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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Recreatie-appartement met schitterend vrij uitzicht 
over IJsselmeer, o.a. volledig gemeubileerd, 

4 pers., lift, eigen parkeerplaats. 
Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Makkum, De Skilbank 15

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.

Nieuwe marktmeester Janny Zeeman

Negen jaar geleden verkoos Janny Zeeman, samen 
met haar man Hennie, het Friese platteland boven 
Noord-Holland en kochten een woning in Gaast. 
In het voorjaar werd ze benaderd door de Onder-
nemingsvereniging Makkum voor de functie 
marktmeester. Jarenlang heeft ze met een eigen 
kraam op de markt gestaan en heeft ze door de 
jaren heen veel kennis en ervaring van het 
marktwezen vergaard. Ze kent de klappen van de 
zweep en had weinig bedenktijd nodig om deze 
klus te doen. Een taak op het lijf geschreven, dus? 

Janny Zeeman: “Nou, dat weet ik niet. Altijd stond 
ik achter de kraam, en nu sta je er voor. En dat is 
een enorm verschil en een heel andere beleving. 
Je bent eigenlijk een beetje de spil waar alles om 
draait, het aanspreekpunt bij calamiteiten en je 
moet weten wat er zich op de markt afspeelt. Je 
moet zorgen dat iedereen die met de markt te 
maken heeft zich aan de regels houdt. Je kunt 
natuurlijk geen twee kramen met de dezelfde 
artikelen naast elkaar plaatsen. Dat werkt niet. 
Samen met mijn man wijs ik voor aanvang van 
de markt de standplaats aan de kooplieden (han-
delaren) toe. Thuis heb ik het schema’s allemaal 
uitgewerkt. Achteraf gezien een behoorlijke klus. 
Toegeven, ik heb in het verleden best weleens 
gefoeterd op de markmeester. Volgens mij kon 
het toen best wel anders. Maar dat kwam niet zo 
vaak voor, hoor.” Een aantal braderieën in 

Makkum zijn onder leiding van Janny Zeeman 
naar volle tevredenheid verlopen. “De eerste keer 
was ontzettend spannend. Ik heb vooraf veel 
steun gehad van de vorige marktmeester Anne 
Koekoek en van Albert en Meta v/d Woude. Dat 
wil ik wel graag genoemd hebben. Ook vind ik 
het geweldig dat een paar jongeren iedere keer 
meehelpen om de kramen klaar te maken. Er zijn 
5 avondmarkten en 1 jaarmarkt. Ja, en de jaar-
markt van 14 juli werd afgeblazen vanwege de 
slechte weersvoorspellingen. Achteraf viel het 
mee, maar toen was het besluit helaas al genomen”.

De marktmeester heeft veel taken in haar pakket. 
Ze zorgt ervoor dat iedereen het standgeld heeft 
overgemaakt of nog moet betalen. Maar ook de 
toegankelijkheid van de markt valt onder haar 
verantwoordelijkheid. Wanneer je een markt van 
boven zou bekijken zie je alle kraampjes keurig 
op een rij. De handelaren zetten koopwaar niet te 
ver bij de kraam vandaan, zodat de mensen er 
makkelijk langs kunnen lopen. De lege gaten 
kunnen worden opgevuld met handelaren die op 
de bonnefooi komen. Janny Zeeman heeft nog 
twee markten voor de boeg, 5 en 12 augustus. 
“Of ik het volgende keer weer doe? Als we hier 
nog wonen dan graag. Ons huis staat wel te koop. 
We willen graag wat dichter bij de kinderen en 
kleinkinderen wonen. Maar ja, je huis verkopen 
gaat tegenwoordig niet zo snel meer”.
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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

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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 Dentwork, Hammole 1, Workum 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
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om 
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 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

Info Familieberichten

Tankber binne wy no’t ús heit en mem,
pake en beppe, oerpake en -beppe

Pieter Terpstra
&

Hiltje van Wigcheren

Op moandei 8 augustus 2011
65 jier troud binne

Wa’t heit en mem lokwinskje wol, is fan 
herte wolkom op dizze dei fan 15.30 oant 
17.30 oere yn ’t Anker oan e Buorren te 
Makkum.

Lieuwkemastraat 1, 8754 BL Makkum
Kadotip: foar in goed doel

1961- 2011

Op 1 augustus was het 50 jaar geleden 
dat onze ouders,

Douwe  Elgersma  
&

Janna  Elgersma – Stokje                                                                          
                                             

in het huwelijk zijn getreden.

De hartelijke felicitaties van de kinderen 
en (achter) kleinkinderen.

Ook wij staan stil bij het plotselinge overlijden 
van onze buurman

Johan de Boer
Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Fam. Dijkstra
Fam. Attema
Fam. Altena
Fam. de Boer
Fam. Adema
Fam. Poepjes
Fam. Homan
Fam. van der Velde
Fam. de Boer
Fam. Adema

Kerkdiensten
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: H. Gileam, Pingjum
Dhr. Kalkman organist
 
Workum - Doopsgezinde Gemeente, 10.00 uur
br S vander Linden
 
Makkum - RK - Parochie, 9.30 uur
Parochianen

Makkum - Avondrust, 10.30 uur
Parochianen
 
Makkum - Baptisten gem. + H.A., 9.30 uur
voorganger: br. D Tamminga
 
Makkum - Holle Poarte, 9.30 uur
voorganger: Dhr. Visser, Fam. Bakker - zang, 
K. Reitsma - organist

Nog 16 dagen......
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroomvla, 1 liter.............................................1.39

Versunie Gesneden Jong Belegen Kaas, 150 gram............1.59

Ardenner Boterhamworst...........per pakje 25 cent korting

Versunie Vlees- of Selerij Salade, 150 gram................65 cent

Pckwick Ice Tea, pak 1.5 liter.............................................0.89

Everyday Roodmerk Koffie, 500 gram......................voor 3.45

Everyday Filterzakjes No.4..................................voor 65 cent

Aanbiedingen geldig van do. 4/8 t.e.m. wo. 10/8

Profiteer van 4 t/m 6 augustus
van dit smakelijke voordeel

Kipvleesaanbieding

Kipschnitzels
100 gram verrukkelijk mals 1,25
Varkensvleesvoordeel

Makkumer Steak
100 gram 1,50
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Rosbief + 

100 gram Palingworst                     samen    2,49
Geheel verzorgde B.B.Q.
U bent bij ons aan het goede adres! 

Diverse soorten, alles op gewenst niveau, van normaal tot luxe.
Bezorging in overleg.

Wist u dat...
* Je kunt je nog opgeven voor de Visspel- en 
 doedag op zaterdag 20 augustus tijdens de 
 Visserijdagen in Makkum!

* Ga naar Idzenga Hengelsportzaak voor opgave.

* Tevens zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 
 voor de Visspel- en doedag, dus ouders, opa's, 
 oma's, je kunt je hiervoor aanmelden bij 
 Yvonne Visser, telnr. 06-20175758.
 
* Meedoen met de kinderoptocht tijdens de 
 Visserijdagen?

* Loop mee op de zaterdags van de Visserijdagen, 
 20 augustus.

* Vrije opgave ter plaatse.
 
* Je Pieremagochel nog niet aangemeldt voor 
 deelname?

* Opgave kan via het aanmeldformulier op 
 www.visserijdagen-makkum.nl

* er weer een Klompkesil wedstrijd zal worden 
 gehouden tijdens de Visserijdagen in Makkum 
 op zaterdag 20 augustus!
 
* Er zijn eventueel leenklompjes beschikbaar 
 voor diegene die geen klomp hebben. Heb je 
 nog een zeilklompje liggen? Maak de klomp 
 zeilklaar en doe mee met de grote wedstrijd! 
 Wie wordt dit jaar de Makkumer klompsiler 
 van de Visserijdagen?

* De volleybaltrainingen volgende week weer 
 beginnen.

* En de trainingen voor de recreatie in de week 
 van 6 september.

* Voor meer informatie zie www.volleybal-
 makkum.nl

* De foto`s van de winnaars van de Makkum 
 Merke ledenkaatsen op www.makkumbelboei.nl 
 staan
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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.

Honden en sterren
We hebben er zelfs een Latijnse naam voor, diēs 
caniculārēs oftewel de hondsdagen. Deze onge-
veer vier weken durende periode van 20 juli tot 
en met 20 augustus kenmerkt zich door zijn 
meestal uitermate warm en vooral natte karakter. 
Men is graag van mening dat de hondsdagen 
refereren naar een periode van bederfelijkheid 
en onvruchtbaarheid. Toch zullen we, als we zijn 
ware oorsprong willen achterhalen, ons moeten 
richten op de sterren.

Dat weer en sterrenkunde vaak hand in hand gaan 
is bekend. Eigenlijk is dat ook niet zo vreemd als 
men nagaat dat de aller-vroegste sterrenkundigen 
niet over het geavanceerde waarneemapparatuur 
zoals die van tegenwoordig beschikten. Men was 
alleen in staat de sterren te volgen in hun banen 
langs de hemel en ze te rangschikken. Selecte 
groepjes wetenschappers begonnen de sterren 
met elkaar te verbinden zodat er afbeeldingen 
zichtbaar werden, afbeeldingen zoals die van een 
beer, een stier, tweelingen en een hond. Op deze 
manier werden er maar liefst achtentachtig sterren-
beelden gezien ! Nu is het ons om deze hond te 
doen, of beter gezegd… zijn kop. De kop van het 
sterrenbeeld de Grote Hond word gevormd door 
de helderste ster zichtbaar op het noordelijk half-
rond. Deze ster Sirius, word ook wel de honds-
ster of in het Engels ‘the ‘watchdog’ genoemd. 
Hij is zo helder dat de oude Romeinen zelfs 
dachten dat de aarde een deel van zijn warmte 
van haar ontving. Geleerden zagen dat naarmate 
het warmer werd, deze ster steeds later op kwam. 
Toen de zomer op zijn warmst was, bleek Sirius 
helemaal niet meer zichtbaar te zijn! Sirius en de 
zon kwamen nu tegelijkertijd op, en dat reflec-
teerde zich in een bundeling van warmtebronnen 
waardoor de zomer zijn warmste punt had 
bereikt ! Voor de oude Egyptenaren daarentegen 
vielen de hondsdagen samen met het overstromen 
van de rivier de Nijl. Deze natste periode vond 
elk jaar plaats zo’n vijftien dagen nadat Sirius 
weer zichtbaar was. Maar het waren niet alleen 
de oude beschavingen die zich bezighielden met 
de hondsdagen, nog steeds op verschillende 

plaatsen in de wereld worden honden bij het niet 
meer waarnemen van de ster Sirius gemuilkorfd 
uit vrees voor hondsdolheid! Oogsten worden uit-
gesteld omdat men bang is dat het gewas anders 
zal vergaan, vissers blijven thuis want de vis laat 
zich tijdens de hondsdagen niet vangen en zelfs 
wonden worden niet verbonden omdat anders de 
wond zal gaan ontsteken. Uiteraard hebben de 
hondsdagen niets te maken met het weer, dieren 
of ziekten. De hondsdagen zijn niet meer dan 
een aanduiding voor het visueel waarnemen van 
de ster Sirius. Het veranderende weertype in deze 
periode heeft alles te maken met de hoek waar-
onder de aarde beschenen word door de zon. 
Tijdens de hondsdagen krijgt het aardopper-
vlakte een maximaal aantal aan zonnestralen te 
voorduren waardoor de temperatuur gaat stijgen, 
water gaat verdampen en wolken uitbundig gaan 
groeien met als gevolg een warm en nat weer-
type. Weer of geen weer, Sirius zal na 21 augustus 
gewoon weer aan de hemel prijken en net als elk 
jaar zullen ook volgend jaar weer de hondsdagen 
plaatsvinden. En wilt u weten wat het weer na de 
hondsdagen zal gaan doen ? houd dan in uw 
achterhoofd dat wanneer de hondsdagen komen 
met veel regen, dan komen we slechte tijden 
tegen, maar komen de hondsdagen helder en 
klaar, verwacht dan maar een gunstig jaar!

Let overigens in de nachten van 12, 13 en 14 
augustus ook op vallende sterren. Op deze nachten 
zal de aarde door de stofstaart van de komeet 
Swift-Tuttle komen en een regen van zogenaamde 
Perseïden achterlaten. Deze vallende sterren lijken 
uit het sterrenbeeld Perseus te komen welke noord-
oostelijk aan de hemel staat. Op 12 augustus zal 
de sterrenwacht geopend zijn voor publiek. Bij 
bewolkt weer is er een alternatief programma. 

Kijk op de website www.volkssterrenwachtbur-
gum.nl voor meer informatie of mail naar fs.van.
dellen@volkssterrenwachtburgum.nl 

Feddrik van Dellen
Volkssterrenwacht Burgum

Tel en bescherm uw huis en tuinvogels
Net als ieder jaar doet Vogelwacht Makkum een 
beroep op inwoners van Makkum eo. om de broed-
resultaten van uw nestkasten door te geven. Hebt 
u een kast aan muur of boom opgehangen dan zijn 
wij benieuwd naar de resultaten! Een koolmeesje 
of misschien een ringmus? U kunt uw gegevens 
aan Oane Oostenveld doorgeven, onze stadsvogel 
inventarisator. Oane woont aan de Bleekstraat 7 
te Makkum. Per email mag ook, hiervoor kunt u 
het insturen naar info@vogelwachtmakkum.nl. 

Onlangs werden wij benaderd door inwoners 
van Makkum met de mededeling dat nesten van 
de huiszwaluw werden vernield onder dakgoten 
in Makkum. De huiszwaluw broed onder dakgoten 
en richels van huizen. Nu is niet iedere bewoner 
blij met de aanwezigheid van deze zwart-witte 
druktemakers. Verstoren van nesten is echter een 
overtreding van de flora en faunawet. Een even-
tuele waarneming door de politie leidt dan ook 

tot een proces verbaal! Gelukkig vinden de 
meeste huiseigenaren voor deze vogels wel een 
oplossing voor de overlast door een plankje te 
plaatsen, of de tijdelijke uitwerpselen op een 
stuk karton op te vangen. Hiermee geeft u een 
zwaluwgezin de tijd geeft om jongen groot te 
brengen. Met de komst van de nieuwbouw in 
Makkum is het aantal huiszwaluwen weer licht 
in de lift. Deze vogels zijn niet alleen gezellig en 
schattig maar ook bijzonder nuttig. 

Wist u bijvoorbeeld dat de zwaluwen in de lucht 
enorme hoeveelheden insecten vangt? Bij een 
nest met vijf jongen worden per etmaal 6.000 
insecten aangevoerd! In een broedseizoen met 
twee legsels vangt een zwaluwechtpaar ongeveer 
één miljoen insecten. Van vliegen heeft iedereen 
last, dus wees sociaal en geef de zwaluw ruimte 
zodat u indirect alle inwoners van Makkum een 
plezier doet!
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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

Het was een fantastische wedstrijd. Gewonnen 
van de snelle Russische windjammer MIR. En 
ook nog de rest van de hele Tall Ships vloot 
achter ons gelaten. De race ging van Lerwick 
(Shetland eilanden) naar Stavanger (Noorwegen). 
Een snoeiharde, koude Noorderwind blaast over 
de North Atlantic. De wedstrijd start daardoor 
een dag later op maandag in de namiddag. De 
wind is afgenomen. De golven zijn nog 3 meter 
hoog. De eerste van de 38 trainees (jongeren) 
worden zeeziek.

Start met dubbel gereefd grootzeil, in de midden-
moot van alle Class-A schepen. Spectaculair 
zeilen! Iedereen, zelfs degenen die pips om de 
neus zien, genieten volop. De Wylde Swan spuit 
door de golven. Het water net niet aan dek. De 
grote schepen kunnen beter hoogte houden. 
Maar we lopen op ze in. 's Nachts bij afnemende 
wind het rif uit het grootzeil. Alleen de MIR ligt 
nu nog  voor ons. Een paar mijl. Het 'geheime 
wapen' wordt ingezet: de lijzeilen. Hoog in de 
mast worden extra ra's uitgeschoven. 80 m² zeil 
komt erbij. En extra snelheid. Een hele knoop! 

Met deze lijzeilen erbij zijn we 36 meter breed. 
Totaal voeren we nu 1160 m² zeil. Snelheid komt 
boven de 11 knopen. En... we varen de MIR 
voorbij. We gaan wel sneller maar nog steeds 
minder hoog. De rest van de vloot is het uit het 
zicht. Ook alle jachten laten we achter. Kunnen 
we onze positie vasthouden tot de finish? En 
kunnen we hoogte winnen? Spanning aan dek. 
Bij alle 50 opvarenden. 

Nog 12 mijl te gaan. De lijzeilen gaan eraf. 
Schoten worden aangetrokken. We sturen omhoog. 
Zoals verwacht en gehoopt draait de wind langs 
de Noorse kust gunstig met ons mee. We liggen 
op koers. Vóór de MIR! En dan: als eerste van 
alle schepen gaan we over de finish. Vreugde bij 
de trainees en crew. Wij hebben samen gewonnen. 
Wat een goed gevoel. De zon schijnt aan dek tot 
laat in de avond. We gaan voor anker in een 
fjord. Mooier kan niet. 

Volgende race gaat van Stavanger naar Halmstad 
(Zweden). Volg ons door in te loggen op de web-
site van Sail training International.

De Russen verslagen! 
Topzeilschoener Wylde Swan eerste in Tall Ships' Race

eigen fotoeigen foto

Vogelwacht Makkum op de braderie 5 augustus
Vogelwacht Makkum eo staat dit jaar met een 
stand op de braderie in Makkum. Vrijdag 5 
augustus staan wij met diverse soorten en maten 
nestkasten, posters, kalenders en veel meer 
moois op de markt in Makkum. U kunt deze dag 
kennismaken met de vrijwilligers en u kunt lid 
worden van onze wacht als u zich betrokken 
voelt tot de bescherming van vogels in en om 
Makkum. Voor maar € 5,- per jaar bent u al lid 
van onze wacht!

Speciaal voor de gelegenheid komt J. vd Laan, 
de preparateur uit Makkum een workshop prepa-
reren / opzetten geven. Daarnaast kunt u enkele 
prachtige opgezette vogels/dieren bij ons aan de 

kraam kopen. De heer van der Laan gaat deze 
avond een vos prepareren. Dit beloofd zeker de 
moeite waard te zijn om een van dichtbij te 
bekijken! Wij maken ons op voor veel bezoekers, 
veel vragen over de vogelwereld, veel nieuwe 
leden en voor volgend jaar: ons 50 jarig jubileum! 

Vogelwacht Makkum is op 23 februari 1962 
opgericht. 
Zaterdag 14 april 2012 vieren wij een groots 
50-jarig jubileumfeest in Hotel de Prins te 
Makkum. Meer informatie hierover en antwoord 
op al uw vogelvragen kunt u vrijdag 5 augustus 
stellen aan de leden van de wacht aan de stand 
op de braderie in Makkum. Alvast tot dan!
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Op vrijdag 22 juli vonden er in Mounewetter 
allerlei aktiviteiten plaats. Rond 17.00 uur werd 
er afgezwommen voor diverse brevetten. Alle 
kinderen slaagden en dus ging iedereen met een 
diploma naar huis. De examens werden afgeno-
men door 4 afgevaardigden van de Reddings-
brigade uit Lemmer.

Brevet 1 
Senah van der Wal, Brevet 2 Berend van der 
Wal.
Brevet 3
slaagden Astrid Anema, Marissa Engbringhof, 
Rianne Engbringhof en Egbert Galema, 
Junior redder 4 
Francis Behnen en Mark van der Meer
Reddingsdiploma A 
Roelof Rusticus en Simone Westra

Reddingsdiploma B 
Edo van der Meer en voor Brons slaagde Elma 
Wiersma.

Tijdens het afzwemmen waren in het ondiepe 
bad 2 grote waterballen aanwezig van Attractie-
verhuurbedrijf Wetterwille Friesland uit Wommels. 
Wie nu niet gebruik kon maken van de ballen 
krijgt tijdens de zwem4daagse nog een kans, 
want dan komen ze weer. De zwem4daagse is 
van 29 augustus t/m 2 september.

’s Avonds om 21.00 uur was er discozwemmen 
met gezellige muziek van DJ Huisman uit 
Bolsward. Het personeel van Mounewetter kon 
moe maar voldaan terugzien op een lange dag. 
Foto’s zijn te bewonderen op www.zwembad-
mounewetter.com

Aktiviteiten in Mounewetter

eigen fotoeigen foto
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KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT PEARKEKEATSEN.

Zondag 7 augustus a.s.
de Keatsatelier J. Scheepvaart 

Pearkekeatspartij.

Per Pearke dient één persoon l id te zi jn 
van de KV Makkum. Er wordt gekaatst in

een A-Klasse en in een B-Klasse.
Aanvang: 11.00 uur.

De pri jzen bestaan uit medail les 
en waardebonnen, aangeboden door 

Keatsatelier Scheepvaart. 
De kransen worden aangeboden door 

Pedicuresalon Monique

Opgeven voor de partij kan 
t/m zaterdag 6 augustus 
bij secr. Mieke Tilburgs,

Tel: 0515-231377.

De loting is op zaterdag 6 aug. om 20.00 uur.

Thuishotel, onderdeel van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, start dit najaar met het project Levens-
boeken in Zuidwest Friesland. Doel van het project 
is dat ouderen hun levensverhaal vertellen aan een 
vrijwilliger. Deze vrijwilliger maakt aantekeningen 
gedurende de diverse gesprekken en maakt er 
vervolgens een levensboek van. Thuishotel werft 
de ouderen die graag hun verhaal willen vertellen 
via de eigen Verpleging en Verzorgingsteams. 
De wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland kennen hun cliënten goed en maken 
hun cliënten attent op de mogelijkheid om hun 
levensverhaal vast te (laten) leggen.

Dat het vertellen van het levensverhaal zinvol is 
blijkt uit de reactie van een mevrouw wiens 
levensboek net is afgerond: “Toen mij een paar 
maanden  geleden gevraagd werd of ik er voor 
voelde om een boek over mijn leven te laten 
schrijven, dacht ik: ach, waarom? Maar nu het 
boek af is moet ik zeggen dat ik het terugkijken 
op wat er in mijn leven is gebeurd, heb ervaren 
als iets heel leerzaams. Ik ben de persoon die mij 
vroeg dan ook heel dankbaar dat ze mij ertoe 
heeft aangezet. (…) Ik denk dat mijn kleinkinde-

ren het ook wel leuk zullen vinden om dit boek 
over mijn leven te lezen.”

Thuishotel werkt in dit project samen met twee 
welzijnsorganisaties die de vrijwilligers gaan 
werven, Miks en Timpaan Welzijn. De vrijwilligers 
volgen, voor zij aan de gesprekken beginnen, 
een korte workshop over het project Levens-
boeken. Het Oranje Fonds draagt het project 
Levensboeken een warm hart toe. Het Oranje 
Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal 
gebied. Per jaar besteedt het € 32 miljoen aan 
organisaties die een betrokken samenleving 
bevorderen in Nederland en in het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen 
ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje 
Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van 
Oranje en Prinses Maxima zijn beschermpaar 
van het Oranje Fonds.

Wilt u meer weten over het project? Neem contact 
op met Thuishotel: 0515-461234 of mail naar 
info@thuishotel.nl

Thuishotel ontvangt € 19.000 subsidie van Oranje Fonds

Arumer Merke                                          verslag van de Kulturele Kommisje Arum

Op vrijdagavond 29 juli 2011 was er een optocht. 
In het kader van de gemeentelijke herindeling 
was het thema: Yn ‘e ban fan Súdwest-frieslân. 
Voor de optocht moesten de deelnemers een 
evenement uit deze nieuwe gemeente uitbeelden. 
Er waren 5 deelnemers die uiteenlopende evene-
menten lieten zien: Heamiel met paard en wagen 
en nog een aantal lopers, dansers en fietsers, het 
skûtsje silen met 1 groot Arumer skûtsje en 14 
kleinere, wandelende skûtsjes, de autocross & 
Heamiel en Heechspanning. Het was een zeer 
gevarieerde, prachtige optocht! Er waren 3 jury-
leden die de wagens hebben beoordeeld. ’s Avonds 
in de tent werd de uitslag door “Gordon” bekend 
gemaakt!
1e Skutsjesilen
 (v.d. Julianastraat, van Camminghaweg, e/o).
2e Autocross & Heamiel 
 (v.d. Baarderbuorren, Bayumerleane, 
 Grauwe Kat en Allengaweg).
3e Heechspanning de Krite
3e Teater Selskip Arum en Heamiel 
 (van de Wetterhoeke).

De publieksprijs (een taart) was voor de Auto-
cross & Heamiel. Helaas geen prijs toebedeeld 
aan de wagen van de KKA zelf.

Zaterdagmorgen waren er 75 kinderen in actie 
met de spelletjes. Zij speelden hun eigen Sudwest-
stedentocht: De 25 kleuters deden de hoepeldans, 

een autopedrace, fierljeppe, een vlotje knutselen 
en daarmee varen en ringsteken. De 50 kinderen 
van groep 3 t/m 8 gingen de 6 steden van Súdwest-
frieslân langs en deden daar allerlei leuke dingen: 
een quiz, fierljeppen, schaatsen op een groene 
zeepbaan, een strontrace Heamiel in Bolsward. 
De ochtend vloog voorbij en de kinderen ver-
maakten zich prima. De groep van Marwin, Femke, 
Merlijne, Amarins, Judith, Joyce, Ylja, Benthe 
en Rinnert met Gerbrich en Jinke als begeleider 
had de eerste prijs. Dus die mochten als eerste 
groep een kado uitzoeken. Daarna mochten ook 
alle andere kinderen een kado uitzoeken.

’s Middags ging de optocht nogmaals door het 
dorp en na afloop startte het grote ”Ik hâld fan 
Súdwest Fryslân”-spel voor de volwassenen. Het 
spel was een Arumer mix van  “de jongens tegen 
de meisjes” en “Ik hou van Holland”! De dames 
streden tegen de heren. De panelleden moesten 
opdrachten doen: zoals op 1 been staan, knak-
worsten eten, woorden spellen, liedjes uitbeelden 
en intro’s van liedjes raden. Het was een leuke 
strijd tussen de meisjes en de jongens waarbij de 
meisjes na 4 rondes enige voorsprong hadden. 
Maar in de finale bepaalden de schattingsvragen 
(bijv. hoeveel arbeidsplaatsen heeft de gemeente) 
samen met het  “rad” dat de jongens dit spel 
wonnen! De panelleden kregen een Oerhollandse 
soepkom en de ‘achterban’ kreeg een oer-
hollandse placemat. Een zeer geslaagde dag! 

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

VW Golf 1.4 benzine
Bouwjaar: 2000, Kilometerstand: 176470 km

kleur: Blauw, Opties: Centrale deurvergrendeling,
Stuurbekrachtiging, Lm velgen, Bupers in kleur

Prijs € 3750,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 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

Eczeemspreekuur 
Antonius succes
Patiënten blij met dermatologisch 
verpleegkundigen

Het eczeem- en psoriasisspreekuur van de poli-
kliniek Dermatologie in het Antonius Ziekenhuis 
is een groot succes. Patiënten krijgen uitvoerige 
zalfinstructies en worden zo nodig langere tijd 
intensief begeleid. Het advies op maat en de 
persoonlijke aandacht van de dermatologisch ver-
pleegkundigen Alie Demmer en Gea Steen worden 
zeer gewaardeerd door patiënten. Bovendien 
leidt goede voorlichting tot betere therapietrouw.

Het speciale dermatologiespreekuur is opgezet 
omdat veel patiënten met eczeem of psoriasis 
hun zalf of crème niet altijd volgens voorschrift 
gebruikten. Daardoor was het effect van zo’n 
behandeling vaak minimaal. Het eczeem- en 
psoriasisspreekuur in het Antonius Ziekenhuis 
wordt verzorgd door gespecialiseerde verpleeg-
kundigen. Zij lichten de diagnose van de derma-
toloog (huidarts) toe en geven patiënten een uit-
gebreide zalfinstructie. Zij leggen patiënten uit hoe 
ze de zalf moeten smeren, hoe vaak, hoe dik en 
hoe ze de therapie vervolgens moeten afbouwen. 
Ook krijgen patiënten een speciale zalfkaart mee 
naar huis. Omdat patiënten goed worden geïn-
formeerd over hun chronische aandoening, zijn 
ze beter in staat om de klachten te verminderen.

De hinder die patiënten van huidproblemen onder-
vinden, kan zeer ernstig zijn. Eczeem kan leiden 
tot hevige jeuk, waar patiënten soms niet van 
kunnen slapen. Bij psoriasis speelt jeuk minder 
een rol, maar kampen patiënten vaak met schaam-
tegevoelens. Ze zijn veelal geneigd hun rode en 
schilferige plekken te verbergen, ook als de ther-
mometer zomerse waarden bereikt. Hoewel 
begrijpelijk is dit medisch gezien geen goede 
oplossing: de zomerzon is namelijk een uitste-
kend wapen tegen psoriasis. De dermatologisch 
verpleegkundigen van het Antonius Ziekenhuis 
geven niet alleen voorlichting over zalftherapie 
en leefregels, ze besteden ook aandacht aan de 
schaamtegevoelens en de invloed van stressfac-
toren. Dankzij de duur van een consult (een half 
uur per patiënt) is daar voldoende tijd voor.

Volgende week bij 
de Makkumer Belboei
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In alle categorieen een A en een B klasse. Dit blek 
een enorm succes want er werd spannend gekaatst 
en alle finales waren ook aan elkaar gewaagd. Het 
enige min-puntje deze dag was dat er jeugdleden 
waren die pas om 15.00 uur hun eerste partij konden 
kaatsen. Dit proberen we volgend jaar te voorkomen. 
Ook willen wij onze scheidsrechters bedanken 
Angelique Smink en Kees Tjeerdema.

Welpen A-klasse
1 Anouk Smink (koningin) en Danny Hoogeveen 
2 Jorn Dijkstra en Xander nauta

Welpen B-klasse
1 Cornelis Tijmstra (koning) en Tiede Bootsma
2 Niels Roorda en Zoe Adema

Pupillen A-klasse
1 Ype v.d Logt (koning) en Alwin v.d Weerdt
2 Niels Miedema en Lars Wijma

Pupillen B-klasse
1 Abe Reinsma en Jelien de Jong (koningin)
2 Anna-Jantsje Bosma en Jelmer postma

Schooljeugd A-klasse
1 Simen Bootsma (koning) en Jasper Miedema
2 Klaas Pier Folkertsma en Jurre Rinia

Schooljeugd B-klasse
1 Eelke Reinsma (koning) en Manon Rinia
2 Evelien v.d Land en Milan v.d velde

De Waardruiters
 
Koudum Selectiewedstrijd 16 juli Paarden:
Zaterdag 16 juli werd in Koudum de tweede en 
tevens laatste selectiewedstrijd voor de Friese 
Kampioenschappen verreden, waarbij de uitslag 
van de eerste proef geld voor een eventuele 
plaatsing hiervoor.
In de klasse M1 dressuur had Jacob van der Heide 
maar liefst 2 troeven, als eerste reed hij met 
Ulesta, de eerste proef 185 punten en een 4e prijs.
Met Zeus ging de tweede proef beter, 187 punten 
en ook de 4e prijs.
In de klasse Z1 startte Karolien Nefkens met 
Melle fan Makkum, de tweede proef 204 punten.
 
Koudum Selectiewedstrijd 17 juli Pony's
Dressuur:
In de klasse B dresuur voor C-pony's startte Yara 
de Vries met Princess, de eerste proef 182 punten.
Gerbrich Bosma startte met Sky Dancer in de 
klasse L2 dressuur, de eerste proef 185 punten 
en de tweede proef goed voor 186 punten.
In de klasse M1 probeerde Daphne de Vries met 
Fallingasate Dewi een plekje voor de FK te 
bemachtigen, de eerste proef 187 punten en de 
2e prijs.
 
Springen: Klasse B:
Yara de Vries zadelde Speedy voor het springen 
voor de A/B-pony's, het eerste parcours foutloos 
met een stijl van 52,5 en een 1e prijs en het 
tweede parcours ook foutloos met een stijl van 
52 en een 2e prijs.
Bij de C-pony's had Yara ook een kans met 
Princess, het eerste parcours foutloos met een 
stijl van 42,5 en het tweede parcours ook fout-
loos met een stijl van 42 punten.
Bij de D-pony's startte Hannah Kuiper met Joly's 
Josephine Beau, een foutloze ronde met een stijl 
van 49 punten en de 4e prijs en het tweede par-
cours ook foutloos met een stijl van 46,5 punten. 
Daphne de Vries startte met Fallingasate Dewi, 
een foutloze ronde met een stijl van 48,5 en een 
5e prijs en het tweede parcours ook foutloos met 
een stijl van 49 en een 2e prijs.
Bij de E-pony's startte Gerbrich Bosma met Sky 
Dancer, het eerste parcours een balkje en het 
tweede parcours foutloos met een stijl van 48 
punten.

Klasse L:
In deze klasse startte Hannah Kuiper met Fast & 
Furious, het eerste parcours foutloos en in de 
barrage helaas een balk op de laatste hindernis 
met een tijd van 37.84 sec., het tweede parcours 
een balkje met een tijd van 63,5 sec.
Alle dames op naar de Friese Kampioenschappen 
12 augustus a.s. te Gorredijk.
 
Den Helder 17 juli Paarden
Hielke en Klaas Gorter gingen met Max de 
afsluitdijk over om aan de start te komen op 
concours Den Helder, beide startten met Max in 
de klasse L1 dressuur. De eerste proef voor 
Hielke met Max, 179 punten en de tweede proef 
186 punten, beide goed voor een 2e prijs.
Voor Klaas met 180 punten een winstpunt in de 
tweede proef.

Makkumer Merke jeugd 2011

Welpen A-klasse
Anouk Smink (koningin) en Danny Hoogeveen

Welpen B-klasse
Cornelis Tijmstra (koning) en Tiede Bootsma

Pupillen A-klasse
Ype v.d Logt (koning) en Alwin v.d Weerdt

Pupillen B-klasse
Jelien de Jong (koningin) en Abe Reinsma

Schooljeugd A-klasse
Simen Bootsma (koning) en Jasper Miedema

Schooljeugd B-klasse
Manon Rinia Eelke Reinsma (koning)
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It Posthus Pearke Keatsen 2011

Zaterdag, 30 juli organiseerde KV.Meiienoar Ien 
te Cornwerd pearke keatsen. Met 12 deelnemende 
parturen was het moeilijk om een A en een B 
klasse te organiseren. Tijdens het loten werd er 
besloten om de 12 parturen van de lijst af te 
werken met een verliezersronde. Omdat er prijzen 
waren besteld voor de A en B klasse, waren er 
ditmaal ook kransen voor de winnaars van de 
verliezersronde. Het was een bewolkte dag, maar 
droog en dus best kaatsweer. 

Om 11 uur, na een bakje koffie en nadat Joop een 
openingswoordje had gesproken, gingen de par-
turen los. Er waren 4 perken uitgelegd en spoedig 
werden de winnaars van de eerste omloop bekend. 
Rintsje Melchers en Nienke Leienaar wonnen 
van Wiebren Peenstra en Geartsje Stegenga met 
5.1 - 6.4 Koert en Vollie Oostenveld verloren 
van Johannes Weerstra en Tineke Eisma met 5.1 
-6.4 Peter Bootsma en Suzanne Hellendoorn 
wonnen van Sjoerd Gielstra en Sabrina Van der 
Werf met 5.2 – 6.4 Michel Nesse en Ytsje Reitsma 
wonnen van Johan Tilstra en Jet Wijnja met even-
eens 5.2-6.4 Sjaak Kooistra en Ottje Kooistra 
versloegen Hette Elgersma en Wieke Galema 
met 5.2 – 6.4. Klaas van Malsen en Marchje van 
Malsen wonnen na een spannende strijd op het 

nippertje van Harm Jan Cuperus en Christine 
Cuperes met 5.5 – 6.4.

Na een korte pauze gingen de parturen los voor 
het goud, zilver en brons. Na een gezellige en 
spannende Pearke Keats dag werd de uitslag van 
de finale partijen bekend.

Winnaarsronde 
1e Peter Bootsma en Suzanne Hellendoorn.
2e Sjaak Kooistra en Ottje Kooistra
3e Johannes Weerstra en Tineke Eisma

Verliezersronde
1e Harm Jan Cuperus en Christine Cuperes.
2e Johan Tilstra en Jet Wijnja
3e Koert Oostenveld en Vollie Oostenveld

Als prijzen waren er eretekens en goed gevulde 
Diner bonnen, gesponsored door It Posthus te 
Makkum, met dank aan Jan Willem Mulder, 
eigenaar van het restaurant It Posthus. En een 
speciaal bedankje voor Tryntje Tilstra, die de 
verzorging van de hongerige en dorstige kaatsers 
op zich nam.Een geweldige Kaastsdag en nog 
even gezellig nagezeten om de partijen nog eens 
rustig door te “praten”

eigen fotoeigen foto

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

Pearkekeatsen Pingjum
De leden van kaatsvereniging Jan Reitsma uit 
Pingjum hadden zaterdag 16 juli hun speciale 
ledenpartij van het seizoen: 'Pearkekeatsen'. Met 
een opgavelijst van 28 pearkes kon er in 3 klassen 
gekaatst worden: A, B en C-klasse. In alle klassen 
werd er met een herkanzingsronde gespeeld. Kransen-
sponsor was, net als vorige jaren, Hillie van der 
Meer. Tijdens en na het kaatsen kon er heerlijk 
gebarbecued en gedronken worden en werd het 
dankzij de muziek van dj's Jappie en Durk toch 
weer erg gezellig. Uiteindelijk was iedereen al snel 
vergeten dat het deze dag toch behoorlijk regen-
achtige was. Desondanks werd er leuk en sportief 
gekaatst en konden de kransen en DA-waardebonnen 
's avonds uitgereikt worden door voorzitter Bauke 
Folkertsma, waarna het feest tot in de late uurtjes 
doorging.

A-klasse:
1e Irma Folkertsma en Johan Kwast
2e Reinder Huisman en Nynke Brandsma
Herkansing: 
1e Jessica Huizinga en Hendrik Brandsma

B-klasse:
1e Geertje Klaver en Henk Nesse
2e Nadia Cornelisse en Johan Visser
3e Judith en Rene Sijbesma
Herkansing: 
1e Marije Brandsma en Thomas Okkema
2e Dorina Piller en Durk Hilarides

C-klasse: 
1e Hillie van der Meer en Sybren Bruinsma
2e Karin en Iwan Siemensma
Herkansing: 
1e Janneke de Rijk en Wieger Arensman
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Makkum, Kofstraat, 21 juli 2011: Fret (Angora-
fret), grijs-bruin-beige, 1,5 jaar. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, 
Tel. 088-0064692
  
Konijnen\cavia kooi, donkergroen met losse 
ruif.L 1.20x B 60 cm. € 25.- Tel-0515-231014
  
(wegens aanschaf andere printer) 4 cartridges 
weCare voor HP Deskjet, Officejet, PSC of 
Fax,  nrs: 21 en 22 (zwart en kleur) 2 vol en 2 
half vol. Prijs € 20,- A.H. Sieswerda 232061, 
email adres a.sieswerda@planet.nl: 
 
Centrifusie merk Thomas, 2800 U/min.4.5 kg. 
€ 30,- Tel. 0515-231886
   

Een goed werkende elektrische heggenschaar. 
Tel. 0515-231886

Oppas nodig voor door de weekse middag/
avond(en)? Ik heb ervaring! Tel. 06-36176577

Klusjesman: laminaatvloeren, tegels zetten, 
sierpleister, schilderwerk, tuinonderhoud. Laag 
uurtarief. Tel. 06-19876628

Zondagavond ben ik tussen de kerkstraat en 
de menziessingel mijn zwarte portemonnee 
verloren. Inhoud ongeveer € 40,00 met bank-
pasje zorgpas en nog meerdere pasjes. Hoop 
dat de eerlijke vinder hem aangegeven heeft. 
Tel. 06-20269791
 
Maandagmiddag ben ik mijn zwarte knip por-
temonnee verloren tussen Makkum strand 
boulevard en makkum centrum. Gaarne terug 
te brengen:  De Poon 6 of even bellen met 
0515-232077

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

TE KOOP GEVRAAGD

AANGEBODEN

VERLOREN

Zoekertje

Te Koop
Mooie en z.g.o.h Beyerland 

Sprinter 350-2 Caravan 1993
Inkl: Voortent Dorema

Vraagprijs € 1700,-

Tel: 0515-232416

Gezien in Makkum

Deze groep bewoners van Avondrust kreeg een mooie rondleiding door Makkum. Dankzij vele vrijwilligers.

Bestrating sportveld Pingjum dankzij steun van Stichting 
tot Nut en Dorpsmolen Pingjum.

Het sportveld van Pingjum heeft onlangs de 
langverwachte bestrating gekregen; een met 
doorgroeistenen verhard gedeelte vooral bestemd 
voor de kermiswagens tijdens de Merke. En er is 
ook een mooi bestraat pad (met verlichting) naar 
de kaatskantine gekomen. De Kulturele Kommissie 
Pingjum en Kaatsvereniging Jan Reitsma bedanken 
Stichting tot Nut van de Frieslandbank voor een 

bijdrage van 5000 euro. De eigen Dorpsmolen 
van Pingjum doneerde eveneens een mooi bedrag 
van 5000 euro! Dankzij deze steun behoort een 
modderig veld tot het verleden en kunnen ook 
kinderwagens, rollators en scootmobielen gemak-
kelijk het sportterrein op. KK, KV en alle 
Pingjumers zijn beide stichtingen zeer dankbaar 
voor deze verbetering en verfraaiing van het dorp.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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