
fenomeen wat wij kennen als de zomersolstitium
ofwel de zonnewende wat letterlijk ‘stilstaande
zon’ betekend. De zomersolstitium is een natuurfenomeen dat samenhangt met een aantal zaken.
Onze aarde kent twee bijzondere parallellen in
de vorm van keerkringen, deze zogenaamde
Kreeftskeerkring en Steenbokskeerkring vormen
samen met de evenaar een denkbeeldig web over
de aarde, en is daarmee bijvoorbeeld de basis
voor ons hedendaags coördinaten systeem. Ook
geven deze keerkringen min of meer de twee
halfronden aan… de Kreeftskeerkring noord, en
de Steenbokskeerkring het zuidelijk halfrond.
Nu staan deze keerkringen niet helemaal recht, of
beter gezegd, de aarde staat scheef ten opzichte
van de zon (denk maar eens aan een globe) met
andere woorden, de keerkringen geven eigenlijk
de richting van de aardas aan, welke zo’n 23,5
graden bedraagt. Omdat de aarde onder deze hoek
staat, is het dus logisch aan te nemen dat wij in
de winter, op het noordelijk halfrond van de zon
af kijken, en dus vangt het zuidelijk halfrond op
dat moment meer zonnestralen op dan het noordelijk halfrond.
Toch zal dit ook eens omgekeerd zijn. Omdat de
aarde niet alleen om zijn eigen as draait, maar
ook om de zon (eens in de 365 dagen) zal het
noordelijk halfrond ook een keer richting de zon
komen te staan! Dit gebeurd elk jaar, om de zes
maand op 21 juni (schrikkeljaar 20 juni). Het
noordelijk halfrond staat dan het meest noordelijk richting de zon. Hoger dan op 21 juni zal de
zon dan ook niet komen te staan. Nu vangt het
noordelijk halfrond de meeste zonnestralen op en
is dus hier de zomer begonnen, op het zuidelijk
halfrond is het tegenovergesteld en is het nu
winter! Omdat de baan van de aarde rond de zon
niet helemaal rond, maar enigszins ellips is, zullen
niet elke seizoenen even lang duren. De lente
telde 92.75 dagen en de zomer zal 93.66 dagen
duren. Op 23 september staat de zon precies op de
helft van beide halfronden, de herfst is begonnen.
Op 22 december zullen we weer een solstitium
meemaken, dan vind de ruil tussen beide halfronden weer plaats en gaan wij de winter weer
tegemoet. Tenslotte komen we 3 maand later het
seizoen lente tegen. Met deze vier seizoenen zijn
we weer een jaar verder. We hebben een rondje
rond de zon gemaakt en zullen weer van vooraf
aan beginnen.
Feddrik van Dellen
Volkssterrenwacht Burgum

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Volkswagen golf
07-1998, km 188350, donker blauw,
Cv +afstandbediening,
elektrische ramen, lichtmetalen velgen

Prijs € 2950
info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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De Zeesteeg met debutant Durk Ozinga naar Terherne PSV de Waardruiters

eigen foto

Terherne - Weer als vertrouwd een wedstrijd op
de Friese meren. De ploeg verzamelde zich 's
morgens om 9 uur om de Zeesteeg nog af te
binden en te inspecteren voor de race van vandaag. Er stond een pittige bries en ondanks dat
de race zich op het binnenwater zou bevinden
zou het vast niet een lichte race worden. Op naar
Terherne waar de sloep te water werd gelaten en
de roeiers de laatste broodnodige krachtvoer tot
zich namen. Vandaag was de debuutwedstrijd voor
Durk Ozinga. Als 1e laatste hadden wij onze start
met nr. 44. Naast ons startte een concurrent de
Kromme Dick die voor ons gelukkig niet zoveel
getraind hadden en tussen stuur en roeier hadden
moeten wisselen ivm hardnekkige blessure.
Om 12:44 was het dan eindelijk zover wij mochten
van start. Bij de start was het best even lastig om
de sloep recht te houden dit met een krachtige
zijwind. De start verliep verder probleemloos en
zoals met de Kromme Dick konden wij mooi als
eerste de boei ronden op naar het eerste kleine
eiland die wij moesten ronden. Waarna koers
kon worden gezet naar de brug. Deze is niet al te
breed en met een zijwind op de kont ging alles
langszij waarbij iedereen kon genieten van zijn
eerste drinkpauze. Op de Terkaplester Puollen
moeten wij eerst om een piepklein eilandje om
daarna richting de Akkrumer Rak te gaan. De
wind staat op onze kont en tot het eiland kunnen
wij het gat met de Kromme Dick vergroten en zo
de afstand tot onze voorganger te verkleinen.
Het duurt even maar voor het Akkrumer Rak
beginnen wij met inhalen. De eerste sloep ligt
achter ons en wij beginnen met onze achtervolging.
In het Akkrumer rak is verder geen vaarverkeer

en wij kunnen hier dan ook rekening houden met
de wind en de optimale koers varen richting het
kameleondorp. Op het laatste stuk wordt het al
wat drukker. Er liggen steeds meer sloepen voor
ons en de kruisers kiezen de kant op om ons
allemaal de ruimte te geven. Bij het kameleondorp wordt het nog even spannend wie hier als
eerste tussen de eilanden uitkomt. Want hier is
geen ruimte voor meerder sloepen. Even moet
het team behoorlijk worden gemotiveerd om hier
voor te komen en de moby dick heeft het zwaar
om ons voorbij te komen. Op de Terkaplester
Puollen moeten wij wederom weer om het eiland.
En de stuur krijgt een goed overzicht hoeveel
sloepen nog tussen hen en de brug ligt. Zoals ze
al verwacht gaat dit ook niet goed. Op een honderd
meter voor de brug krijgen de roeiers te horen dat
zij even niet meer mogen roeien. Opdat er twee
sloepen zijn die op het zelfde moment onder de
brug door wil en nog even uit elkaar proberen te
komen aan de andere kant van de brug. Nadat de
Te Maru de ruimte heeft is de Zeesteeg al aan een
versnelling begonnen waarna zij de brug verder
zonder problemen kunnen passeren. Op het Sneekermeer moeten de sloepen eerst richting de pier
van Terherne waarna zij richting het starteiland
koersen om daarna tussen twee eilanden door te
koersen op naar de Goaiingarypster Puollen en
daarna terug te koersen richting start en finish.
Op het Sneekermeer is het gelukkig niet druk
met dagjesmensen op een enkel skûtsje of zeilbootje na. De Zeesteeg houdt de snelheid goed
vast en kan vele boten daar passeren zonder problemen. Wat betreft de rest van het verloop van
de wedstrijd heeft de Zeesteeg geen problemen
meer en bij de finish wordt nog een kleine versnelling erin gegooid en na een tijd net binnen de
2 uur wordt de finish gepasseerd.
Een zware race waarbij iedereen het idee had of
ze de 19.210 km alleen maar tegen de wind in
hebben geroeid werd er gewacht op de uitslag.
Wat hadden wij vandaag gedaan. Na lang wachten
is dan daar eindelijk de uitslag. De Zeesteeg had
de race in precies 1:58:45 afgelegd wat resulteerde in 65.73 Watt wat goed was voor een 1ste
plaats in de Heren 2 en een 12de plaats Algemeen.
Roeiers en stuur voor de wedstrijd in Terherne:
BB Ietsje, Linda, Rein en Tjebbe SB Roland,
Durk, Chris en Klaasjan Stuur: Diana. Nu hebben
de roeiers wel een zomerpauze verdient. Er zal
even nog een goede strategie worden bedacht
voor de laatste wedstrijden want na een aantal
wedstrijden toch de eerste plaats in de heren 2 te
hebben behaald zijn er nog kansen om op de 1ste
plaats te hopen in het eindklassement. Dat wij op
het podium daar zullen verschijnen is eigenlijk
al zeker maar welke plaats. Alvast aan iedereen een
goede zomer en als er iets interessants gebeurt
houden wij u zeker op de hoogte.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Koudum 02-07 Pony’s
Dit weekend was er een councours te Koudum,
zaterdag was de beurt aan de pony’s. Dressuur:
In de klasse L2 startte Gerbrich Bosma met Sky
Dancer, eerste proef 194 punten en een 2e prijs
en de tweede proef 182 punten en een 4e prijs.
Springen: In de klasse BB-C pony’s startte Yara
de Vries met Princess, een foutloze ronde met
een stijl van 53 en een 1e prijs. In de klasse B-B
pony’s kwam zij aan de start met Speedy, ook een
fouloze ronde met een stijl van 51,5 een 2e prijs.
Koudum 03-07 Paarden: Springen
Hier startte Iris vd Kamp met Why Not in de
klasse B, het eerste parcours een foutloze ronde
met een stijl van 56 en een 2e prijs, het tweede
parcours ook een foutloze ronde (2-fasen parcours)
en een 5e prijs.
Hippolytushoef 03-07 Paarden: Dressuur
Op deze dag ging een aantal leden met hun paard
de afsluitdijk over om deel te nemen aan een
dressuurwedstrijd, als eerste Klaas Gorter met
Max in de klasse L1, de eerste proef 190 punten
en een 1e prijs en de tweede proef 191 punten en
een 2e prijs. Ook in de klasse L1 startte Esther
Scheffer met PePe, de eerste proef 189 punten en
een 3e prijs en de tweede proef 194 punten en een
1e prijs en met deze totalen won de combinatie
ook nog eens de dagprijs!
Franeker 09-07 Selectiewedstrijd Pony’s:
In Franeker werden dit weekend de eerste van de
twee selectiewedstrijden verreden voor de Friese
Kampioenschappen in augustus te Gorredijk. Alleen
de klassering van de eerste proef telt voor een
plaats voor de FK.
In de klasse L1 startte Eline de Boer met Heidenshof
Dion, 181 punten.
In de klasse L2-A/B pony’s startte Yara de Vries
met Speedy, de eerste proef 187 punten en een
1e prijs (plaats FK), de tweede proef 198 punten
en ook de 1e prijs. Ook in de klasse L2 maar dan
voor D/E pony’s startte Gerbrich Bosma met Sky
Dancer, de eerste proef maar liefst 200 punten
en (uiteraard) de 1e prijs (plaats FK) en de
tweede proef 185 punten.
In de klasse M1 kwam Daphne de Vries aan de
start met Fallingasate Dewi, 191 punten en een
1e prijs, helaas reed zij haar eerste proef in een
vreselijke regenbui die over was toen ze haar
tweede proef (191 punten) mocht rijden.
Springen:
In de klasse B springen voor C-pony’s startte
Yara de Vries met Princess, een mooie foutloze
ronde en een plaats voor de FK!
Franeker 10-07 Selectiewedstrijd Paarden:
In de klasse L1 heeft Iris vd Kamp zich geselecteerd met Why Not met een score van 186 en een
6e plaats.
In de klasse M1 zelfs 2 startbewijzen voor Jacob
van der Heide met Zeus, eerste proef 180 punten
en de tweede proef 188 punten en een 4e prijs en
met Ulesta, eerste proef 187 punten en een 5e prijs
en tweede proef 193 punten en ook de 5e prijs.
Nog een startbewijs voor Jacob voor de FK met
Amourette in de klasse M2!, de eerste proef 196
punten en een 2e prijs en de tweede proef 198
punten en een 1e prijs èn maar liefst 4 winstpunten!
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Kampioenen Tennisvereniging Makkum
Makkum - Tijdens de afgelopen Voorjaarscompetitie van de KNLTB, zijn twee seniorenteams van TV Makkum, kampioen geworden in
hun afdeling. Het eerste damesteam in de dinsdagmiddagcompetitie, bestaande uit Marjan v.d. Wal,
Matty Quarree, Jikkie v.d. Meer en Nel de Vries,
werd kampioen in de 2e klasse en komt volgend
seizoen uit in de hoogste klasse. Op de foto ontbreken Marjan v.d. Wal en Jikkie v.d. Meer.
Het eerste herenteam 50+, uitkomend in de donderdagavondcompetitie en bestaande uit, Pim Bergsma,
Henk Nauta, Jan Koornstra, Wim Brandsma en
Wim Schoon werd kampioen in de 1e klasse. Na
het behalen van het kampioenschap in de 2e klasse
in 2007, veroverde het team nu voor de vierde
achtereenvolgende maal, de titel in de 1e klasse.
Jeugdteams
Dit seizoen zijn er drie jeugdteams van TV Makkum
kampioen geworden. Afgelopen vrijdag werden
zij door het bestuur in het zonnetje gezet. Femme
van Solt en Anouk van der Weerd speelden in
april en mei op ¾ veld in de hal en behaalden de
meeste punten. Femme en Anouk lieten goed
tennis zien en mogen volgend seizoen hun kunsten vertonen op het grootveld. Zij hebben het
kampioenschap dik verdiend!

dubbelpartijen werd gestreden om iedere punt,
ook zij hebben hun kampioenschap dik verdiend.

Het woensdagmiddag mixteam t/m 12 jaar,
bestaande uit Iwan Tjeerdema, Mark-Jan van
Enkhuizen, Nynke de Zee en Marrit Nijboer
behaalden in hun competitie de meeste punten.
Zij speelden hun enkelpartijen erg sterk en in de

Amy van Palmhoven en Ayla Gobel werden
kampioen in de vrijdagmiddag competitie voor
meisjes tm 17 jaar. Deze meiden wisten alle
partijen met hun snelle en harde spel te winnen.
Proficiat dames!

eigen foto's
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Wie word het dit jaar?
Michiel, Hyltje, Siepie, Bram,
Ype of mischien zelfs Yde?

Marleen Schippers 2e bij landelijke competitie Mission Olympic

Ach de kaatsbal (van jan natuurlijk)
blijft rond, dus we zien het wel.
Maar wij willen dit graag meebeleven,
dus zijn wij maandag 18 july
en dinsdag 19 july gesloten.
Woensdagmorgen zijn we er weer.

wie??
ja daag, dat weet u nu zeker wel

Tuincentrum Maggenheim

Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

eigen foto

Makkum – Vrijdag 10 juni is Marleen Schippers
2e geworden in de finale van de Mission Olympic
voor het onderdeel: de veldloop. Mission Olympic
is de grootste jaarlijkse sportcompetitie van Nederland tussen scholen in het voortgezet onderwijs.
Er zijn 20 sportdisciplines. M.O. is een initiatief
van de NOC*NSF, KVLO en Coca Cola. In de
voorronde in Haaksbergen op 31 maart liep Marleen
de 1900 meter veldloop in 7.51 minuten wat haar
een 1e plaats en een mooie beker opleverde.
Nicole Steigenga uit Exmorra werd 8e met 8.28
en Manon Rinia werd 16e met een tijd van 8.46.
Door deze prestatie plaatsten ze zich voor de
finale op 10 juni in Amsterdam.

In het Olympisch Stadion van Amsterdam kwamen
alle deelnemers samen en ze kregen een indrukwekkende opening met diverse bekende sporters.
In de veldloopfinale, in het Amsterdamse bos,
werd een ronde van 1582 meter gelopen. Marleen
Schippers liep een tijd van 6.04 minuten, dat goed
was voor een 2e plek. Nicole Steigenga werd
12e met 6.28 en Manon Rinia werd, met een val
bij de start, toch nog 32e met een tijd van 6.51.
Uiteindelijk bleek ook nog dat zij met het team
van het Marne College overall 1e zijn geworden.
Een top prestatie! Het geheel werd muziekaal afgesloten in het Olympisch Stadion met o.a. Ali B.,
Yes-R en Brace. Een zeer geslaagde sportieve dag.

PSV de Halsbânruters
Hippolytushoef 3 juli
Sanna v/d Heide klwam met Minke v/d Blokken
uit in de klasse M2. In de 1e proef won zij de 1e
prijs met 186 punten goed voor 1 winstpunt.

GEZOCHT
Ben jij per direct op zoek naar
een baantje voor deze zomer
2011? Houd je van zeilen en weet
je er veel van? Vind je het leuk om
met diverse mensen om te gaan?
Heb je tevens de bereidheid om op
zaterdagen te werken? Ben je ouder dan
17 jaar? En heb je HAVO werk-, en denkniveau?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Vraag voor inlichtingen naar de eigenaar van deze
zaak: Anko de Graaf en wie weet sta jij straks samen
met ons achter de toonbank!
Ook te bereiken via het nummer: 0515-230333.
Kijk anders ook even op onze site: www.silerswaar.nl

Warga 7 juli
Annette Reitsma kwam hier uit in de klasse L1
met haar paard Carmen. In de 1e proef won zij de
4e prijs met 190 punten goed voor 1 winstpunt.
Sanna v/d Heide kwam met Minke v/d Blokken
uit in de klasse M2. In de 1e proef won zij de 3e
prijs met 181 punten 1 winstpunt. Sanna heeft nu
met Minke haar punten in de klase M2 bijelkaar
gereden en mag nu in de klasse Z1 uitkomen.
Louise nieuwenhuis kwam met Sieuwke fan Lutke
Peinjum uit in de klasse M2. In de 2e proef won
zij de 5e prijs met 181 punten 1 winstpunt.
Yvonne Philipse reed met Banjo in de klasse L1
twee nette proeven waat haar 2 winstpunten opleverde met 182 en 186 punten.
Franeker 9 juli pony’s selectie FK
Sierella van Slageren kwam hier uit in de klasse
M2 cat.D met haar pony Gold Fire. In de 1e
proef reed zij 180 punten bijelkaar goed voor de
2e prijs en in de 2e proef 182 punten samen 2
winstpunten.

Wiënna van Slageren kwam met Tootsie uit in de
klasse L1 cat.B. In de 1e proef haalde ze 183
punten en in de 2e proef 180 punten. Ook kwam
zij uit met Tootsie in het L springen cat.A/B. na
een foutloze rit en en foutloze barrage kon zij de
1e prijs in ontvangst nemen
Franeker 10 juli
Hier werd de 1e selectiewedstrijd verreden voor
de Friese regiokampioenschappen op 12 en 13
augustus. Bobbie Ydema kwam met Caramba uit
in de klasse L1. In de 1e proef won zij de 2e prijs
met een topscore van 202 punten goed voor 2
winstpunten. Ook in de 2e proef won zij de 2e
prijs met 195 punten ook 2 winstpunten. Met
haar paard Artist reed zij in de klasse M2. Hier
nam zij de 6e prijs mee naar huis met 185 punten
en 1 winstpunt.
Susanne Huurman kwam met Cadanz uit in de
klasse B. In de 1e proef won zij de 2e prijs met
189 punten en in de 2e proef de 1e prijs met 192
punten. Samen 2 winstpunten.
Yvonne Pilipse won met Banjo in de klasse L1 de
5e prijs in de 2e proef met 183 punten 1 winstpunt.
Ellyanna van Slageren kwam voor de eerste keer
uit in de klasse L1. In de 1e proef reed zij een
winstpunt met 183 punten.
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Nachtkaatsen te Zurich
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woensd
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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

Zurich - Vrijdag 8 juli werd in Zurich de nachtpartij gekaatst. Helaas was er weinig deelname,
maar aan gezelligheid ontbrak het niet. Er werd
spannend gekaatst en het was prima kaatsweer.
Om 12 uur waren alle parturen klaar en konden
de prijzen worden uitgereikt. Meer foto’s zijn te
zien op www.kvzurich.nl
Uitslagen
Dames
1e prijs: Gretha Waterlander

2e prijs: Geartsje Stegenga
3e prijs: Marjolein
4e prijs: Marije Brandsma
5e prijs: Geke Reitsma
Heren
1e prijs: Henk Nesse
2e prijs: Durk Arjen Wind
3e prijs: Owb Pomthong
4e prijs: Michel Nesse
5e prijs: Steven Nesse

K.V. Zurich organiseerde de afdelingscompetitie federatie
wûnseradiel- bolsward- workum
Zurich - Derde wedstrijddag voor de categorie
welpenmeisjes op zaterdag 2 juli 2011 te Zurich.
Voor het hoogst eindigende partuur is er een
Kampioensprijs. De dagprijs is gewonnen door
Arum: Geanna Faber en Kiara Zuidema. 2e prijs:
Makkum: Lobke Vlasbloem, Anouk Smink en Zoë
Adema. De kampioensprijs is voor het partuur
van Arum met 84 vooreersten en 15 tegeneersten.
Derde wedstrijddag voor de categorie welpenjongens op zaterdag 2 juli 2011 te Zurich. Voor
het hoogst eindigende partuur is er een Kampioensprijs. De dagprijs is gewonnen door Witmarsum:
Folkert Smid, Sander Burger en Redmar Zaagemans.

2e prijs Exmorra: Christiaan Stremler, Jelmer
Dijkstra en Dennis Strikwerda. De kampioensprijs is voor het partuur van Arum met 77 vooreersten en 35 tegeneersten. Thymo Bloemsma,
Dirk-Henk Kuipers en Jorn Dijkstra.
Derde wedstrijddag voor de categorie meisjes op
zaterdag 2 juli 2011 te Zurich. Voor de hoogst
eindigende partuur is er een Kampioensprijs. De
dagprijs is gewonnen door Makkum: Sanne
Idsinga, Gerda Sieperda en Rina Nota. De kampioensprijs is voor het partuur van Pingjum met
36 vooreersten en 18 tegeneersten. Thomaske
Reitsma, Irma Folkertsma en Lisa de Jong.

Diplomazwemmen in “Mounewetter”
Witmarsum - Op zaterdag 9 juli behaalden 10
kinderen hun C-diploma. Het waren: Anne
Behnen, Froukje Heslinga, Matthias Hoekstra,
Nathanaël Hoekstra, Jacob Joustra, Pierke Jeltje
Reitsma, Jehannes Rienstra, Jurre van der Sluis,
Marte Tolsma en Els van Velthooven.
Gefeliciteerd en jullie foto’s staan op
www.zwembadmounewetter.com.

eigen foto
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Verrassingspartij
kaatsvereniging ‘de Helfrichs’

eigen foto

Kimswerd - Vrijdag 8 juli 2011 is het kaatsveld
in Kimswerd omgetoverd tot een heus sprookjesbos met échte sprookjesfiguren. De kaatsvereniging
‘de Helfrichs’ organiseerde voor de jeugd de
‘Verrassingspartij’ en alle kinderen zijn verkleed,
dit jaar in het thema ‘Sprookjes’.

TE KOOP

WONINGAANBOD
BEDRIJFSAANBOD
VERKOOPBEMIDDELING
AANKOOPBEMIDDELING
TAXATIES
NIEUWBOUW

Botterstraat 11, MAKKUM
Goed verzorgde hoekwoning
met garage, berging, ruime voortuin en
beschutte achtertuin op het westen.

Colofon
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Vraagprijs: € 172.500,- k.k.

Voor de kabouters was er een spellencircuit gemaakt,
met échte kaatsonderdelen. Jurjen Fokkema won
de krans en Emma Johnson de tweede prijs.
Vanaf de welpen en ouder zijn er vier partijen
gekaatst. Tussendoor is gepauzeerd en stonden
er heerlijk broodjes met knakworsten klaar. De
Jeugdcommissie had het goed voor elkaar en was
zelf ook (soms onherkenbaar) goed verkleed. Karel
Monfils en Rixt Fokkema wonnen de eerste prijs,
zij hadden alle partijen gewonnen. Sander Wiersma
en Ruben Postma wonnen de tweede prijs en de
derde prijs ging naar Fleur Jongema, Martijn
Wiersma en Rineke Westra. Er was ook een prijs
voor degene die het mooist is verkleed, die prijs
ging naar Lobke Siere, ze zag er prachtig uit als
een echte prinses met heel lang blauw haar.

Telefoon: 0515 - 23 25 50

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

Internet: www.makelaardijgros.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.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

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
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
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

Bijzonder toernooi De Mouneboulers

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

Bosch vaatwasser. Inbouw, bediening binnenkant deur. 1½ jaar oud € 150,-. Bauknecht wasautomaat, werkt prima € 40,- tel. 06 19876628
Groot Konijnenhok met twee niveaus € 50.tel. 0515-230132 of 06-25019460
Schoolboeken MBO Internationale Groothandel
niv. 4 tel. 0647196583
Hakselaar voor takdikte tot max. 40 mm. 230V50 Hz/2400 wat. gewicht 24,5 kg. maten: 960 x
660x470 Slechts € 50,- tel. 0517-531520
Prachtige, oude piano. Prijs n.o.t.k. Na 18.00 uur
tel. 0515-231035 / 06-27211041
GRATIS AF TE HALEN

3 Jonge poesjes zijn ontwormd en zindelijk
tel 06-11861587
Zonnescherm 2.10 cm breed aluminium
tel. 392386. Witmarsum
VERMIST

Witmarsum, Âld Rij, 24 mei - Wit met cyperse
ex-kater, 1 jaar oud. Is gechipt.
Zurich, Ottenbuursterlaan, 24 juni - Wit met gemarmerd cyperse ex-kater, 1 jaar oud. Blauwe ogen.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088 006 46 92.
Sinds 1 juli missen wij onze poes Maya, omgeving
haven Makkum. Ze is helemaal zwart en heeft
een blauw halsbandje met belletje. Ze krijgt over
zo'n 3 weken jongen en we hopen dan ook dat
iemand haar gezien heeft. tel. 06-25556711
GEVONDEN

Woensdag 6 juli j.l. een Kinder(lees)bril op de
ds.L. Touwenlaan bij de parkeerplaatsen. Afhalen
op Klipperstraat 21 Makkum.
GEVRAAGD

Voor onze zeilschepen zoeken we voor de vrijdagen een schoonmaakster en een pittige jongen/
meisje tot 18 jaar voor diverse werkzaamheden.
Makkum tel. 0515-559260.
AANGEBODEN

Klusjesman, laag uurtarief. o.a. schilderwerk,
tuinieren en andere klusjes in- en rond uw huis.
tel. 06-19876628
Schilderman.Voor info bel: 06-85408968

Makkumer Belboei
Makkum - i.v.m. de Makkumer Merke verschijnt de Makkumer Belboei volgende week
op donderdag 21 juli.

eigen foto

Witmarsum - Op zaterdag 9 juli werd op jeu de
boulesbanen in Witmarsum een bijzonder toernooi gespeeld. Mevr. Geertje de Haan-Smink is
enige tijd geleden 80 jarig geworden en om dit
ook met de leden van De Mouneboulers te vieren
organiseerde zij dit toernooi. Met 32 deelnemers
op de lijst beloofde het weer een gezellige middag te worden. Ook de weergoden werkten mee
want de gehele middag scheen er een zonnetje
op de banen. Na de gespeelde partijen was er

alleen maar lof voor Mevr. de Haan, iedereen
had een geweldige middag gehad. De door
Mevr. de Haan beschikbaar gestelde prijzen
waren voor:
1e prijs: Klaske Visser
2e prijs: Janny Rienstra
3e prijs: Corrie Bouma
4e prijs: Siep Roorda
5e prijs: Klaas Haitsma
Poedelprijs: Truida de Jong

Jaarlijkse verrassingstocht
Medemblik - Op zaterdagmorgen 9 juli is de
jaarlijkse verrassingstocht gevist van HSV de Voorn,
HSV De Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen.
Er waren 18 deelnemers. Voorafgaand aan de
wedstrijd weet niemand, uitgezonderd de organisator waar de reis naar toe gaat en in welk
water er gevist gaat worden. Dit keer ging de reis
over de Afsluitdijk naar Medemblik, waar in de
Westfriesche vaart werd gevist. De vangsten
waren ook een verrassing. In het midden van het
parcours was een stuk (stek 9 t/m 13) waar slecht
tot zeer slecht werd gevangen, daarbuiten werd
juist wel weer goed gevangen. Er werden zeer
grote brasems gevangen met een goudkleurige
gloed. Martin Visser ving een flinke schubkarper
aan zijn feederhengel.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

W. Bakker
A. de Boer (Adrie)
G. Goudriaan
F. van Duinen
F. Temme
J.R. de Boer
T. Hooisma-Hut
A. de Boer (Adriaan)
J. vd Laag
J.R. den Boer
P. de Jong

2440 gram
2340 gram
2140 gram
2040 gram
1420 gram
1320 gram
1080 gram
600 gram
15 gram
0 gram
0 gram

De grootste vis werd gevangen door Ids Idzenga
van HSV Ons Genoegen, hij ving een brasem
van 56,2 cm.

Om 14.30 uur werd het eindsignaal gegeven en
werd de vis gewogen en gemeten. Daarna vertrokken de vissers naar Medemblik, waar in een
restaurant een pizza werd genuttigd. De uitslag
was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H. Nauta
H. Olde Olthof
I. Idzenga
A.D. van Assen
M. Visser
K. Bakker
T. Wielinga

11620 gram
9020 gram
8760 gram
6980 gram
6120 gram
5560 gram
3820 gram

eigen foto

