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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1399 - 21 juli 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Tegenover haven en aan rand centrum, gelegen goed 
onderhouden, vrijstaande woning, zonnige tuin (Z) 

+ achterom, 123 m² eigen grond.
Vraagprijs € 140.000,- k.k.

Makkum, Schans 2

Zomeravond Braderieën
Makkum - Vrijdag a.s. organiseren de onder-
nemers van Makkum weer een braderie. Dit jaar 
onder leiding van de familie Zeeman. De bra-
derieën zijn dit jaar voor het eerst op vrijdags. 
De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur. Tevens 

kunnen de kinderen weer een vrije verkoop 
houden. Willen de omwonenden er rekening 
mee houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein 
autovrij zijn vanaf 14.30 uur.
Het bestuur O.V.M.

‘Rabobank Heren Hoofdklasse Partij’ sneon 16 july 2011!

Al wer de 119e  Makkumer Merke! Yn gedachten, 
hoe soe it hjir 119 lyn west ha yn Makkum! It keats-
spûl sil net sa folle ferskilt ha mei no! Mar wol sûnder 
keatsmof en fêst op sokken! De nocht en de passy 
foar it keatsen wie der is der noch hieltyd. Wylts ik 
dit stikje oan it skriuwen bin hear ik it lûd fan trompet 
gesketter! Mannen yn sweltsjesturt mei bolhoed 
komme yn 2 rigen it fjild op. It bin de nije karmasters 
foar dizze haadklasse partij. Lei foarich jier dit 
stikje wurk noch bij mannen fan de ‘It Dûkte aike’, 
dit jier nimme de mannen fan ‘Yn’e Bocht’ dit oer. 
In nije tradysje sette de mannen hjir fannemoarn del. 
It waar noch droech en de sinne skynt sunich oer 
keatslân ‘De Seize’ yn Makkum. In prachtige start 
fan dizze earste keatspartij fan de Makkummer 
Merke 2011. Deselde ploech mannen fan ‘Yn’e 
Bocht’ steane foar de kranzen yn dizze partij. En 
wat foar kranzen. In stik as wat droege woarsten 
rûnom, mar mei in lyts bochtsje! Derom hinne de 
blommen. Sels yn de karmaster stokken sit in 
bocht. In partij wer’t de Rabobank hoofdsponsor is en 
taxibedriuw ‘Van der Bles’ stiet foar de Keningspriis. 

Yn de earste omloop wie der in moaie partij te sjen 
tusken de 2 earste klas partoeren. It partoer fan 
Hendrik Tolsma, Michel van der Veen en Peter de 
Boer lúts de oerwinning nei harren ta  mei in stân 
fan 5-4 6/0. 

Yn de heale finale wie der in spannende partij tusken 
partoer 6 Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en 
Marten Feenstra tsjin partoer 7 Jan Dirk de Groot, 
Renze Hiemstra en Pier Piersma. In partij wer’t 
Martijn Olijnsma syn foar bêst opslach wer oer 
joech oan Hylke Bruinsma. De partij gie gelyk op. 
It waard 5 earsten gelyk. Mei 2 boppeslagen fan 
Hylke Bruinsma waard it 6-0 mei in lytse keats. 
Dizze keats waard retouneart nei it perk. Sa kaam it 
partoer fan Martijn Olijnsma yn de finale te stean 
tsjinoer it partoer fan Gert-Anne v/d Bos, Taeke 
Triemstra en Daniël Iseger. 
Om goed 4 oere waard troch it korps Halleluja it 
Frysk Folksliet spiele en gie de finalepartij fan start. 
Nei in drege start fan it partoer fan Martijn Olijnsma 
kaam it partoer op dreef doe’t der 3 earsten op de 
telegraaf hongen foar it partoer fan Gert-Anne van 
der Bos. Martijn syn opslach draaide wer en mei in 
moaie sitbal waard it 3 earsten gelyk. In cruciale 
stand op 4 – 3 6/6. Yn it foardiel fan it partoer fan 
Gert-Anne van de Bos. Poerbeste opslacht fan Ger-
Anne rjochting perk. De bal waard net foarbij de 
keats slein. Sa waard it 5 – 3. Doe wie it samar 6-0 
foar it partoer fan Gert-Anne van de Bos en waard 
de finale wûn. De keningspriis wie foar Gert-Anne 
van de Bos! Syn opslacht wie hjoed wer sterk en dat 
wie de trochslach yn de partijen. Sa kaam der ein 
oan ús earste keatsdei fan de Makkummer Merke. 
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Info Familieberichten

Dizze faam wurdt 21 july

60 jier!
Lokwinske!

Bern & 
Pake & Beppesizzers

21-01-1999

Edwin & Arnolda
van harte gefeliciteerd

met jullie 12½ jarig huwelijk

An-Ja-Co-Si
Ru-Ni-Ma-Ir
Sy-Du-Ri-Ha

Yn it hert fan myn gefoel sil ik dy nea ferjitte
Yn it hert fan myn gefoel bisto by my

Jacob Zaagemans
Alle waarme bliken fan meilibjen, foar en 
nei it ferstjerren fan myn ûnferjitlike Jappie, 
ús leave heit en pake, hawwe ús goed dien. 
Hjirfoar wolle wy jo hiel hertlik tank sizze.

Adri, Gerrit & Mandy, Wytse & Mary, 
BroerJan & Margreet, Griet & Anne 
en de pakesizzers

Wytmarsum, july 2011

Deze krullenbol en autocrosser van de Poon,
heeft inmiddels zelf een dochter en een zoon.

Het is bekend dat hij het moeilijk vindt
dat op 26 juli zijn 41e levensjaar begint.

 
Gefeliciteerd!

 
Heit & mem

Broers & zussen

40 jaar

‘Ik ha myn dreamen hân en fragen’.

Hjoed ferstoar nei in koarte tiid fan siikwêzen 

Lucy Postmus
Rom 12 jier sette Lucy har yn foar de mienskip 
as riedslid fan de FNP. Earst foar de gemeente 
Wûnseradiel en no yn Súdwest – Fryslân. We 
sille har humor, skerpe libbensfisy en ynset 
foar in rjochtfeardige wrâld misse.

Wy winskje de famylje Postmus in protte sterkte 
ta de kommende tiid. 

Ut namme fan Fraksje en skaadfraksje 
FNP Súdwest - Fryslân, 
Corrie Bergstra
Gerben Gerbrandy
Jan Koster
Klaas Visser 
Sicco Rypma 

Wûns, 12e fan de heamoanne 2011

Tige oandien binne wy troch it hommels 
ferstjerren fan 

Lucy Postmus
Wy betinke har as tige warber en belutsen 
riedslid foar de FNP yn ‘e gemeente Súdwest-
Fryslân en de eardere gemeente Wûnseradiel.

Wy winskje de famylje alle sterkte 
de kommende tiid

Leden en Bestjoer
FNP Súdwest-Fryslân

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 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).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de 
betreffende Tandartsenpraktijk 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

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

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

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 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

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

Plaats uw 
familiebericht 
in de Makkumer 
Belboei
mail naar belboei@makkum.nl
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Agenda

Wist u dat... telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boeren Fruityoghurt, 750 ml...............................1.39
Mona Duo-pudding, 2x125 gram.................................99 cent
Cervelaatworst.............................per pakje 25 cent korting
Versunie Kipsaté- of Tonijn-Salade, 150 gram............79 cent
Everydy Keukenrol, pak à 4 stuks......................................1.49
Everyday Toiletpapier, pak à 6 stuks..................................1.95
Everyday Melk Chocolade Tablet, 2x200 gram..................2.29
Everyday Puur Chocolade Tablet, 2x200 gram...................2.25
Everyday Melk/Noot Chocolade Tablet, 2x200 gram........2.59

Aanbiedingen geldig van do. 21/7 t.e.m. wo. 27/7

Profiteer van 21 t/m 23 juli
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Sucadelappen
500 gram 5,99
Varkensvleesvoordeel

Makkumer Steaks
100 gram 1,50
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Runderrollade +
100 gram Gebraden Gehakt            samen    2,45

Woensdag 20 juli 
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
vriendschapsbandjes maken, vanaf 6 jaar.

Zondag 24 juli 
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
voorlezen en knutselen uit: Aan de andere kant 
van de zee, vanaf 6 jaar.

Woensdag 27 juli 
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 13.30 uur 
voorlezen en knopenbordje maken, vanaf 8 jaar.

Op donderdag 21 juli staat de papiercontainer weer 
bij OBS 'DE IEPEN STEE' in de klipperstraat 
klaar. Iedereen mag daar z'n oud papier brengen

Wij, Makkum Dames 1 op zoek zijn naar enthou-
siaste dames die altijd al wilden voetballen. Ben jij 
die persoon tussen de 14 en 100 jaar en heb je de 
energie om ons team te versterken? Mail dan 
naar merein.bijma@hotmail.com. Voor vragen of 
andere informatie kunt u gerust mailen.

i.v.m. De vakantieperiode word de eerste zater-
dag van augustus geen oud papier opgehaald. Er 
staat dus ook geen papiercontainer in de 
Klipperstraat. De 1e zaterdag van september 
word er weer papier opgehaald zoals vanouds.

De Flevosangers.

Kom niet van een koude kermis thuis!
Dus vrijdag op de markt: 

Heerlijke broodjes shoarma + saus voor maar  3,- per stuk
Ook om mee te nemen.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

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

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Frans Bauer en Jan Smit 
met de RADIONL & TV Oranje Zomertoer in Workum

Zaterdag 23 juli staat de RADIONL & TV Oranje 
Zomertoer op het evenementen terrein De Steds-
pole in Workum. Tussen 12.00 en 17.00 uur zullen 
23 artiesten het podium betreden tijdens de live 
radio uitzending van RADIONL. De toegang is 
gratis! Workum zal zaterdagmiddag 23 juli in het 
teken staan van het Nederlandse lied. De live 
radio uitzending van RADIONL begint al om 
10.00 uur vanuit Workum en vanaf 12.00 uur 
starten de optredens van de artiesten. De organi-
satie is zeer tevreden met de artiesten die deze 
middag naar Workum komen. Als je op één mid-
dag Frans Bauer, Jan Smit en de 3JS in Workum 
mag verwelkomen, dan mag je daar zeker trots 
op zijn. Naast deze drie grote namen behoeven 
onder de Nederlandstalige muziekkenners, Sieneke, 
Mooiwark, Patty Brard, Imca Marina, Dries 
Roelvink, Grad Damen, De Deurzakkers, Helemaal 
Hollands en Dennie Cristian, geen nadere uitleg. 
Artiesten, die hun naam met het Nederlandstalige 
lied inmiddels wel hebben gevestigd. 

Voor de jeugd zal vooral Tim Douwsma en de 
winnaar van het programma Popstars, Wesly 
Klein populair zijn. Een artiest die er twee jaar 
geleden tijdens de Zomertoer in Workum ook bij 
was is Django Wagner, deze artiest lijkt inmiddels 
heel Nederland te veroveren met zijn nummers 
“Kali” en “Blauwe ogen”. Daarnaast mag Workum 
de volgende artiesten nog verwelkomen; De 
Dikdakkers (cowboy en indianen), René Karst 
(Supergave tijd), Jan Leliveld (Marianne), Rob 
Ronalds (Kleine blonde Mariandel), Vinzzent 
(Dromendans), Marlous (Je Zeurt Teveel), Albert 

van Benthem beter bekend als “Fons” uit de 
bekende KPN reclame en bracht nummers uit als 
Cassablanca en Beter dan Ooit. Dan vergeten we 
er nog één en dat is Dario. Deze artiest zit 25 jaar 
in het vak en bekend geworden door bestaande 
nummers in een après ski versie uit te brengen. 
Hij heeft momenteel samen met Imca Marina 
een duet opgenomen met de titel “een heerlijke 
dag”.

Dit jaar zal LEGO bij de zomertoer vertegen-
woordigd zijn met een spectaculair bouwwerk, 
welke absoluut gezien moet worden! Liefhebbers 
van LEGO moeten dit jaar zeker naar de 
Zomertoer komen, want er reist een speciale 
afvaardiging mee van LEGO WORLD. Dit grote 
spektakel vindt plaats in de herfstvakantie, maar 
tijdens de Zomertoer kunnen de jongste fans van 
RADIONL TV Oranje zich al helemaal uitleven 
in een LEGO Bouwwedstrijd. Ook de camera’s 
van TV Oranje zijn daarbij aanwezig, dus je kunt 
jezelf later terugzien op televisie! 

Op het terrein zal één grote bar aanwezig zijn. 
Daarnaast is Kip van het Spit weer van de partij 
en zijn twee snackwagens aanwezig. Het is niet 
toegestaan eigen (alcoholische) dranken mee het 
terrein op te nemen. Op het terrein zal de EHBO 
van Workum weer duidelijk zichtbaar aanwezig 
zijn en het team van Van der Lei Beveiliging zal 
deze dag een oogje in het zeil houden. Voor de 
mensen die deze dag op de fiets komen zal het 
aanliggende terrein ingericht worden om de fiet-
sen te stallen. Wij adviseren zoveel mogelijk 
mensen die van buiten Workum komen, als de 
gelegenheid zich voordoet, met de trein te 
komen. Arriva heeft toegezegd deze dag langere 
treinstellen in te zetten.  Komt u met de auto, dan 
worden de bestuurder vriendelijk verzocht de 
auto bij sporthal De Rolpeal aan de Weverswei 
te parkeren of een andere parkeerplaats in 
Workum op te zoeken. De hoofdstraat kent de 
blauwe zone en dient dus voor kort parkeren! De 
ingang van het evenemententerrein is voor het 
publiek tegenover DA Drogisterij Atsma. Het 
evenemententerrein is vanaf 10.00 uur toeganke-
lijk. Deze dag moet een feestdag worden voor 
jong en oud! 

eigen fotoeigen foto

Afgelopen zaterdag vierde Schraard haar dorps-
feest. Dit jaar stond het feest in het teken van de 
“familie Schraard”. Waarom? Omdat het dorp een 
hechte gemeenschap vormt, met af en toe de ken-
merken van een echte familie. Na de pruttelkoffie 
van beppe werd het Grote Gezinspel gespeeld met 
onderdelen als met Pake rake, Beppes ballonnen, 
Romte foar Omke, Muoikes moaiste doaske, Heits 
kegel, Broerke oan'e rol, Mems talenknobbel en 
Suskes spûns spul. Het spel werd gewonnen door 
het team van Jan Wiersma, Jan Heeres, Esther 
Andringa, Aline Euser, Johannes Douna, Anna 
Aagje Douna, Karin van der Woude, Iris Zuiderveld, 
Mayke Rijpstra en Jan Piebenga. De prijs voor de 
meest actieve oudere ging naar Akke Zijlstra, die 
het presteerde om aan elk onderdeel mee te doen.  
Vervolgens ging de hele kliek op de kiek. Om 
ervoor te zorgen dat de Schraarders er op de familie-

foto ook echt als één familie uitzagen werd ieder 
voorzien van bril met snorretje. Tijdens het matinee 
deed ieder zich onder de muzikale klanken van 
Excelsior te goed aan een stevige lunch. ’s Middags 
werd het familie-volleybaltoernooi gespeeld. De 
spannende, en natte, finale tussen de families 
Douna en Zuiderveld werd voor het eerst in de 
toernooigeschiedenis gewonnen door de Zuider-
velden. Na de borrel schoof ieder aan tafel voor 
Mem’s hapklare brokken. ’s Avonds traden, hoe 
kan het ook anders, de Suskes op. Een zinderende 
feestband, waarbij het niemand lukte zijn of haar 
benen stil te houden. En terwijl buiten de hemel-
sluizen inmiddels wagenwijd openstonden feestte 
het dorp tot in de kleine uurtjes door. De opbrengst 
van de dag komt geheel ten goede aan de verbouw 
van het dorpshuis, de gemeenschappelijke huis-
kamer van de “familie Schraard”.

“Familie Schraard” viert dorpsfeest
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

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

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

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

Makkum neemt afscheid van de toskedokter   door Sjirk Wijbenga

“Wij zoeken een tandarts, moet ik dan hier zijn?” 
Toeristen staan soms vreemd te kijken aan het 
begin van de oprijlaan naar Statum. Toskedokter? 
Sommigen denken aan alternatieve geneeskunde. 
Maar de toskedokter is altijd bereidwillig om een 
verklaring te geven voor de friestalige belettering 
op het naam-bord. Zo ook de in Makkum geves-
tigde spreuk “In geef gebit is in ryk besit” op het 
Makkumer tableau in zijn praktijk vraagt voor 
menigeen een uitleg. Na 32 jaar houdt toskedokter 
Oege Hoekstra (61) het voor gezien. De witte jas 
kan aan de wilgen worden gehangen. Wanneer een 
vrouwelijke collega een praktijk zoekt in Súd-
west-Fryslan, ja, wat doe je dan. Het resultaat na 
een aantal gesprekken was dat vanaf 1 augustus 
de Makkumer praktijk wordt voortgezet door 
Marjolein Eppinga. Makkum gaat afscheid nemen 
van de toskedokter. 

Oege Hoekstra had in de jaren 60 weinig moeite 
met zijn beroepskeuze. Op 16 jarige leeftijd wist 
hij al dat hij tandarts wilde worden. Aanvankelijk 
was hij als oudste zoon voorbestemd de boerderij 
van zijn vader over te nemen. Zijn hooikoorts-
allergie was echter een grote belemmering. 
Bovendien zag zijn vader ook wel in dat zijn 
zoon de capaciteiten had om een universitaire 
opleiding te volgen. Geen boer dus, maar Oege 
koestert de herinneringen aan de boerderij vlak 
bij Franeker, waar hij in een warm gezinsnest 
zijn jeugd heeft doorgebracht. Herinneringen aan 
zijn jeugd op de boerderij zijn voor hem van 
grote waarde. “It wie perfekt. Altiten yn de frije 
natoer, simmerdeis keatse en swemme yn it Van 
Haringsmakanaal. We koenen alles dwaan en 
litte op de pleats. Ik koe it mysels net better 
tawinske.” Na de HBS-C in Leeuwarden dook hij 
het bruisende Groningse studentenleven in en 
ging Tandheelkunde studeren. Inmiddels had hij 
zijn vrouw Betty leren kennen die in de verpleging 
werkte. Samen hadden ze veel gemeen, omdat 
ook Bettie opgroeide op een boerderij. De stad 
Groningen hangt aan elkaar van schitterende 
stukjes cultureel erfgoed waar naar hartelust feest 
gemaakt kan worden. Zelf heeft het Groningse 
studentenleven bijgedragen aan de verrijking van 
de Nederlandse taal door middel van unieke 
woorden als ‘ladderzat’ en ‘knetterkaal’. Oege 
voelde zich als een vis in het water en genoot met 
volle teugen van de cultuur die de stad te bieden 
had. Hij sloot zich vrij snel aan bij een studenten-
vereniging en werd lid van het dispuut Tu Duca. 
Doorgaans zijn disputen kleinere structuren bin-
nen een grotere vereniging. Met name de grotere 
verenig-ingen zorgen er op deze manier voor dat 
er geen leden verloren gaan in de grote massa. 
Maar het  ging natuurlijk ook om de gezelligheid. 
De selectie voor tandheelkunde was behoorlijk 
streng. Vijftig procent viel vroegtijdig af en kon 

een andere studie gaan zoeken. De toskedokter: 
“We moasten oefenje op houten koppen mei 
echte tosken. Dêr ha we hiel wat yn om sitten te 
nifeljen. It nifelwurk leit my wol. Eartiids wie ik 
thús ek altiten mei meccano oan ‘e gong. Dat is 
ek fan dat nifelspul. Us mem hat my letter wol 
frege as ik it ek bewarje woe. It spyt my no noch 
wol ris dat ik doe nee sein ha”. De dynamische 
studentenstad had zoveel mogelijkheden te bieden 
voor een intens en gevarieerd studentenleven dat 
de studie van toskedokter Hoekstra iets langer 
heeft geduurd. De oorzaak lag volgens hem in het 
feit dat hij wat te veel aan het freewheelen was. 
Het eindgesprek met een lector ter afronding van 
het examen ging alleen maar over hoe hij de 
opleiding ervaren had. Want tijdens de opleiding 
heb je genoeg laten zien dat je het vak beheerst. 

Als tandarts kon je na de opleiding overal 
terecht.  Na twee jaren praktijk in Surhuisterveen 
en twee jaren in Workum kreeg Hoekstra 
Makkum in het vizier. In 1979 volgde hij de 
“veelbesproken” Bolswarder tandarts Menger op 
die een buitenpraktijk in het Makkumer Groene 
Kruisgebouw runde. Veel Makkumers hebben bij 
Oege Hoekstra een behandeling ondergaan in de 
gevreesde stoel. Bange mensen heb je natuurlijk 
altijd maar extreem bange komen niet meer voor. 
Toskedokter: “Moast dúdlik wêze nei de minsken 
ta. Oandacht jaan oan bern en foaral útlizze watst 
dochst. Moast ek fleksibel wêze. As ik in gesin 
yn de praktyk krij is myn earste fraach; wa sil 
earst. Se kinne allegearre sjen wat ik oan it dwaan 
bin. Dat jout foar my en foar de minsken in ûnt-
spannend gefoel.”

De familie Hoekstra straalt vertrouwen uit en je 
hebt snel de neiging om te gaan tutoyeren. Dat 
heeft zich in die 32 Makkumer jaren dan ook 
sterk ontwikkeld. Wanneer een Makkumer zegt: 
“Ik kom eefkes letter, ik moat earst nei Oege”, 
dan weet iedereen dat je niet voor een suiker-
brood naar de warme bakker gaat. Met Sint 
Maarten liggen traditioneel de tandenborstels 
klaar voor de kinderen. Zelfs uit Wons komen de 
kinderen om de tandenborstel te halen. Eén jaar 
heeft de toskedokter  een kleine tube tandpasta 
daaraan toegevoegd. Achteraf bleek dat niet een 
goed idee want de tubes werden diezelfde avond 
overal in Makkum leeggespoten. Tandartsen vol-
gen geregeld excursies, bij- en nascholingen. Het 
bijhouden van het vak is essentieel voor de prof-
fesionele beroepsuitvoering. Om de 2 jaar wordt 
dat georganiseerd door de afdeling Tandheelkunde 
van de Maatschappij Fryslân. De laatste excursie 
naar Armenië staat Oege Hoekstra nog op het 
netvlies gebrand. Door een vulkaanuitbarsting op 
IJsland kwam hij en nog 27 Friese tandartsen 
vast te zitten vanwege een vliegverbod. Iedereen 
moest ’s maandags weer aan het werk. Uit-
eindelijk is iedereen weer veilig thuis gekomen.

30 Juli a.s. ligt de laatste patient bij Oege 
Hoekstra in de stoel. Oege en Betty blijven in 
Makkum wonen. Ze voelen zich thuis. Op kerke-
lijk gebied zijn ze actief in de Youth for Christ, 
een internationale beweging die als doel heeft 
jongeren in aanraking te brengen met het evange-
lie en kerken te ondersteunen met jongerenwerk. 
Maar ook is er grote belangstelling voor het cul-
turele leven en verdiept Oege Hoekstra zich 
graag in de rijke historie van Makkum.
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 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

TE HUUR
lang/kort termijn

 in centrum Makkum
woning gemeubileerd

Huurprijs All in  800,-
info: 06 13915131

Ook dit jaar 
weer aanwezig 

op de Hoale Poarte 
de bekende

autoscootersautoscooters
(botsauto’s)

Bij inlevering 
van deze advertentie

14 ritten voor  10.=



Zilveren Zwaan partij zondag 17 juli 2011

Onder mooie weersomstandigheden werd in 
Makkum gekaatst om de gouden klokjes. Op de 
lijst 38 partuur, er waren spannende partijen 
maar er werd vooral zeer goed gekaatst. In de 
2de omloop een spannende partij tussen Makkum 
en Berlikum. Makkum kwam na grote achter-
stand weer terug maar het was Berlikum die 
uiteindelijk wonnen. Ook de partij tussen bols-
ward en het Noorden was zeer spannend met de 
winst voor de jongens van St. Jacobiparochie. 
De twee parturen die met de 4de prijs naar huis 
gingen waren Minnertsga en Dronrijp. In de 
halve finale Wommels tegen Franeker. Ook hier 
zeer spannend maar het was Franeker die het in 
de finale het op mocht nemen tegen Sexbierum. 
De finale was zeer spannend en er werd heel 
goed gekaatst.Bij de stand 5-4 6/4 werd na goed 
tussenspel de kaats voorbij geslagen door 
Sexbierum. In de historie van de Zilveren Zwaan 
was het de eerste keer dat Sexbierum won. Deze 
partij werd mede mogelijk gemaakt door Cafe-
Restaurant de Zwaan, Theo en Jorn Adema 
Systeemafbouw, autorijschool A. Poog en bloe-
menmagazijn v/d Woude

Bij de d.e.l stonden 21 partuur op de lijst. In de 
halve finale partuur 2 Tjitse-Ben Hoekstra, 
Romke Kroondijk en Sjoerd Smits tegen Richard 
Tamminga, Marc Speerstra en Haye-Jan Nicolay. 
Winst voor laatstgenoemde. In de finale mochten 

zij het opnemen tegen Evert Telenga, Remmelt 
Bouma en Sybren Blanksma. Het partuur Richard 
Tamminga cs waren oppersterk en wonnen met 
5-0 6/0. Deze partrij werd mede mogelijk 
gemaakt door Groothandel Bergsma.

Uitslag Zilveren Zwaan
1ste Sexbierum   
 Johannes v.d Veen, Kees v.d Schoot 
 en Pieter v.d Schoot
2de   Franeker      
 Kars Zeinstra, Allard Hoekstra 
 en Christiaan de Haan
3de   Wommels    
 Wietse Fopma, Jelle de Vries 
 en Jan-Friso Bruinsma
4de  Minnertga     
 Marten-Pieter Bergsma, Roan-Hein Joostema 
 en Sieb Driessen
4de Dronrijp       
 Remco Kuperus, Jan-Sipke Tuinman 
 en Wierd Baarda

Uitslag Groothandel Bergsma partij
1ste  Richard Tamminga, Marc Speerstra 
 en Haye-Jan Nicolay
2de  Evert Telenga, Remmelt Bouma
 en Sybren Blanksma
3de  Tjitse-Ben Hoekstra, Romke Kroondijk 
 en Sjoerd Smits

De 20ste Douwe Blanksma Partij op maandag 18 juli

Onder erbarmelijke omstandigheden werd de 20 
ste Douwe Blanksma Partij verkaatst. In de 2de 
omloop het partuur Michiel Scheepvaart, Pytrik 
Hiemstra en Hielke Miedema tegen Peter de 
Boer, Elgar Boersma en Jorn Adema. Laatst-
genoemden kwamen na een achterstand terug en 
wonnen met 5-5 6/4. In de halve finale Rene 
Anema, Hyltsje Bosma en Feiko Broersma tegen 
Peter de Boer cs. Hier bleek het partuur van 

Rene Anema cs te sterk en behaalden zo een plek 
in de finale. De finale tussen het partuur Pier 
Hibma cs tegen Rene Anema cs was niet erg 
spannend en met 2-5 4/6 was de winst voor Rene 
Anema cs. Koning van deze partij werd Rene 
Anema. Deze partij werd mogelijk gemaakt door 
Repko en de fam. E. Freitag.

Uitslag
1ste Rene Anema, Balk
 Hyltje Bosma, Makkum
 Feiko Broersma, Easterlittens
2de Pier Hibma, Wons
 Dirk-Yde Sjaarda, Easterein
 Gerrit-Jan Duiven, Hartwerd
3de Peter de Boer, Leeuwarden
 Elgar Boersma, Foudgum
 Jorn Adema, Makkum

van 1 juli tot 1 september 
van zondag t/m donderdag 

rijden wij tot 2.00 uur `s nachts
op vrijdag en zaterdag 

rijden wij tot 6.00 uur `s nachts.  

Na september van zondag tot donderdag 
weer tot 00.00 uur.
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Gratis tanken in Witmarsum

Aanstaande donderdag wordt het nieuwe tank-
station geopend van Firezone aan de Pingjumer-
straat 48 in Witmarsum. Tussen 14.30-15.30 uur 
kan iedere klant een gooi doen naar een gratis 
tank brandstof. Iedereen die namelijk met twee 
dobbelstenen ‘dubbel’ gooit krijgt een gratis tank! 
En mocht dat niet lukken dan profiteert iedereen 
van de forse kortingen: altijd prijs dus bij Firezone!
Maar er zijn meer manieren om een gratis tank 
te winnen. Iedere 25ste tanker die van donderdag 
21 juli t/m zaterdag 23 juli tussen 9-18 uur komt 
tanken krijgt ook een gratis tank. En het blijft de 
hele week feest bij Firezone. Tijdens de gehele 
openingsactie (t/m zondag 31 juli) geven we forse 
korting op onze toch al goedkope brandstofprijzen. 
Firezone, een landelijke keten van onbemande 
tankstations, is nieuw in Witmarsum. ‘We staan 
bekend om onze lage prijzen,’ vertelt Peter Groen, 
directeur van Firezone. ‘Naast onze kortingen 
houden we regelmatig ludieke acties zoals het 
winnen van een gratis tank. Maar ook het NK 
Autotrek met Piet Paulusma, waar mensen een 
tankpas van maar liefst 500 euro kunnen winnen, 
is daar een prima voorbeeld van.’ Kom dus don-
derdag 21 juli naar Firezone Witmarsum aan de 
Pingjummerstraat en maak kans op een gratis tank! 
Meer informatie: www.firezone.nl

eigen fotoeigen foto
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Verslag Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij Heren
Zondag 10 juli jl. werd deze laatste ledenpartij 
vóór de Merke voor alle categorieën gehouden 
op “Keatslân De Seize” te Makkum. Bij de Heren 
waren er zeven parturen in te vullen en zodoende 
werd er gekaatst in twee poules. De winnaars van 
elke poule kwamen tegen elkaar uit in de finale 
en de nummers twee kaatsten om een derde prijs.

In poule A (vier parturen) hadden Peter Bootsma, 
Theo Nota en SybeJan Koopmans een soort 
warming-up in de eerste omloop, ze wonnen met 
5/0-6/0. Het partuur van Daniël Kleiterp, Jeroen 
Adema en René v.d. Land had veel meer moeite, 
maar won hun eerste omloop met 5/4-6/2. 
Beiden wonnen vervolgens hun volgende partij 
en incasseerden ieder 14 punten in totaal. De 
onderlinge partij tussen het partuur van Peter, 
Theo en Sybe-Jan en het partuur van Daniël, 
Jeroen en René moest in poule A de beslissing 
brengen. Na een vlotte partij hing de stand van 
5/1-6/6 aan de telegraaf in het voordeel van het 
partuur van Peter. Zij pakten een plek in de 
finale en het partuur van Daniël moest genoegen 
nemen met een strijd om de derde plaats.

In poule B zaten drie parturen. Het partuur van 
Germ v.d. Meer, Tjitte Folkertsma en Bert 
Veltman had enorm veel moeite met het partuur 
van Sietse Lenters, Leo Nauta en Gerrie Krikke. 
Ze wonnen maar krekt met 5/5-6/4. Sietse, Leo 
en Gerrie maakten het vervolgens ook zeer 
moeilijk voor het partuur van Bram Dijkstra, 
Broer-Sjoerd de Boer en Sando v.d. Meer. Ze 
verloren echter voor de tweede keer op rij, dit 
keer met 5/4-6/4. Goed gekaatst, maar helaas net 
niet goed genoeg. Doordat Germ, Tjitte en Bert 
in de derde partij van deze poule wonnen van 
Bram, Broer-Sjoerd en Sando met 5/4-6/4, hadden 

zij 14 punten in totaal en bereikten hiermee de 
finale. Op de tweede plaats werd beslag gelegd 
door het partuur van Bram, BS en Sando. 
Hierdoor kaatsten zij om de derde prijs tegen het 
partuur van Daniël, Jeroen en René. Laatst-
genoemden lieten er geen gras over groeien en 
gingen naar huis met de derde prijs. Het werd 
5/2-6/2 voor Daniël cs.

De finale was ‘super-niet-meer-normaal’ span-
nend. Peter, Theo en Sybe-Jan stonden tegen-
over Germ, Tjitte en Bert. Het ging gelijk op en 
natuurlijk kwam ‘alles aan de hang’: 5/5-6/6 en 
vervolgens een kaats. Germ moest opslaan……
hij sloeg ‘m buiten. Theo juichte, want hij, Peter 
en Sybe-Jan hadden gewonnen. In zijn vreugde 
sloeg hij de bal het veld in, maar niemand van de 
andere vijf kaatsers sloeg daar acht op, de partij 
was immers al gespeeld. Het was alsof een ten-
nisser na z’n gewonnen slag de bal in het publiek 
slaat, dus kom nu niet aan met: “eigenlijk ligt er 
nu een kaats”………………. Grote consternatie 
alom, maar alle zes kaatsers voelden haarfijn aan 
dat de winst terecht voor Peter, Theo en Sybe-
Jan was en daarmee was de discussie gesloten.

Nota.s Schildersbedrijf uit Piaam had vandaag 
voor de 9e keer de prijzen gesponsord, de kransen 
werden aangeboden door Leo Nauta van Gerritsma 
Interieurbetimmering.

Uitslag:  
1e Peter Bootsma, Theo Nota,
 Sybe-Jan Koopmans   
2e Germ v.d. Meer, Tjitte Folkertsma, 
 Bert Veltman
3e  Daniël Kleiterp, Jeroen Adema, 
 René v.d. Land

Nota’s Schildersbedrijf ledenpartij Dames
Zondag 10 juli werd de Nota’s ledenpartij 
gekaatst. Met het zonnetje hoog aan de horizon 
werd er net als altijd weer enthousiast gekaatst 
door de dames. Met 11 partuur bij de dames was 
er veel vertier en rumoerigheid op het kaatsveld 
in Makkum. De partijen waren stuk voor stuk 
voor stuk spannend, met veel gelijke standen of 
met alles aan de hang werd er fanatiek gekaatst! 

In de halve finale werd er een mooie kaatspartij 
van gemaakt. Het was het partuur van Mirjam 
Adema, Hieke Bootsma en Jet Wijnja die Sjoukje 
Hoekstra, Geartsje Haijtema en Ellen van Hijum 
tegenkwamen. Met prachtige bovenslagen, en 
vermakelijk tussenspel werd het maar liefst 5-5. 
Geartsje was klaar om de finale te kaatsen en 
zorgde er voor dat de laatste kaats voorbij werd 

geslagen, het werd 5-5 6/2. Vollie Oostenveld, 
Christina Cuperus en Ingrid Groen hadden een 
staand nummer in de derde omloop, daarmee 
kaatsten ze tegen Sjoukje, Geartsje en Ellen in 
de finale. De laatste drie dames stonden de hele 
dag al zeer fanatiek te kaatsen met alle partijen 
alles aan de hang! Op één na met 5-4 6/6… Met 
een voorstand van 3-1 voor Sjoukje cs. kwamen 
Vollie cs. ook weer bij en werd het al ‘snel’ 4-4, 
spannend werd het dus wel! Tussendoor nog 
twee blessures in het partuur van Sjoukje cs., ze 
gaven het niet zomaar op,… en er werd doorge-
kaatst. Vollie cs. gaven het niet zomaar uit han-
den, en zetten het laatste stukje power er nog 
even in en zorgden ervoor dat het 5-4 6/2 werd, 
daarmee hadden zij de partij gewonnen!

Vrijdag 22 juli van 21.00-22.30 uur kan er 
gezwommen worden op gezellige muziek van DJ 
Jelmer Huisman, want dan is er discozwemmen 
in waterpark “Mounewetter” te Witmarsum. Ieder-
een is welkom tegen betaling van € 2,-- per per-
soon. Geldt ook voor abonnementshouders. Kom 
allemaal langs! Nadere informatie is te krijgen 

bij het zwembad, tel.nr. 0517-531704 of kijk even 
op onze website: www.zwembadmounewetter.com. 
M.i.v. 23 juli t/m 4 september is het zwembad 
doorlopend geopend van 9.30 – 17.00 uur, in het 
weekend is het bad open van 10.30 – 17.00 uur. 
De avondopeningstijden zijn van dinsdag- t/m 
vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur. 

Discozwemmen in “Mounewetter”



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 21 juli 2011

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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, 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.

Colofon

Een 1 pers kano kleur rood/wit incl. peddel en 
een kleed om tijdens het kanoën droog te blijven. 
Vraagprijs € 125,- tel. 0517-531288

Grenen commode met 2 deurtjes incl. 1 legplank 
en 4 laden onder elkaar in het midden. De maten: 
b 125 x h 90 x d 57 cm. Hier staat nog een opzet-
rand omheen. Vraagprijs € 100,- tel. 0517-531288

Nieuwe royale papegaaienkooi op wieltjes met 1 
stelletje dwergpapegaaitjes. Kooi met alle toebe-
horen incl. nestkastje en vogeltjes Prijs slechts 
€ 75,- tel. 0517-531520

Onge fransexhollandse hangoor konijntjes, bijna 
alle kleuren, zowel glad als pluizig haar.Zijn 
veel in handen, dus zeer lief. Zijn nu 8 wkn. 
mogen langer blijven i.v.m vakantie. De prijs is 
een zak voer. tel. 06-13781172 

Crême kleurige z.g.a.n. relax fauteuil op draai-
voet met bijpassende voetenbankvr. prijs € 75,- 
tel. 06-13733815. Witmarsum

Partij hardhout 6x0,15x0,04 4 stuks / 3,30x0,2x0,04 
6 stuks. Partij buizen. 6mx2inc. 13 stuks tel. 
0515-231148 of 06-30759384

TE KOOP

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

Zoekertje

Het Ouder-Kindtoernooi werd deze keer georga-
niseerd vóór de zomervakantie én op een zondag, 
wat resulteerde in een prima deelname! Eigenlijk 
is de naam ‘Ouder-Kindtoernooi’ onjuist; broers 
tennisten samen, tantes en ooms deden mee en in 
sommige gevallen zelfs een hele verre neef. 
Door de grote deelname waren alle banen in 
gebruik; op baan 1 speelden de mini’s, baan 2 en 
3 had Jentje voorzien van extra lijnen voor ‘t ¾ 
veld en op baan 4 en 5 werd er gespeeld op het 
grootveld.

Om 13.40 uur klonk de toeter en werd er gestre-
den om de punten. Er werd fanatiek gespeeld, 
voor de volwassenen is het spelen op een mini-
veld soms erg lastig en op het grootveld liet de 
jeugd zien dat ze al bijna net zo hard kunnen 
meppen als hun vader of pake. De weergoden 
waren ons deze middag goedgezind; om ons heel 

vielen tal van buien maar op het Makkumer tennis-
park bleef het gelukkig droog. Wessel en Jentje 
bedankt voor de lekkere tosti’s en het gereed 
maken van de banen. De jeugdcommissie kan 
terugkijken op een geslaagd Ouder-Kindtoernooi!

Uitslag Ouder-Kindtoernooi 2011:
Mini’s: (6 koppels)
1e Gwen en Hidde Jan Koornstra
2e Mike en Marion Zeilstra

¾ veld: (8 koppels)
1e Femme van Solt en Jerome
2e Meinte en Hermien de Witte

Groot veld: (13 koppels)
1e Iwan en Rommert Tjeerdema
2e Mart en Patrick van Ginneken
3e Hidde en Sandra de Zee

Afzwemmen in “Mounewetter”

In Waterpark “Mounewetter” zwommen op 
zaterdag 16 juli 17 kinderen af voor het 
A-diploma: Jeljer Abma, Laurens Bergsma, Jan 
Bisschop, Petra Brouwer, Renate Elzenga, 
Jokelien Fokkema, Anna Hiemstra, Tess Jaarsma, 
Jorn Kiewied, Jildou van Klink, Margriet 
Postma, Roelof Reitsma, Maaike Spijksma, 
Jildou Stremler, Hylke Talsma, Jelmer de Vries 
en Jelle Jan Zwaagstra. 

Voor het B-diploma slaagden 19 kinderen: 
Patrick Berends, Harmen Bisschop, Margriet 
van der Brug, Jellyne van der Brug, Estelle 
Bulterman, Klasina van der Gaast, Pierjan van 
der Hauw, Femmy Keuning, Thialda van Klink, 
Els Meijning, Gonnie Schilstra, Anke Schippers, 
Doutzen Smit, Tobias van Spanning, Johan 
Tolsma, Marieke van Velthooven, Ayolt Yntema, 
Hedwig Ypma en Ivan Ypma. 

Ouder-Kind toernooi 10 juli Tennisvereniging Makkum

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Wie heeft onze cyperse kat gezien. Hij is zwart/
grijs gestreept en staat hoog op z'n pootjes. Zijn 
naam is Shota en is voor het laatst gezien op de 
hoek van de Haitsmaleane en de Weersterweg. U 
kunt ons bellen op tel: 231928

Makkum, Kofstraat, 12/06 / Wit met crême-
kleurige poes, blauwe ogen, wat cyprerse strepen 
op poten en vlekjes in gezicht. 2 jaar, gechipt. 
Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692

Witmarsum, Mr de Vriesstraat, 20-06 – Blauw-
witte kater, volwassen. Bovenkant blauw, onder-
kant voornamelijk wit. Foto’s www.amivedi.nl, 
info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692
 

Prachtige lieve kittens, zwart met gekleurde 
vlekjes. Over ongeveer 2 weken kunnen ze naar 
een nieuw baasje. Kom maar 'ns kijken op de 
Menziessingel 7 in Makkum, tel. 06-23720043
  
3 Jonge poesjes zijn ontwormd en zindelijk. tel. 
06-11861587 
 

1 stel handkaarden. tel. 0515- 580581
 

Klusjesman: laminaatvloeren, tegels zetten, sier-
pleister, schilderwerk, tuinonderhoud. Laag uur-
tarief. tel. 06-19876628

Schilderman. Voor info bel: 06-85408968

VERMIST

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

TE KOOP GEVRAAGD

AANGEBODEN

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Nee............het is niet wat jij denkt. Ook niet een demonstatie van de eerste deelnemers voor de 
optocht van de Visserijdagen. Maar....een groep "karmasters" die optreden bij de hoofdklasse kaatsen.

Donderdagavond 23 juni brak het feest in Wons 
los met een optocht met wagens en lopers. Het 
thema was: Film en tv-series. Velen zijn in de hamer 
en verfkwast geklommen om er weer wat leuks 
van te maken. Familie Tilstra ging er met eerste 
prijs en publieksprijs vandoor met de mooie 
wagen: de Beverly (t)hillibillies. Het Wonser 
korps Hosanna werd tweede en derde de familie 
Flodder. Van de lopers werd Foeksia de heks 
eerste met als tweede ‘met een sprong in Wons’ 
van ter land ter zee en in de lucht en de publieks-
prijs. Peter Pan werd derde. S’Avonds een optre-
den met Jelle B. Hij kreeg de tent op z’n kop met 
zijn Nederlandse lied. 

Vrijdag begon met de schoolkinderen met’ Wons 
got talent’ en de spelletjes. De middag stond in het 
teken van vierkamp waar 8 teams van 12 man aller-
lei spellen moesten doorlopen. Met het gekostu-
meerde ringfietsen begon de avond die werd 
werd afgesloten met de top 100 band Skuorpapier. 

Zaterdag stond in het teken van de reunie ter 
gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het 
dorpsbelang Wons. Vanaf 9:30 zijn er 365 reu-
nisten verwelkomt door Folkert Elgersma op het 
Wonser sportveld. Optreden met Hosanna, een 
foto-tentoonstelling, een film over de Wons-
stelling van 1940 en dorpsfeesten in de jaren 80 
en de optocht,  werd het dag om nooit te vergeten. 
Na de reunie werd er een revue opgevoerd onder 
regie van ex schoolmeester van Wons Gerben 
Gerbrandy en tekstschrijver tevens oud school-
meester Willem Noordhuis. Korte sketsjes van 
verschillende verenigingen in Wons hebben we 
een hilarische avond gehad wat werd afgesloten 
met een Top 100 band ‘het dak eraf”. Zondag 
onder een stralend zonnetje is er nog een tent-
dienst gehouden. Wons kan terugkijken op een 
zeer geslaagd feestweekend!

3 dagen feest in Wons

eigen fotoeigen foto

Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de 
vele kerken, vaak van monumentaal karakter. 
Soms hangt er een bordje: de sleutel is af te 
halen bij…… maar helaas is vaker nog de deur 
gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is 
het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard. 

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken 
Friesland gestart met het openstellen van een 25 
tal kerken in de zomermaanden op de zaterdag-
middag. In 2010 is het uitgegroeid tot de open-
stelling van bijna 250 kerken in geheel Friesland 
(incl. de Friese Waddeneilanden) met wel 40.000 
bezoekers. In 2011 hebben 270 kerken aangegeven 

mee te willen doen aan Tsjerkepaad. De meeste 
kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de 
zaterdagmiddag geopend andere minder vaak. 
Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gast-
vrouw iets over de geschiedenis van de kerk te 
vertellen. 

De deelnemende kerken herkent u aan de speciale 
Tsjerkepaadvlag. Bij de VVV’s en de deel-
nemende kerken zijn speciale gidsen en folders 
verkrijgbaar met daarin een korte beschrijving 
van de kerken. U bent op 23 juli van harte wel-
kom in de Van Doniakerk te Makkum en in de 
kerk van Piaam. 

In 2011 270 kerken open in Friesland
Op de zaterdagmiddagen van 2 juli tot en met 10 september van 13.30 uur tot 17.00 uur
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