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Makkumer Gezelligheidsmarkten
aangevuld met Beauty-Wellnessmarkt

C
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Antje Tilstra
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

De gezelligheidsmarkten zijn dit jaar aangevuld met
een beauty-wellnessmarkt. Deze markt, gehouden
op vrijdag 27 juli, staat geheel in het teken van
uiterlijke en geestelijke verzorging. Heeft u nog
geen vakantie of juist vakantiestress? Dan bent u
waarschijnlijk toe aan een avondje wellness. In een
hectische maatschappij is hier steeds meer behoefte
aan. Wellness is een combi-natie van wellbeing en
fitness. De term werd zo’n vijftig jaar geleden
bedacht door dokter Halbert L. Dunn. Het is het
zoeken naar balans tussen geest en lichaam.
Mede-initiatiefneemster Inge de Boer: ‘Wellness is
populair en er zijn veel plaatselijke onder-nemers
die hierin gespecialiseerd zijn’. Het bestuur van de
Gezelligheidsmarkten en de Kans-kaartcommissie
(onderdeel van de Vereniging Plaatselijk Belang
Makkum, de Vereniging van Bedrijven Makkum en
de Ondernemersvereniging Makkum) bedachten
daarom de markt met als thema beauty en wellness.
Plaatselijke onder-nemers, Kees Wagenaar en
Karin Koornstra hebben de organisatie tot zich
genomen. Zij zorgen op 27 juli voor een gevarieerd
en uitgebreid aanbod. Zo kunt u voor demonstraties
en advies terecht bij meerdere specialistes. Mocht u
bijvoorbeeld in de vakantie een aantal kilo’s zijn
aangekomen, dan geeft de voedingsspecialist u een
gezond voedingsadvies. U kunt genieten van ver-

schillende ontspannende massages, maskers en kristal
licht therapie. Naast de geestelijke verzorging kunt
u ook terecht voor een uiterlijke behandeling.
Droge handen worden weer gezond met een handpakking, het gezicht weer vitaal tijdens een verzorgende gezichtsbehandeling en een verbrande huid
weer koel door een goede after sun. Drukmaken
over uw kinderen is op deze ontspannende markt
niet nodig, zij komen tot rust tijdens de kinderyoga.
De Beauty-Wellnessmarkt is volgens de organisatie
een goede aanvulling op de gebruikelijke gezelligheidsmarkten. De Gezelligheisdsmarkten, waaronder
ook de Jaarmarkt, worden dit jaar vier keer georganiseerd. Op deze markten is van alles te verkrijgen.
Van gebreide wollen sokken tot populaire CD’s: Er
is voor ieder wat wils.
De data en tijden van de markten zijn als volgt:
- Donderdag 19 juli van 10.00 tot 18.00:
Jaarmarkt
- Vrijdag 27 juli van 16.00 tot 21.00:
Beauty-Wellnessmarkt
- Vrijdag 3 augustus van 16.00 tot 21.00:
Gezelligheidsmarkt
- Vrijdag 10 augustus van 16.00 tot 21.00:
Gezelligheidsmarkt
- Vrijdag 17 augustus van 16.00 tot 21.00:
Gezelligheidsmarkt

Hindeloopen, Balkepolle 4

Direct aan vaarwater gelegen, uitstekend onderhouden,
rustig gelegen, vrijstaande woning met garage,
zonnige tuin (Z), 419 m² eigen grond.

Koopsom € 209.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Familieberichten
12-7-04

12-7-12

ANNIE
Verdriet is een gevoel van binnen
Iets wat je aan de buitenkant niet ziet
Je kunt het niet omschrijven
Maar het is er altijd, Verdriet
Arie
kinderen en kleinkinderen

Agenda
Vrijdag 13 juli:
Makkumer Kampioenschap Baltsje Ferdriuwe
en Keatsdarten aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 14 juli:
Makkumer Merke Rabobank Partij voor de
Heren Hoofdklassers aanvang: 11.00 uur

Zondag 15 juli:
Makkumer Merke - Café-Rest. “De Zwaan” Partij
Jongensafd. aanvang: 10.00 uur tevens voor d.e.l.
en verliezers de Groothandel Bergsma Partij.

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 Mondzorg Makkum
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Bingo in de Piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Makkumer Merke - Heren 1e Klas d.e.l.,
de 21e Douwe Blanksma Partij aanvang: 11.00 uur

Maandag 16 juli:
Reünie voor leden en oud-leden
van K.V. Makkum. aanvang: 11.00 uur

Dinsdag 17 juli:
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Makkumer grote merkeleden partij
aanvang: 9.00 uur

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Kerkdiensten

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk 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, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Zaterdag 14 juli:
Witmarsum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

Gezocht vrijwilligers Stipepunten
• Plantein, woonzorg- en behandelcentrum Bloemkamp zoekt voor bewoners die niet meer zelfstandig
kunnen fietsen enkele enthousiaste vrijwilligers om
samen met de bewoner op de duofiets te fietsen.
De vrijwilliger stuurt, de bewoner zit naast de vrijwilliger en fietst mee. Er wordt gefietst in de buurt
van het verpleeghuis. Gemiddeld duurt een fietstochtje een half uur tot een uur.
• Plantein, woonzorg- en behandelcentrum Bloemkamp zoekt voor de zondagochtenden vrijwilligers
die bewoners van de kamer halen en naar de kapel
brengen met de rolstoel. Gemiddeld 1 x per maand
of 7 weken.
• Stichting Talant Kerkstraat Bolsward zoekt vrijwilligers die oudere mensen met een beperking een
gezellige middag bezorgen, bijvoorbeeld door het
doen van een spelletje en/of wandelen. De werkzaamheden zijn van 14.00 tot 17.00 uur.
• Stichting Ouderenwerk Bolsward zoekt vrijwilligers
die het gezellig vinden om anderen een leuke middag
te bezorgen middels koffie/thee schenken en soms
even een spel meespelen.
• Zorggroep Tellens, zorgcentrum Avondrust te
Makkum zoekt een gastheer/gastvrouw die onze
medewerkers in het restaurant assisteren bij warme
maaltijd, theerondes en broodmaaltijd. De werkzaamheden worden roulerend verricht op maandag
t/m zondag, één vrijwilliger per keer.
Meer vacatures kunt u vinden op de website:
www.stipepunt.nl

Zondag 15 juli:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. G van der Woude
Makkum - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Mevr. C Hoekstra - Baarda
Muziek: Dhr. D Reitsma
Organist: mevr. K Reitsma – Zijlstra

Wist u dat...
* er Rondvaarten in Makkum met stichting
It Preamke zijn
* Elke Dinsdag en Donderdag van 14.00 tot 16.00
* opgave verplicht via Taxicentrale v.d.Bles
tel. 0515-232222
* Gaast dit weekend het dorpsfeest heeft met
Kaatsen, Oldtimers, Voetbal én de Sterkste man
van Friesland.
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Op blote voeten
naar de bibliotheek!

Ook deze zomer is in Makkum de strandbibliotheek weer in bedrijf, dit jaar voor de zesde
keer. De strandbibliotheek is te vinden op het
strand van de Holle Poarte te Makkum vanaf
11 juli t/m 2 september. Elke dag, zeven dagen
in de week, is de strandbibliotheek geopend van
11.00 - 17.00 uur.
Binnen staat een collectie van tweeduizend
boeken. Ook tijdschriften en kranten ontbreken
niet. Voor de kinderen zijn er prentenboeken,
strips en leesboeken. Ook is aan de Duitse
bezoeker gedacht. Bezoekers lenen zonder pasje
een boek en brengen het aan het eind van de dag
terug. Zo vanaf je badlaken een lekkere detective
halen, of een prentenboek voor de kleintjes,
gratis nog wel, makkelijker kan het toch niet?
Voor campinggasten en bezoekers van het bungalowpark is er een speciaal zomerabonnement.
Daarnaast worden door de strandbibliotheekmedewerkers diverse activiteiten georganiseerd
op woensdag- en zaterdagmiddag. Op onze website staan alle activiteiten vermeld.
De strandbibliotheek doet meer.
Deze zomer krijgen we bezoek van de schijfster
Nanda Roep. Zij is de schrijfster van o.a.
“Ch@tgrlz en boyz”, “Tanja is verliefd” en
“Het grote geheim van Plaza Pattata”. Je kunt
haar vragen stellen, met haar op de foto, je boek
laten signeren en nog veel meer. Zij komt op
zaterdag 21 juli om 11.00 uur. Kom ook eens
langs. Ervaar hoe leuk het is in de strandbibliotheek;
de sfeer van vrije tijd, vakantie en genieten. Voor
meer informatie zie: www.strandbibliotheekmakkum.nl

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vanille Slagroomvla, 1 liter.................................1.39
Versunie Jong Belegen Kaas, 500 gram..............................3.99
Gekookte Worst..........................per pakje 25

cent korting

Chocomel, literpak.........................................................nu 1.09
Van Wijngaarden Sauzen, tube 160 gram..................2 voor

1.-

Verkade Krakels Goudse Kaas, 75 gram..................nu 79 cent
pak Mix voor Bami Speciaal + pak Mie 500 gram...samen 1.89
Aanbiedingen geldig van do. 12/7 t.e.m. wo. 18/7

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 12 t/m 14 juli
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2
2,75

,50

Het barbecue
seizoen is weer
begonnen!
Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s
Kortom, compleet
verzorgd voor een
gezellige avond!
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Met één vinger gered uit het ijskoude water

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
eigen foto

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

* Ron Lublink (l) ontvangt een ingelijste guldenbriefje van Jaap (r).

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

In de koude winter van ‘53/’54 redde Ronnie
Lublink de kleine ‘Sjors’ Jorritsma met één vinger
van een zekere verdrinkingsdood in de Molkfeart
bij Makkum. Bijna zestig jaar later werden de
twee herenigd dankzij KRO-radioprogramma
Adres Onbekend. Ron: “Ik ben blij dat ik er toen
voor je was.”

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

‘Sjors’ heet nu Jaap (zijn echte naam) en hij kan
zich de redding nog levendig herinneren. “We
waren met vriendjes buiten het dorp het ijs aan
het verkennen. Acht grotere jongens en ik.
Telkens gingen de grotere jongens als eerste het
ijs op. Bij de Molkfeart, verreweg het breedste
water wat we tegenkwamen, wilde ik als eerste
het ijs over.” Het ijs lag er mooi bij. “Het was
bedekt met een laagje sneew, behalve in het
midden, waar prachtig zwart ijs lag.”Behoedzaam
stapte Sjors het ijs op. Op zijn klompen schuifelde
hij naar de overkant, niet wetende dat het zwarte
ijs helemaal niet zo betrouwbaar was. “Waarschijnlijk was daar de vorige dag nog een bootje
doorheen gevaren. Het was veel te dun.”
Midden op de Molkfeart zakte Sjors door het ijs.
Zwemmen kon hij niet. Zijn dikke winterjas
zoog zich razendsnel vol ijskoud water trok
kleine Sjors onder water. “Ik dacht: het is gebeurd!
Een jaar eerder was er al een jongetje op precies
dezelfde manier verdronken. Ik kon weer bovenkomen, maar ik ging meteen weer kopje onder.”
Vier van de acht jongens renden meteen weg
toen Sjors onder water verdween. Ronnie en drie
vrienden bleven staan. Jaap: “Ik zag Ron zijn
schoenen en sokken uitdoen en het ijs opkomen.
Een ander jongetje liep achter hem aan om hem
vast te houden. Ik stak mijn arm naar hem uit en
pakte één vinger vast. En zo trok Ronnie mij uit
het water.” Met klapperende kaken liep Sjors
terug richting Makkum. Bij de brug trof hij buurman Freerk Lautenbach (de melkboer). Die
pakte kleine Sjors bij de hand en liep met hem
terug naar huis, aan de Schoolbuurt. De avond
zochten de ouders van Sjors, Hiltsje en Pier

Jorritsma, het huis op van de familie Lublink en
gaven Ron een beloning. Een papieren gulden.
“Meer hadden we niet. Maar Ronnie was er maar
wat trots op, de volgende dag liet hij het aan
iedereen zien op school.”
In de radiostudio in Hilversum kregen de twee
elkaar een aantal maanden geleden voor het eerst
sinds die tijd aan de lijn. Jaap was de redding
zijn leven lang niet vergeten. Ronnie had hij
helaas al jaren uit het oog verloren. Het radioprogramma bracht uitkomst. Via een nicht werd
Ron gevonden. In Amerika, waar hij als gepensioneerde luchtmachtofficier woont. Eind juni
bezocht hij Nederland en ging Jaap opzoeken in
woonplaats Schoorl, waar Jaap na zijn pensionering als opzichter van Staatsbosbeheer is blijven
wonen. Voor Jaap was het een emotioneel
moment. “Jij hebt mijn leven gered en daar
wilde ik je nog heel graag een keer bedanken.
Ontzettend fijn dat we die mogelijkheid nu alsnog hebben gekregen.”Ron: “Ik ben blij dat ik er
toen voor je was. Ik heb dit verhaal al die jaren
aan mensen verteld. En ook dat ik je met één
vinger uit het water heb getrokken. Maar niemand die dat detail geloofde. Het is mooi dat jij
het je op dezelfde manier herinnert.”
Ron woonde met zijn familie tussen 1950 en
1955 in Makkum. “We kwamen uit Indië en we
kregen dit huis toegekend.” Het was moeilijk
voor de vader van Ron om werk te vinden in
Friesland. Via kennissen kwam hij in contact
met een politieman uit Amsterdam, waarmee hij
in 1955 van huis ruilde. Ron vertrok in 1962
naar Amerika, zijn oudere broer en zus achterna.
Hij ging werken bij de luchtmacht, diende nog
een jaar in Vietnam en ging een aantal jaar
geleden met pensioen. Ondertussen ging Jaap
in 1967 in Sint Nicolaasga wonen, waar hij
beheerder werd van camping “Blaauw”. Later
verhuisde hij naar Zeeland en Gelderland en
ging uiteindelijk in Schoorl in Noord-Holland
wonen en werken.

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

Uniek landelijk lounge-terras
met speeltuin!
Geniet van een heerlijk kopje koffie
met huisgemaakte appeltaart,
een stevige lunch
of kom uitgebreid dineren,
het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707
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Verslag Open NK Eiwerpen

Zaterdag stond het centrum van Makkum in het
kader van het jaarlijkse eiwerpen. In het tweede
jaar gepromoveerd tot het Open NK Eiwerpen
(ONK). Een Nederlands kampioensschap dus.
Met een wisselvallig vooruitzicht begon de
organisatie zaterdagochtend met zon aan de dag.
De zon heeft de hele dag geschenen en daarmee
gezorgd voor prachtige omstandigheden. De wedstrijdleiding had de handen vol aan het afwerken
van maar liefst vijf onderdelen. Spektakel was er
te zien bij het terughalen van het wereldrecord
naar de Makkumer baan. Afstanden van meer dan
70 meter werden gegooid. Speciaal voor de jeugd
was het doelwerpen een hoogtepunt en spanning
was te vinden bij de Russische Ei-roulette.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Wedstrijdverloop
De Makkumers Andries Smink en Hillebrand Visser
hebben na het wereldkampioenschap (24 juni red.)
ook het ONK op hun naam gezet. Met een
afstand van 44,9 meter waren zij de overige
deelnemers krap de baas. Tevens vestigde
Andries Smink met zijn gelegenheidspartner
Lennart Adema opnieuw een wereldrecord met
67,71 meter. Bij de dames werd gewonnen door
Vollie Oostenveld en Tinet Tigchelaar met een
afstand van 25 meter, waar bij de jeugd tot 16
jaar de winst ging naar Tom Algera en Jelle
Kuipers met een nieuw Nederlands record voor
junioren van 30,6 meter. Het Russisch Ei
Roulette werd gewonnen door Solveig Sonnaville
uit Utrecht en bij het onderdeel Eistafette ging
de winst naar het team van De Belboei uit
Makkum. Voor de volledige uitslagen verwijzen
wij u graag naar informatieve website www.
eiwerpen.nl. Hier is tevens de link naar het NOS
jeugdjournaal verslag te vinden.
Bijzonderheden
Gedurende de dag werden enkele trebuchets
gedemonstreerd. Dit zijn middeleeuwse werptuigen waarmee in dit geval geen stenen, maar
eieren werden geworpen. Puur op zwaartekracht
werden afstanden van 30 meter en meer gehaald.
Een mooi gezicht hoe techniek het wint van
mensenkracht. Een ander hoogtepunt van de dag
was het doelwerpen voor de jeugd tot 12 jaar.

Eigen verslag

Hiervoor had Frans van Egmond, de voorzitter
van organiserende stichting, zich beschikbaar
gesteld als levend doel. Vastgezet in een echte
schandpaal werd hij door 26 kinderen onder
vuur genomen. Al met al zorgde de inspanning
van de organisatie en het inschrijven van de
deelnemers voor een mooie donatie aan het
goede doel. Het totaal bedrag wordt later bekend
gemaakt en overgedragen aan Sailability, de
organisatie die zeilen voor mensen met een
beperking mogelijk maakt.
Wereldbond
Andrew Dunlop, president van de WETF, was
onder de indruk van de organisatie en het
enthousiasme van de deelnemers en vrijwilligers.
"Wij zullen de wijze waarop dit evenement is
georganiseerd zeker meenemen bij de organisatie
van de wereldkampioenschappen van 2013",
aldus Dunlop. Nederland is bij deze kampioensschappen direct kanshebber voor de titel in 2013.
ONK 2013
De volgende Open Nederlandse Kampioensschappen zullen plaatsvinden op zaterdag 13 juli
2013. Het afgelopen jaar konden wij rekenen op
een aantal sponsoren. Zonder hen was en is het
evenement niet te organiseren. Langs deze weg
willen wij hen dan ook hartelijk danken. Wij
zien er naar uit om ook in 2013 de kampioensschappen in goede banen te leiden en voor de
bewoners en toeristen van Makkum een prachtig
evenement te organiseren. Alvast tot volgend jaar!
Stichting Open NK Eiwerpen / Us Stek Makkum
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Nostalgia “uit varen”

Dinsdagavond 3 juli j.l. om 19.00 uur vertrok
De Lois van Stichting It Preamke, met schipper
René aan het roer, vanaf de Turfmarkt en aan
boord de leden van zangkoor Nostalgia uit Makkum.
Het was een prachtige windstille zomeravond,
uitermate geschikt voor “een rondje Makkum”.
Al zingend en accordeon-spelend, ging het door
de sluis, langs de afgemeerde klippers een stukje
de Oude Geul in en daarna een rondje door de
Vissershaven. Zoals meestal elke avond het
geval is, stonden en zaten er bij de Leugenbolle
veel (oudere) Makkumers en zij zongen vrolijk
het lied “Te Mackum is it al begûn” mee. Onder
grote publieke belangstelling weer terug door de
sluis en vervolgens via Turfmarkt, Trasmolen,
Krommesloot, onder de Horjus-brug door, waar
de Makkumer Brandweer een prachtige waterboog liet zien. De Lois kon daar onderdoor
varen, maar vanwege de accordeon van Corrie,
werd vriendelijk doch beleefd verzocht om het
gezelschap droog te laten passeren. En dat deed
men! Langs de voetbalvelden en weilanden werd
de nieuwbouw bereikt en daar stond de jarige
Nostalgia-drummer Jan Volbeda. Hij werd vanaf
het water luid toegezongen. Ca. 21.00 uur was
het gezelschap weer terug aan de kade bij de
Turfmarkt en werd Rene door dirigente Mattie
hartelijk bedankt voor deze geweldige avond.

Slotconcert CMV Hosanna
daverend succes
Wons - Op zaterdag 30 juli j.l. was het een
gezellige boel in de loods van Maatschap Tilstra
aan de Hayumerleane in Wons. De loods was
omgetoverd tot een unieke locatie voor een slotconcert van het seizoen van muziekvereniging
Hosanna o.l.v. Durk Lautenbach. Er werd
vrolijke muziek gespeeld: van marsen, musicalmuziek tot meezingers. Ook de basisschoolleerlingen van de J.C.P. Salverdaskoalle lieten o.l.v.
Nynke Jaarsma van zich horen. Super, wat je in
drie(!)lessen kunt leren. De avond werd afgesloten
met een verloting, waarna iedereen nog werd
voorzien van een hapje en drankje.

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Gewijzigde Aanvangstijden
Makkumer Merke Leden Partij
Dinsdag 17 juli 2012
A klasse Heren

10.00 uur

B klasse Heren

9.00 uur

C klasse Heren

9.00 uur

Heren 45+

11.00 uur

Heren 55+

11.00 uur

A klasse Dames

9.00 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

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 11 juli plaats.

De kermis gaat van start op donderdag
12 juli en sluit ’s avonds op dinsdag 17 juli.
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Charmant Babykleding

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Makkum – Cobi Tilstra heeft sinds drie jaar een
webshop waarin ze babykleding in de maten 56 tot
en met 92 verkoopt: Charmant Babykleding. De
kleding die Cobi Tilstra verkoopt naait ze zelf.
Sinds drie jaar bezoekt ze modevakschool Costa in
Leeuwarden.” Om de puntjes op de i te zetten.
Maar behalve leerzaam is het ook heel gezellig.”
Het afgelopen jaar heeft Cobi Tilstra zich gespecialiseerd in smockjurkjes. Zulke jurkjes doen mij
altijd erg aan mijn jeugd in de zeventiger jaren
denken, maar tegenwoordig zijn ze weer helemaal
hip. Vooral dankzij het feit dat de dochters van prins
Willem –Alexander en prinses Maxima regelmatig
zulke jurkjes dragen. Smocken is een techniek
waarbij je plooitjes in de stof rijgt, die plooitjes
worden vervolgens geborduurd. Dit geeft een elastisch effect aan de stof. ”Engeland is de bakermat
van de smock”, vertelt Cobi Tilstra. Rond 1800,
toen er nog geen elastiek was, is de techniek daar
bij boeren en herders ontstaan. (Smockwerk werd
destijds dus voornamelijk gedragen door mannen!)
Het smocken werd toegepast bij de mouwen om
deze langs de polsen aan te laten sluiten en op de
borst. Er werden zware stoffen gebruikt, het ging
tenslotte om (goed aansluitende) werkkleding. Het
Engelse woord smock betekent letterlijk kiel.
”Maar iets functioneels werd ook heel mooi afge-

Door Judith van Lavieren

werkt”, zegt Cobi Tilstra. Het is dat ambachtelijke
afwerken wat haar erg veel voldoening geeft. Er
zitten heel wat uurtjes in. Een randje op een jurk is
zeker een half uur werk. Op het jurkje dat op tafel
ligt tellen we 17 randjes….. Voor het plooien van
de stof ontdekte Cobi Tilstra in Engeland een handig apparaat, een zogenaamde pleater. Eenvoudig
maar doeltreffend. Ze demonstreert me de werking.
In de pleater steek je op regelmatige afstand van
elkaar naalden met draden. Hoe dichter de naalden
bij elkaar staan, hoe fijner het smockwerk wordt.
De naalden worden tussen stangetjes geplaatst. Al
draaiend aan die stangetjes kan je de stof door het
apparaat halen en komt die er aan de achterkant
geregen en wel uit. Cobi Tilstra maakt smockjurkjes
in allerhande modellen. De techniek leent zich ook
bijzonder goed voor doopjurken en jurken voor
bruidsmeisjes. Cobi Tilstra kan deze naar de wens
van de klant maken. Om de laatste doelgroep te
bereiken heeft ze ook folders liggen bij bruidszaken.
U kunt natuurlijk een kijkje nemen in de webshop
van Cobi Tilstra, www.charmantbabykleding.nl,
maar wellicht nog een beter beeld krijgt u, als u
haar opzoekt in haar kraam op de jaarmarkt van 19
juli aanstaande. Ook op alle vrijdagavondmarkten
zal ze aanwezig zijn. Telefonisch is ze bereikbaar
op telefoonnummer 0515-232103.

Jaarlijkse verrassingstocht hengelsport

De Binderij
is gesloten
wegens vakantie
van dinsdag 17 juli
t/m donderdag
26 juli

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

TIJNJE - Op zaterdagmorgen 7 juli is de jaarlijkse
verrassingstocht gevist van HSV de Voorn, HSV
De Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. Er
waren 21 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 naar het Nieuwe
Kanaal bij Tijnje. De vangsten waren ook een verrassing. Enkele vissers waren aangenaam verrast,
zij vingen de ene na de andere brasem, echter de
meeste vissers waren onaangenaam verrast, want
zij vingen niets of zeer weinig. Blijkbaar waren de
brasems geconcentreerd in scholen die niet van hun
plaats kwamen. Vissers die toevallig net zo’n stek
hadden geloot, vielen met hun neus in de boter!
Daarbij was het weer schitterend, het was de hele
dag zonovergoten met weinig wind. Harrie Olde
Olthof maakte bijna een onvrijwillige duik in het
water, zijn buurvissers wisten nog juist op tijd te
voorkomen dat hij kopje onder ging. Om 15.30 uur
werd het eindsignaal gegeven en werd de vis gewogen en gemeten. Daarna vertrokken de vissers naar
Tijnje, waar in een restaurant een simpele, maar
voedzame maaltijd op hen wachtte.

De uitslag was als volgt:
Vak A:
1. P. Topma
2. A.D. van Assen
3. B. Altenaa
4. P. Roedema
5. T. Landskroon
6. W. Bakker
7. H. Nauta
8. P. de Jong
9. R. de Jong
10. I. Idzenga
10. R. Ras
Vak B:
1. H. Olde Olthof
2. F. van Duinen
3. F. Temme
4. K. Bakker
5. J. vd Laag
6. J.R. den Boer
7. P. Bodenstaff
7. J.R. de Boer
7. B. Dorenbos
7. T. Wielinga

18421 gram
4787 gram
4483 gram
3000 gram
1081 gram
915 gram
878 gram
672 gram
510 gram
0 gram
0 gram
10321 gram
6146 gram
3477 gram
2941 gram
1579 gram
641 gram
0 gram
0 gram
0 gram
0 gram
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Uitslagen van de Waardruiters
Heamiel Concours 29 juni t/m 01 juli te
Bolsward: Vrijdag 29 juni Paarden:
In de klasse B-dressuur startte Pieternel Heeres
met Bambi, de eerste proef met 199 punten een
2e prijs en een 5e prijs met 194 punten.
Zaterdag 30 juni Pony's:
Dressuur:
Klasse B-A/B pony's: hier kwam Iris Ypma aan
de start met Smoky en met maar liefst een puntentotaal van 207 behaalden zij een 1e prijs en met
185 punten voor de tweede proef een 3e prijs.
Garina Algra met Ytsia voor de eerste proef 184
punten en de tweede proef 187 punten en een 6e
prijs. In de klasse L1-D/E pony's kwam Yara de
Vries met Fallingasate Dewi aan de start, de
eerste proef reden zij met 195 punten een 1e
prijs en de tweede proef behaalden zij met 193
punten een 3e prijs. Simone Dijkstra startte met
Lizzy in de klasse L2 en in de tweede proef
reden zij 180 punten.
Springen:
B-springen A/B pony's: hier kwam Iris Ypma
met Smoky aan de start, na een mooie foutloze
ronde een 1e prijs. Bij het B springen voor D
pony's startte Yara de Vries met Fallingasate Dewi,
een foutloze ronde met een stijl van 69 punten
een 5e prijs en het 2e parcours was een 2-fasen
parcours, mooi 13 hindernissen gereden 65 punten,
helaas 1 balk op nr. 10, een totaal van 61 punten.
Met E-pony Sky Dancer startte Gerbrig Bosma
ook in de klasse B, met een stijl van 70 punten
en een foutloze ronde een mooie 3e prijs.
Zondag 1 juli Paarden Dressuur:
Klasse L1: Hier startte Pieta Menage met Candro
Royal, met 191 punten een 1e prijs. Ook in deze
klasse maar dan een andere baan startte Iris
Hoekstra met Zetta's Roos en (haar instructeur)
Jacob van der Heide met Dancing R Jewel, beide
in de eerste proef 195 punten en de 1e prijs! In
de tweede proef een 2e prijs voor Iris met 196
punten en een 4e prijs voor Jacob met een score
van 192. Nog meer prijs voor Jacob in de klasse
L2 met paard Auke fan de Iepen Hikke, een 5e
prijs voor de eerste proef met een score van 185
punten en 184 punten voor de tweede proef. In
de klasse M1 ook prijs voor Nadia den Hollander
met Alwin, de eerste proef 188 punten en de
tweede proef 192 punten en een 4e prijs.
Concours Koudum 5 t/m 8 juli:
Donderdag 5 juli Paarden:
Op de eerste dag van het grote concours te Koudum

werd er dressuur voor paarden verreden. In de
klasse B dressuur startte Ineke van der Meulen
met Beat, de eerste proef met 191 punten een
gedeelde 3e prijs en de tweede proef met 189
punten een gedeelde 1e prijs. Pieternel Heeres
startte met Bambi ook in de klasse B dressuur,
de eerste proef 188 punten en een 6e prijs en de
tweede proef 183 punten.
Vrijdag 6 juli Paarden:
De klasse L dressuur werd op vrijdag verreden,
hierbij startte Iris Hoekstra met Zetta's Roos in
de klasse L1, de eerste proef 197 punten en een
2e prijs en de tweede proef 191 punten en een 4e
prijs. In de klasse L2 kwam Pieta Menage met
Candro Royal aan de start, een 1e prijs met 198
punten voor de eerste proef en en de tweede
proef 200 punten en een 2e prijs.
Zaterdag 7 juli Pony's:
Dressuur:
In de klasse B-D/E pony's startte Garina Algra
met Ytsia, in de eerste proef reden zij 186 bijelkaar en in de tweede proef 184 punten en een
4e prijs. In de klasse Z1-D/E pony's kwam
Gerbrig Bosma met Sky Dancer in de ring, met
210 punten behaalden zij een 2e prijs.
Springen:
In de klasse B-D/E pony's startte Yara de Vries
met Fallingasate Dewi, het eerste parcours foutloos en met een puntentotaal van 66 punten een
5e prijs en het tweede parcours ook foutloos en
een 1e prijs met een puntentotaal van 71. Ook 2
maal een foutloos parcours voor Gerbrig Bosma
met Sky Dancer in de klasse B-D/E pony's.
Zondag 8 juli Paarden:
In de klasse BB springen startte Sophie Postma
met Golden Whisper, het 1e parcours foutloos
rond met een puntentotaal van 70 punten een 7e
prijs en een 2e prijs in het 2e parcours met een
totaal van 73,5 punten.
Arum 8 juli Dressuur Pony's:
In de klasse B-D/E pony's startte Thirza Leininga
met Ostara's Lady, met 196 punten in de eerste
proef een 1e prijs èn 2 winstpunten! Ook 2
winstpunten in één proef voor Yara de Vries met
Fallingasate Dewi in de klasse L1-D/Epony's
met 197 punten een 2e prijs. De topper van de
dag was Simone Dijkstra met Lizzy, zij gingen
met maar liefst 4 winstpunten en 2x de 1e prijs
naar huis door voor de eerste proef 204 punten te
rijden en de tweede proef 201 punten!

Stoeterij Beijemastate Arum
Koudum 6 Juli
L1 Dressuur
Marjan Oppedijk met Archibald 183 punten
L2 Dressuur
Klarie Visser met Rindert fan Ropta 213 punten
1ste prijs en 199 punten 2de prijs mag nu M1
starten. Feikje Algra met Frotie fan,t Reidfjild 190
punten 4de prijs en 189 punten mag nu M1 starten
M1 Dressuur
Marsja Dijkman met Congfu MD 209 punten

1ste prijs en 206 punten 1ste prijs
Z1 Dressuur
Marsja Dijkman met Elvera fan e Beijemastate
225 punten 1ste prijs
Z2 Dressuur
Hanneke Hiemstra met Vivant 220 punten 1ste
prijs en 208 punten 2de prijs. Anja Oudendag
met Janou fan e Beijemastate 210 punten 4de
prijs mag nu ZZL starten
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Start pedicure- en schoonheidsalon
in Avondrust Makkum!

Makkum - Rond kwart voor vier meld ik mij bij
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust.
Op de vraag waar ik de salon kan vinden krijg ik
het antwoord ‘gelijk links af en aan het einde
van de gang rechtsaf’ Op uitnodiging van Nienke
Hoekstra heb ik vandaag hier een interview.
Wat me bij aankomst gelijk al opviel was de
ontspannen sfeer. Een aantal bewoners zaten
heerlijk buiten in het zonnetje te genieten en de
open ontvangst bij de receptie.
Voorheen vonden er op afspraak basis ook
behandelingen plaats in Avondrust, met name op
het gebied van pedicure. Nienke Hoekstra maakt
samen met haar collega Suzan Tuasela een
nieuwe doorstart. Nienke Hoekstra werkt sinds
2 jaar samen met Suzan Tuesela in Drachten in
het verzorgingstehuis Rispinge. Beide zijn aangesloten bij het K.R.P., deze afkorting staat voor
‘Kwaliteit Register voor Pedicuren’. Om deze
status te houden vindt er regelmatig bijscholing
plaats. Concreet betekent dit dat in deze salon
cliënten met diabetisch mogen worden behandeld.
Ook is de salon aangesloten bij Pro-voet. Nauw
betrokken bij deze doorstart is Meindert de Boer,
de huidige locatiemanager van woonzorgcentrum
Avondrust.
De komende periode vindt er een complete
restyling van de salon plaats. Lisette Folkertsma,
interieurontwerper & marketeer te Cornwerd,

heeft het ontwerp gemaakt voor deze restyling.
Er komt een nieuwe wachtruimte. In de salon
zelf komt een nieuwe vloer en worden er nieuwe
kasten geplaatst. Ook wordt alles opnieuw in de
verf gezet. Op één van de wanden wordt een
luchtfoto van Makkum geplaatst. Het geheel
krijgt een nieuwe eigentijdse uitstraling. Een
gedeelte van het inventaris is nu al vernieuwd.
Zo zijn er onder andere 2 nieuwe behandelstoelen
geplaatst. Met een prachtig uitzicht op de oude
zeedijk is het nu al prettig vertoeven in de salon.
Wat biedt de salon nog meer. Een complete voetbehandeling. Voor gezichtbehandeling kunt u
gebruik maken van de volgende mogelijkheden;
reiniging, peeling, masker en ontharing.
Standaard is dat er voor het aanbrengen van het
masker een gezichtmassage plaats vindt. De
salon is voorlopig één keer in de twee weken op
dinsdag geopend.
De salon heeft een open karakter en is bedoeld
voor inwoners van Makkum e.o. en natuurlijk
voor de bewoners van het woonzorgcentrum
Avondrust. Dit open karakter werkt drempelverlagend. Na een bezoek aan de salon kan er in
het restaurant gedeelte een kopje koffie of thee
gedronken worden en daardoor de mogelijkheid
om kennis te maken met de bewoners van
Avondrust. De moeite waard om eens langs deze
weg een bezoek te brengen! Voor een afspraak
kunt bellen naar nr. 0515 231655

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

Door Doutzen Ouderkerken

Shantykoor
Het Veerse Scheepstuig
Shantykoor Het Veerse Scheepstuig uit het Zeeuwse
Veere en vrouwenshantykoor De Waddenwichter
uit het Groningse Pieterburen verzorgen op
zaterdag 14 juli a.s. vanaf 20.00 uur een
optreden bij hotel De Vigilante, De Holle Poarte
10 in Makkum. Beide koren zingen meerstemmig en brengen, ieder op eigen wijze, een
keur van meertalige zeemansliederen en ballades
over de zee en het zeemansleven ten gehore. Het
Veerse Scheepstuig zingt onder begeleiding van
twee accordeons, een gitaar en een contrabas. De
Waddenwichter worden instrumentaal begeleid
door twee accordeons en bij gelegenheid ook
nog door enkele andere instrumenten. Als de
gelegenheid zich voordoet weten beide koren er
een feestje van te maken met hun aanstekelijke
liedjes en dit dusdanig over te brengen op het
publiek dat meedeinen en -zingen eigenlijk gewoon
vanzelf gaat. Hoe is dit gezamenlijk concert tot
stand gekomen van twee koren die bijna 400
kilometer van elkaar vandaan wonen? In 2007
deden beide koren mee aan het internationale
Shantyfestival wat jaarlijks gehouden wordt aan
de boorden van de Oostzee in Duitsland en hebben daar op prettige wijze met elkaar kennis
gemaakt. Het Veerse Scheepstuig is in de week
van 14 t/m 20 juli aan boord van de driemastklipper Radboud voor een vaartocht over Het
IJsselmeer en De Waddenzee. Nu beide koren zo
dicht bij elkaar in de buurt zijn werd dan ook het
plan opgevat om gezamenlijk iets te ondernemen
hetgeen dus resulteert in het optreden bij De
Vigilante. Bij goed weer wordt er buiten gezongen, bij minder weer in het hotel. Toegang tot het
concert is gratis. Wilt u meer weten over de deelnemende koren? Kijk dan eens op www.waddenwichter.nl of www.veersescheepstuig.nl De
zangeressen, zangers, muzikanten en de dirigenten hopen u te ontmoeten op 14 juli aanstaande!

Schapen scheren in het
museumdorp in Allingawier
Altijd al benieuwd geweest hoe schapen geschoren
worden? Kom dan op zaterdag 14 juli a.s. naar
Allingawier waar bij de speelboerderij in het
Museumdorp van de Aldfaers Erf Route vanaf 14.00
uur een demonstratie schapen scheren gegeven
wordt. Als deze witte wollen dieren hun jas kwijt zijn
kunt u zien hoe de vers geschoren wol gesponnen
wordt, daarnaast is er ook iemand aanwezig die laat
zien wat je van vilt kan maken. En u bent vrij om
de rest van het Museumdorp te bekijken, zoals de
bakkerij (demonstratie drabbelkoeken bakken!) , de
boerderij, de schilderswerkplaats, de Woord- en
Beeldkerk met op ieder heel uur de audiovisuele
voorstelling DE ACHTSTE DAG, de smederij en
nog veel meer. Ook kunt u genieten van een hapje
en een drankje en kinderen zullen zich prima vermaken in en om de speelboerderij. Toegangsprijzen
voor de demonstratie en het Museumdorp: volwassenen € 5, kinderen van 2 t/m 4 jaar € 1,50 en
kinderen van 5 t/m 14 jaar € 3. Groepen vanaf 20
personen € 4,50 per persoon. Adres: Meerweg 4 8758 LC Allingawier, telefoon: 0515 – 231 631,
website: info@aldfaerserf.nl
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Makkum wint NK pupillen meisjes!!!
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Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Maak nu ook online je afspraak via
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Het pupillen-meisjes Afdelingspartuur van de Kaatsvereniging Makkum is afgelopen zaterdag 30 juni
in Akkrum Nederlands Kampioen geworden.
Kim Dijkstra, Lobke Vlasbloem en Boukje-Ellen
Bosma hebben deze grote prestatie geleverd.
Nog niet eerder in de historie van de KV
Makkum werd deze prijs door een pupillenmeisjes partuur gewonnen. Mede door hun
coach Jeltsje Folkertsma is dit mooie kampioenschap bereikt. Om ca. 17.00 uur kwamen de
prijswinnaars Makkum binnen rijden (bovenop
het dak van een auto) waar zij werden onthaald
door vele belangstellenden. Er volgde een ererijtoer in een huifkar met een prachtig paard
ervoor, waarvoor de KV Makkum Manege

Boeyenkamp hartelijk dankt, vanwege hun
soepele en bereidwillige medewerking. De, bij
gelegenheid, plaatselijke omroeper van Makkum,
Wiebren v.d. Weerdt, reed met geluidinstallatie
en al vooraan deze feestelijke stoet en kondigde
in allerlei vreemde talen voor de vele toeristen in
Makkum het Kampioenspartuur aan. Het Makkumer
Vaandel met vaandeldrager Sietse de Vries was
ook aanwezig. In en voor Café Rest. “De Zwaan“
werd daarna nog even geproost op het Kampioenschap.
De KV Makkum wil langs deze weg nogmaals
het winnend partuur Kim, Lobke en BoukjeEllen feliciteren, evenals de coach Jeltsje
Folkertsma.

De Federatie Jeugd Welpen en Pupillen d.e.l. te Cornwerd
Bij de welpen waren er 6 parturen d.e.l. Om 10 uur
gingen de parturen los en partuur 1 bleek al gauw
te sterk voor partuur 1. 5-1 6-6. Partuur 3 wonnen
van partuur 4 met 5-6 6-4. Partuur 5 was te sterk
voor partuur 6. 5-1 6-4. Partuur 5, Ingmar Wijma
en Anne de Vries - Makkum verloren in de
Finale van partuur 1, Anouk Smink - Makkum
en Naomi Wiersma - Workum 5-2 6-6. De finale
verliezersronde werd gewonnen door partuur 2,
Xander Nauta - Makkum en Jesse Rekker Bolsward tegen partuur 6, Maurien Noordhuis Bolsward en Eefje Groen - Workum met 5-0 6-0.
1e Anouk Smink-Makkum
en Naomi Wiersma-Workum
2e Ingmar Wijma-Makkum
en Anne de Vries-Makkum
verliezersronde
1e Xander Nauta- Makkum
en Jessie Rekker- Bolsward
Pupillen Meisjes
Er waren 5 parturen bij de meisjes. Partuur 1
heeft verloren van partuur 2 met 5-5 6-2. Partuur
3 heeft verloren van partuur 4 met 5-1 6-6. De
Finale werd gespeeld door partuur 4, Jelien de
Jong-Makkum en Linda Gietema- Workum en
Partuur 5, Sigrid de Boer- Tjerkwerd en Rianna
Twijnstra- Exmorra. Partuur 4 won hier met 5-0
6-6. De finale verliezersronde werd gespeeld
door partuur 1 en partuur 3 met de winst voor

partuur 1, Amber Nauta-Makkum en Nynke
Kuiper-Allingawier met 5-4 6-6
1e Jelien de Jong- Makkum
en Linda Gietema-Workum
2e Sigrid de Boer-Makkum
en Rianna Twijnstra-Exmorra
verliezersronde
1e Amber Nauta-Makkum
en Nynke Kuiper-Allingawier
Pupillen Jongens
Hier waren 4 parturen met Thymo BloemsmaArum welke werd bijgezet in partuur 1 in de
plaats voor Hidzer Bogaard-Bolsward. Partuur 1
verloor van partuur 2 met 5-2 6-2. Partuur 3
heeft gewonnen van partuur 4 met 5-2 6-2. De
finale werd gespeeld tussen partuur 2, Abe
Reinsma-Makkum en Douw lycklama a NijeholtIt Heidenskip. Partuur 2 won hier met 5-5 6-0.
De finale verliezersronde werd gespeeld door
partuur 1 tegen partuur 4. Partuur 4 , Simme
Tolstra-Exmorra en Cornelis Tijmstra boekten
hier winst met 5-4 6-2
1e Abe Reinsma- Makkum
en Douwe Lycklama a Nijeholt-It Heidenskip
2e Danny Hoogeveen- Makkum
en Beau Talsma-Workum
verliezersronde
1e Simme Tolsma-Exmorra
en Cornelis Tijmstra- Makkum.

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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K.V. Jan Reitsma
Pingjum - Op zaterdag 7 juli werd door Kaatsvereniging Jan Reitsma een Federatie wedstrijd
georganiseerd voor welpen, pupillen en schooljeugd.
Om 10.00 begonnen de in totaal 30 tweetal-parturen
met hun 'door elkaar loten' wedstrijden. Het werd
een prachtige kaatsdag onder heerlijke, zonnige
omstandigheden zodat het voor kaatsers en publiek
goed toeven was in Pingjum. Hieronder volgen de
prijswinnaars van de verschillende wedstrijden.
Welpen Jongens en Meisjes d.e.l.
1e Jessie Rekker (Bolsward)
en Brett Minnema (Workum)
2e Marianne Reitsma (Pingjum)
en Jari Visser (Witmarsum)
3e Jacco Tolsma (Exmorra)
en Naomi Wiersma (Workum)
1e verl.r. Keimpe Dijkstra (Pingjum)
en Tiemen Steigenga (Exmorra)
2e verl.r. Niels Vrieswijk (Bolsward)
en Jorret den Breejen (Arum)
Pupillen Meisjes d.e.l.
1e Amber Nauta (Makkum)
en Fleur Jongema (Kimswerd)
2e Sigrid de Boer (Tjerkwerd)
en Nynke Kuiper (Allingawier)
1e verl.r. Rianne Stremler (Exmorra)
en Nienke Zijlstra (Exmorra)
Pupillen Jongens d.e.l.
1e Jelmer Dijkstra (Exmorra)
en Douwe Lycklama à Nijeholt (it Heidenskip)
2e Simme Tolsma (Exmorra)
en Klaas van der Brug (Schettens)
1e verl.r. Abe Reinsma (Makkum)
en Jordy de Vries (Ferwoude)
Schooljeugd Jongens en Meisjes
1e Fabians Noordhuis (Bolsward)
en Jacqueline Buma (Schettens)
2e Gyanne Hiemstra (Ferwoude)
en Aldert Eisma (Bolsward)
1e verl.r. Jildert Stellingwerf (Ferwoude)
en Gerrit Terluin (Exmorra)

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

De vakantietijd breekt aan!!!
Uitverkoop – Sale – Soldes – Ausverkauf – Útverkeap
Rabajas - Opruiming – Winskopie - Opromming

Voorjaars- en zomer collectie
25 - 50 % KORTING
Deze kortingen gelden niet voor basis en hoog zomer collectie

‘t Pareltje ... net even iets anders
Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

In juli en augustus zijn wij op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open!

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

Koperartikelen, 16 stuks, waaronder: bloempot
met ketting, ouderwetse kruik en veel miniaturen.
Per stuk of alles voor 15 euro. tel. 06- 83390549
Super goede pannenset 6 delig. Gebruikt maar nog
mooi. Nieuw 300 euro nu 50,- Tel. 0622905797
Eettafel met 2 matglazen platen in het midden
plus 4 passende stoelen (stoelen hebben een paar
gebruikerssporen) kleur beuken. prijs € 250,tel. 0651266936
Marinepool flotation overall, maat XL Lekker
warm met goed drijfvermogen. Geschikt voor
vissers, zeilers etc. In goede staat. Prijs € 65,- tel.
06-38328179
GRATIS AF TE HALEN

* Tijdens de open repetitie wordt jeugdkorps De Notenkrakers door een leerling van de Algemene
Muzikale Vorming gedirigeerd. Het was het laatste optreden van de Chinese fluitist Bravo (in het
midden van de foto). Op het moment dat u dit leest is hij weer terug in Hong Kong.

De 120e MAKKUMER MERKE staat op het punt van beginnen!!

Oude Damesfiets, op Sotterum, tel. 06-44200352
GEZOCHT

Ik zoek 2 mensen, man, vrouw, jong, oud, maakt
niet uit, maar wel sportief en gezellig om samen
met mij GOLF-les te volgen in Witmarsum.
Ik ben een beginner, dag/tijd in overleg met de
golfinstructeur. De kosten voor de beginnerscursus van 10 lesuren: € 150,00. Stuur een mail
als je interesse hebt naar: ss@b4m.com
GEVONDEN

Makkum, Weersterweg, 3 juli: Cypersgrijs met
zwart gemarmerde poes met veel wit, 1 jaar oud.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088-0064692.

PSV de Halsbânruters
Koudum 5 juli
Ineke de Bruin kwam hier met Ciana United uit
in de klasse B. In de 1e proef won zij de 1e prijs
met 193 punten en in de 2e proef was de score
183 punten. Ineke kan er weer twee winstpunten
bijtellen.
Koudum 7 juli
Emmy Kroeger reed met haar pony Michael
voor de 2e keer in de klasse M1 cat. D en
behaalde haar 1e winstpunt met 181 punten.

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

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 13 juli om 19.00 uur is er de Openingsavond van de Makkumer Merke. Dit jaar organiseren we het Makkumer Kampioenschap Baltsje
Ferdriuwe en Keatsdarten. Elders in deze Belboei
treft u hierover meer informatie aan. Vanaf 21.30
uur is er het Kaatsbal met “JELLE B.”
Zaterdag 14 juli wordt de Rabobank Partij voor
de Heren Hoofdklassers gehouden. Dit jaar is
het een Uitnodigings Partij en deze begint om
11.00 uur. Het Harmonieorkest Halleluja zorgt
voor de muzikale omlijsting en ’s middags is
er muziek in de feesttent met “DJ KEIMPE“.
’s Avonds speelt de top 100 band “MELROSE“
van 22.00 tot 02.00 uur.
Zondag 15 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. Vanaf 17.00

is er stemmingsmuziek in de feesttent met
“DE SUSKES“ tot 21.30 uur.
Maandag 16 juli hebben we de Kaatswedstrijd
voor Heren 1e Klas d.e.l., de 21e 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 17 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 en ’s avonds direct na de prijsuitreiking vindt de traditionele ere-rijtoer door
Makkum plaats met alle prijswinnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aansluitend is het eindfeest met
“RINTJE KAS en band”.
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

