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Alle uitslagen 120e Makkumer Merke
Oprichting PR Makkum is een feit!
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Op 12 juli, even voor 14.00 uur in de middag
ondertekenden de drie voorzitters (zie foto) van de
drie grootste belangenverenigingen die Makkum
telt (Ondernemersverenging, Vereniging van
bedrijven en Plaatselijk Belang Makkum de
oprichtingsstatuten van de nieuwe vereniging
PR Makkum. De afgelopen twee jaar werkten
deze drie verenigingen al op diverse terreinen
nauw samen. De KansenKaart is hiervan een
voorbeeld. De huidige besturen kennen elkaar
goed en hebben regelmatig overleg met elkaar.
In het verleden was van een samenwerking
tussen de drie verenigingen niet zo zeer vanzelfsprekend. Elke vereniging hield zich voornamelijk
bezig met het behartigen van de belangen van
haar eigen leden. Wat dat betreft was 12 juli 2012
een heuglijke dag voor “bestuurlijk” Makkum!
Tijden veranderen, net als bepaalde inzichten.
Op bestuurlijk niveau is mede door de komst van
de nieuwe gemeente de behoefte ontstaan tot
verregaande samenwerking tussen de drie
verenigingen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in de oprichting van PR Makkum. In deze nieuwe
vereniging vormen de drie voorzitters van de

verenigingen het dagelijks bestuur. Door samen
te werken spreken de drie verenigingen de wens
uit om krachtiger te kunnen inspelen op ontwikkelingen die Makkum nu en in de toekomst
zullen kunnen beïnvloeden. Het besef dat “we
met z’n allen” sterker staan is hierbij nadrukkelijk
aanwezig. Als het gaat om belangrijke thema’s
(te denken valt aan o.a. het geplande windmolen
park, het Masterplan en het promoten van
Makkum en omgeving) wil de nieuwe verenging
als één klankbord c.q. gesprekspartner fungeren.
Dit om zo goed mogelijk de gezamenlijke belangen te behartigen. PR Makkum zal actief zijn
naast de drie verenigingen en zal deze dus niet
vervangen! De drie verenigen behouden hun
eigen identiteit en blijven zich natuurlijk actief
inzetten voor hun eigen leden. U kunt PR
Makkum bereiken via de drie initiatiefnemende
verenigingen.

Makkum, De Skilbank 18

Met vriendelijke groet,
Ondernemersvereniging Makkum
Vereniging van bedrijven
Plaatselijk Belang Makkum

Prachtig uitzicht over IJsselmeer + strand
vanuit dit recreatie-appartement met royaal,
beschut balkon (Z), eigen parkeerplaats en berging.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

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)

Onze betrokken dorpsgenoot

Gerhard Klumpp
zal nooit meer de vlag hijsen in zijn tuin.
Wij wensen de familie veel sterkte met zijn
overlijden.

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

Dorpsbelang Cornwerd

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

De grenzeloze liefde
die pake heeft uitgestraald
Wordt nu in dierbare
herinneringen vertaald

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 De Witte Heren
Praktijk 0515-238980 / Privé 0515-238981/238982
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Douwe Koezema
Bedankt dat je onze pake was.

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

Jackelien
Karin en Kees, Tigo
Linda en Rein

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

De grenzeloze liefde
die pake heeft uitgestraald
Wordt nu in dierbare
herinneringen vertaald

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Douwe Koezema

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Bedankt dat je onze pake was.

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Jackelien
Karin en Kees, Tigo
Linda en Rein

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze "Heit"

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Simon Visserman

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Wij kijken als familie terug op de mooie en
waardige afscheidsdienst in de kerk en op de
begraafplaats.

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

Het is voor ons een fijne gedachte dat Simon
Visserman in zijn leven voor velen zoveel
heeft betekend.

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

Fam. Visserman
Makkum, juli 2012

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

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Familieberichten
Deze naaldhakkenracer houdt van:
* zijn vrouw en kinderen
* hardlopen
* schaatsen
* chinese rijsttafel
* motorrijden
* zeilen
* beerenburg
* authentiek scheren
* seat leon
* terrasje pakken
* maar het meest v.d. weekendjes
weg met z‛n vrienden

Ja echt waar
24 juli werd hij 40 jaar!!!

Us leave beppe en mem mar
foaral grutte foutbalfan wurd 60 jier!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

NIEUW Natuurhoeve Weidezuivel Vruchtenyoghurt.........0.99
Chorizo Worst.............................per pakje 25

cent korting

LU Craqottes Naturel, pak 250 gram.................................1.29
Halvamal Koffiemelk, fles 463 ml................................nu 1.09
Sun Afwastabletten, pak à 40 stuks...............................nu 4.99
Pepsi Cola, 1.5 literfles............................................nu 99

cent

7-Up, 1.5 literfles.....................................................nu 99

cent

Aanbiedingen geldig van do. 26/7 t.e.m. wo. 1/8

Fan herte lokwinske en in dikke tút fan
Abe Jan, Simon, Marije, Ilse en bern.

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 26 t/m 28 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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Afscheid Meester Gosse van CBS De Ark

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
Meester Gosse van der Wal heeft op donderdag
19 juli j.l. afscheid genomen van CBS De Ark.
Daarmee is een einde gekomen aan zijn werk in
het onderwijs. Gosse heeft ruim 39 jaren het
basisonderwijs gediend in Witmarsum, Schraard,
Schettens en Makkum. Vele kinderen hebben
bij hem in de klas gezeten, zelfs kinderen waar-

van hij de ouders als leerling in de klas heeft
gehad. Wij danken Gosse voor zijn werk in
het onderwijs in het algemeen en dat op De Ark
in het bijzonder. Wij wensen Gosse samen met
zijn vrouw Bruinsje en verdere dierbaren vele,
vele jaren in gezondheid toe. Het team van CBS
De Ark.

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

In echte trouwerij op de 58ste Boerebrulloft
De Jouwer – Tiwina Oostenveld en Johannes
Bakker út Dedzjum binne fannemoarn om 10 oere
troud op de 58ste boerebrulloft op ‘e Jouwer.
Tiwina is de dochter fan Oane en Deli Oostenveld
út Makkum. Breid en brêgeman ha elkoar it jawurd jûn yn in folkloristyske sfear sa’t dat rûn
1850 gebrûklik wie yn it Fryske boerefermidden.

Yn Fryske klederdracht teach it breidspear, famylje
en oare brulloftgasten op ‘e sjees troch de
Midstrjitte nei it park Herema State. Neffens de
tradysje joech de breid nei it ja-wurd in fersierde
kalken piip oan har man. Yn ‘e 18e ieu wie dit in
teken fan tsjinstigens.

13e Maisdoolhof Witmarsum geopend
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer
een maïsdoolhof in Witmarsum. Het maïsdoolhof is vanaf woensdag 25 juli geopend en zal er
tot ongeveer eind september staan. De entree
van het doolhof bedraagt al dertien edities lang
50 eurocent welke volledig ten goede komt aan
een stichting in Nederland die zich inzet voor
kinderen. Zo is er de afgelopen jaren geld opgehaald voor stichting Doe een Wens, de
CliniClowns en Kika.
Dit jaar, is er net als afgelopen jaar, gekozen
voor de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag. Deze hoeve is een vakantiepark waar
kinderen en jongeren met een handicap onbezorgd op vakantie kunnen en is in april 2010
officieel geopend door Yvonne Jaspers. Zonder

een aantal sponsoren is het echter niet mogelijk
om een mooie cheque te kunnen overhandigen
aan deze stichtingen. Zo zorgt loonbedrijf Westra
uit Arum en Franeker ervoor dat het maïs wordt
gezaaid en Fouragehandel Siebren de Vries (uit
Witmarsum) maakt het mogelijk dat het maïs
wordt geoogst. Daarnaast stelt aardappelhandel
S. Tolsma het stukje land beschikbaar.
De familie Tolsma hoopt dat zij dit jaar een
check aan de Ronald McDonald hoeve kunnen
overhandigen welke hoger is dan het record
bedrag van 2.750 euro van drie jaar geleden. Het
maïsdoolhof te Witmarsum is elke dag van de
week geopend van 10.00 tot 21.00. Wanneer u
het doolhof buiten de bezoekuren wilt bezoeken,
dan kunt u contact op te nemen met de familie
Tolsma (0517-532133).

Bedankje
Makkum - Een persoonlijk bedankje voor de
eerlijke vinder zat er voor Jan van Zeumeren niet
in. Toch was hij zielsgelukkig toen hij hoorde dat
zijn verloren portemonnee terug was gevonden.
Van Zeumeren uit Maarsen is voor een tijdelijk
verblijf in Makkum en druk bezig met de verbouw van een botter. “Je schrikt te pletter wanneer

je ontdekt dat alles weg is; geld, bankpassen,
creditcards en noem maar op”, zegt van
Zeumeren. Tot zijn grote vreugde zat alles nog in
de portemonnee. “Ik heb de eerlijke vinder
helaas niet ontmoet maar wil toch langs deze
weg mijn hartelijke dank uitspreken”.

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
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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Scootmobieltraining Avondrust

Makkum - 11 juli werd er in de tuin van Wooncentrum Avondrust een scootmobieltraining
georganiseerd. Dit werd gedaan door een medewerker van het Hulpmiddelencentrum. Er waren
4 deelnemers. We begonnen met een stukje
theorie, dat hoort er natuurlijk ook bij, de basis
dient goed te zijn voordat men de weg op gaat.
Toen was het tijd voor het echte werk, de praktijk! In de tuin was een parcours uitgezet, men
moest achteruit inparkeren tussen pionnen, over
een plank met een wipmechanisme rijden, slalommen om een aantal pionnen en als laatste nog
met alleen één achterwiel van de scootmobiel

* 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

over een aantal planken, om zo te ervaren dat
een scootmobiel toch echt niet zomaar om kan
vallen, wanneer men scheef gaat. De deelnemers
vonden het wel even spannend, maar naarmate
de middag vorderde, werd er wat vertrouwen
opgebouwd. Toen nog even met z’n allen door
de tuin, langs de geiten, over smalle paadjes die
niet vlak lagen, om toch de werkelijkheid na te
bootsen. Het was een leerzame middag mogen
we wel zeggen, maar de deelnemers vonden het
wel zinvol. Nu maar het geleerde in de praktijk
brengen en er heerlijk op uit wanneer het weer
dat toelaat!

Vooraankondiging rioleringswerkzaamheden Makkum
Vanaf september a.s. zullen er een aantal werkzaamheden plaatsvinden aan de riolering in de
volgende straten:
* Lieuwkemastraat:
re-linen van buizen; uitvoering vindt plaats in
week van 17-22 september a.s.;
* Botterstraat. De Jister, De Poon, De Wijting,
De Voorn, De Zalm en Klipperstraat:
Kleine graafwerkzaamheden; uitvoering in periode september-december 2012;

* De Finne en It String:
Graafwerk voor rioolvervanging; uitvoering in
periode september-december2012;
De omwonenden worden voor aanvang van
werk nog nader geïnformeerd door aannemer en/
of gemeente.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met dhr. Mark Schotanus, tel.: 0515-489000.

Friends of Animals ook in Makkum
Friends of Animals is een stichting die verschil
maakt tussen leven en dood van de honden en
katten in Spanje. Zij helpen de dieren ter plekke
en ondersteunen 4 asielen in Spanje d.m.v. onder
andere: hulptransporten, verbetering van de
asielen, steunfonds voor medicatie, sterilisatie/
castratieprojecten. Friends of Animals bestaat
volledig uit vrijwilligers.
Wilt u ook Verschil maken?? U kunt Friends of
Animals op verschillende manieren ondersteunen: In Makkum staat een collectebus waar u uw
kleine geld kwijt kunt, bij Idzenga Makkum
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak in Witmarsum

bij Bakkerij de Punt Maar heeft u ontstekingsremmers, pijnstillers, antibiotica Antivlo/ teek
middelen, Scalibor banden Alles voor wondverzorging, verband, watten, betadine, hondenkragen, celstofmatjes/onderleggers, steriele handschoenen, verbandscharen, antiwormmiddelen/
pasta's, spuiten oorreinigers, nagelknippers,
tekentangen over bel 06-20175758 dit komen we
graag bij u ophalen.
Ook kunt een hond of kat op afstand adopteren,
voor meer informatie hierover www.friendsofanimals.nl.Vrijdag 27 juli is Friends of Animals
op de wellness markt te vinden. Zij staan u graag
te woord.
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Merke vrijdag 13 juli 2012

Geen Hollandse avond maar Baltsje Ferdriuwe
en Keatsdarten. De opgave was niet erg groot
maar het mocht de pret niet drukken en in de tent
ging de jeugd los met het baltsje ferdriuwe.
Uitslag Jeugd
1ste Ype v.d Logt & Lars Onrust
Uitslag Schoolmeisjes/Dames
1ste Romine Tuinier
Uitslag Schooljongens/Heren
1ste Sietse Lenters

Bij het keatsdarten iets meer opgave en het leek
heel makkelijk maar viel in de praktijk toch tegen.
Uitslag Jeugd
1ste Lars Onrust
2de Lobke Vlasbloem
Uitslag Dames
1ste Hermine de Witte
2de Andrea v.d Velde
Uitslag Heren
1ste Ulke Tuinier
2de Martin Onrust

Rabobank Heren Hoofdklasse Partij - 120ste Makkumer Merke

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

Zaterdag 14 juli – Een onverwachte droge,
grotendeels zonnige dag in Makkum heeft er toe
geleid dat we een prachtig mooie partij hebben
kunnen ervaren. Er stonden vandaag op deze
officiële K.N.K.B. Heren Hoofdklasse Uitnodiging
Partij 10 parturen op de lijst. Om de prijzen werd
er gekaatst door de parturen van Johan vd Meulen,
Martijn Olijnsma en Site Ferwerda. Laatstgenoemde bereikte de finale door een staand
nummer. De halve finale werd gewonnen door
het partuur van Martijn Olijnsma. Zij wonnen
deze partij van het partuur Johan vd Meulen,
Jacob-Klaas Haitsma en Alle-Jan Anema met
een stand van 5/3 – 6/0. De finale ging tussen het
partuur Site Ferwerda, Hylke Bruinsma en
Daniël Iseger en het partuur Martijn Olijnsma,
Renze Hiemstra en Sjoerd de Jong. Op een stand

van 5/1 – 6/6 in het voordeel van Site Ferwerda
sloeg Renze Hiemstra de bal boven waardoor het
5/2 werd. Toen kon de inhaalrace beginnen.
Daniël Iseger moest 13 maal achter elkaar
opslaan om zijn partuur weer naar het perk te
krijgen. Uiteindelijk werd het 5/4 – 6/0 voor het
partuur van Site Ferwerda. Met een bovenslag
van Hylke Bruinsma werd de partij uit gemaakt.
Daniël Iseger is met algemene stemmen verkozen
tot Koning van deze Rabobank Heren Hoofdklasse Partij op de 120ste Makkumer Merke.
De waardebonnen werden aangeboden door de
Rabobank en de gouden Koningsprijs door
Taxibedrijf van der Bles, Makkum. De kransen
werden aangeboden door keurmeesterkorps
‘Yn’e Bocht’.
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Afdeling Café Restaurant de Zilveren Zwaan Partij

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

Zondag 15 juli – Er stonden op deze zonnige
dag in Makkum 40 partuur op de lijst. In de 3e
omloop had het partuur van Makkum een grote
tegenslag te verwerken. Jelle Attema, de opslager
van het partuur van Makkum kwam bij het keren
op de boven ongelukkig ten val. Hij heeft hiermee een enkel-fractuur opgelopen. De 4e omloop
kaatsten te parturen Franeker tegen Dronrijp.
Franeker won deze partij met 5/0. De partij tussen
Berlikum en Sexbierum is gewonnen door
Sexbierum. De halve finale tussen Arum en
Franeker werd met 5/2 gewonnen door Franeker.
De finale ging tussen de parturen van Franeker
en Sexbierum. Franeker heeft deze partij gewonnen
met 5/1. Sponsoren: Café/Restaurant de Zwaan,
Theo en Jorn Adema Systeemafbouw en Autorijschool A. Poog.
1e Franeker (Kars Zeinstra, Allard Hoekstra,
Christian de Haan)
2e Sexbierum (Jort Gerbranda, Joran Gerbranda,
Mark-Jan Ykema)
3e Arum (Rudmer Okkinga, Jelte Vis,
Auke Walstra)

D.e.l. Groothandel Bergsma Partij
Bij de d.e.l. stonden er vandaag 22 partuur op
papier. In de halve finale Marco de Groot, Pytrik
van Rosendaal en Jari Braaksma tegen Pieter
van der Schoot, Lennard Ringnalda en Evert
Pieter Tolsma. Dit werd met 2/5 gewonnen door
het partuur van Pieter van der Schoot c.s. De
finale werd gekaatst door partuur Pieter van der
Schoot c.s. tegen Rykhelt Smink, Doede-Rients
Okkema en Sander Hoekstra. Een spannende
finale waarin het partuur van Pieter van der
Schoot bij een achterstand van 4/0 goed terugkwam, maar de winst wat met 5/4-6/6 voor het
partuur van Rykhelt Smink. Sponsoren: Groothandel Bergsma en Autorijschool A.Poog.
1e Rykhelt Smink, Doede-Rients Okkema,
Sander Hoekstra
2e Pieter van der Schoot, Lennard Ringnalda,
Evert Pieter Tolsma
3e Marco de Groot, Pytrik van Rosendaal,
Jari Braaksma

21e Douwe Blanksma ‘Paling’ Partij - 120ste Makkumer Merke

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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8754 ET Makkum
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Maak nu ook online je afspraak via
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Maandag 16 juli – Helaas, deze dag iets minder
weer dan voorgaande dagen tijdens de Makkumer
Merke. Er stonden vandaag 18 partuur op de
lijst. In de 3e omloop kaatsten het partuur van
Remco Miedema, Jorn Adema en Jelte-Pieter
Dijkstra om een finale-plek (of niks) tegen het
partuur Aloys Freitag, Krijn Hiemstra en DirkYde Sjaarda. Laatstgenoemde won deze partij
met 5/3-6/0. Hiermee was het partuur van Aloys
Freitag c.s. de eerste finalist van deze ‘Paling’
partij. Het partuur Michiel Scheepvaart, Hyltje
Bosma en Tjibbe Hansma stonden in de 3e
omloop tegenover het partuur Sander Rinia,
Tjisse Steenstra, Eeltje Postma. Deze partij werd
door het partuur van Michiel Scheepvaart c.s.
gewonnen met 5/4 – 6/0. Hiermee kwam het

partuur van Michiel Scheepvaart c.s. in de halve
finale tegenover het partuur van Anne Wind,
Arnold Zijlstra en Hendrik Bouwhuis die in de
3e omloop een staand nummer hadden. Het partuur van Anne Wind c.s. won deze spannende
partij met 5/5 – 6/2. Laatstgenoemde stond in de
finale tegenover het partuur van Aloys Freitag
c.s. De regenachtige finale werd gewonnen door
het partuur Anne Wind, Arnold Zijlstra en
Hendrik Bouwhuis met 5/3 - 6/4. Arnold Zijlstra
is met algemene stemmen gekozen tot Koning
van deze21e Douwe Blanksma ‘Paling’ Partij.
De prijzen; luxe weerstations, overheerlijke
palingen en lauwerkransen werden aangeboden
door Repko Sportprijzen (G. Blanksma). Kransen
werden aangeboden door de familie E. Freitag.
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Makkum – Dinsdag 17 juli jl. werd door vele leden van de K.V.
Makkum gestreden om een plaats in de koets. De kaatsomstandigheden
waren op deze laatste dag van de Merke gelukkig goed, het was droog
en zonnig! In totaal (alle 14 klassen) waren er ca. 72 parturen, waarvan
36 bij de Heren. De prijzen bestonden dit jaar uit tegels van Makkumer
aardewerk, gemaakt door Koninklijke Tichelaar. Dit, vanwege de traditie
van de KVM om bij elk lustrum prijzen van aardewerk beschikbaar te
stellen. De KVM bestaat nl. 120 jaar. De kransen voor alle categorieën
werden aangeboden door Vigilante/Beach Resort. De verste ‘Boppeslach’
van vandaag werd geslagen door Hidde Koornstra in de Heren
B-Klasse en door Hyltje Bosma in de Heren A-Klasse. Zij ontvingen
hiervoor een fraai ereteken, aangeboden door Caravan “Us Stek“. Voor
de tweede keer werd er ook een prijs uitgereikt voor de verste
Boppeslach bij de Dames. De Ernst Freitag wisselbeker werd gewonnen
door Vollie Oostenveld. Na de prijsuitreiking onder leiding van voorzitter Warren v.d. Veen, konden de winnaars plaats nemen in de koetsen.
Even na 20.00 uur begon, met muzikale begeleiding en voorop het
vaandel met vaandeldrager Sietze de Vries, de succesvolle rijtoer door
Makkum voor alle 1e prijswinnaars en was er voor de feestgangers in
de tent aansluitend het slotfeest met “Rintje Kas en Band”.

HEREN 45+ KLASSE
Bij deze klasse namen vijf parturen deel en er waren twee prijzen te
verdelen. In de eerste omloop won het partuur van Wiebe Visser, Theo
Adema en Rinze Koornstra. Het partuur van Thijs Houtsma, Jan
Steigenga en Piet Lasschuit deed dit ook. Wiebe, Theo en Rinze wonnen
in de tweede omloop opnieuw en plaatsen zich zo voor de finale. Thijs,
Jan en Piet bereikten de finale d.m.v. een staand nummer in de tweede
omloop. Klaarblijkelijk doet zo’n omloop rust een partuur goed in deze
klasse, want het partuur van Thijs Houtsma cs. won van het partuur van
Wiebe Visser cs. met 5/3 – 6/4. De Jan Tuinier Wisselbeker ging naar
Thijs Houtsma, tevens ontving hij de zilveren Koningsbal.
Uitslag Heren 45+ Klasse:
1e: Thijs Houtsma (Koning), Jan Steigenga en Piet Lasschuit.
2e: Wiebe Visser, Theo Adema en Rinze Koornstra.
Heren 45+ Klasse
Jan Steiginga, Thijs Houtsma (K) en Piet Lasschuit, Koetsier Statema.

HEREN 55+ KLASSE
In deze oudste klasse deden zes parturen mee en ook hier moest men
strijden om twee prijzen. Het partuur van Geert v.d. Plaats, Tonny
Verweij en Henk de Hoop kende een moeilijke eerste omloop, maar
won wel met 5/4 – 6/2. Het partuur van Jan (P) Koornstra, Teake
Koster en Cor Dokter won ook in de eerste omloop. Geert, Tonny en
Henk hadden in de tweede omloop een staand nummer en stonden hiermee meteen in de finale. Jan (P), Teake en Cor moesten eerst nog even
kaatsen voor een finaleplaats, maar dat was voor hun geen probleem. De
finale was vrij eenzijdig, want Geert, Tonny en Henk wonnen met 5/0
– 6/0. Net als in de 45+ Klasse bleek het staande nummer een voordeel
te zijn om uitgerust aan de finale te kunnen beginnen.Geert v.d. Plaats
werd tot koning uitgeroepen en mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker
in ontvangst nemen.
Uitslag Heren 55+ Klasse:
1e: Geert v.d. Plaats (Koning), Tonny Verweij en Henk de Hoop.
2e: Jan (P) Koornstra, Teake Koster en Cor Dokter.
Heren 55+ Klasse
Tonny Verweij, Geert van der Plaats (K) en Henk de Hoop, koetsier L. Osinga.
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HEREN A KLASSE
Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, hier werd in een poule gekaatst.
Er waren twee prijzen te verdelen. In deze sterkste heren-klasse won het
partuur van Michiel Scheepvaart, Hyltje Bosma en Hendrik Jan v.d. Velde in
hun eerste partij met 5/4 – 6/2 van het partuur van Daniël Kleiterp, Wilco Rinia
en Aloys Freitag. Daniël, Wilco en Aloys wonnen in hun tweede partij met 5/4
– 6/2 en verloren met “alles aan de hang” in hun derde partij van Nico Dijkstra,
Jorn Adema en Lennart Adema. Hiermee kwamen ze op een totaal van 16
punten, goed voor een tweede plaats. Michiel, Hyltje (vertse Boppeslach) en
Hendrik Jan wonnen ook hun tweede en laatste partij, deze laatste partij was
tegen het partuur van Siepie Attema, Geert Wijma en Hillebrand Visser, die
goed tegenstand boden, het werd 5/4 – 6/0. Drie winstpartijen betekent 21
punten en daarmee een fraaie eerste plaats. Tot koning van deze klasse werd
uitgeroepen Hyltje Bosma, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker.

Heren A-Klasse
Hendrik Jan van der Velde, Hijltje Bosma (K) en Michiel Scheepvaart,
koetsier J. Bakker.

Uitslag Heren A-klasse:
1e: Michiel Scheepvaart, Hyltje Bosma (Koning) en Hendrik Jan v.d. Velde.
2e: Daniël Kleiterp, Wilco Rinia en Aloys Freitag.

HEREN B-KLASSE
In de Heren B klasse stonden er tien parturen op de lijst (net als in 2011) en
werd er gestreden om drie prijzen. Het partuur van Uilke Tuinier, Cerry v.d.
Logt en Piter Genee had het, na winst in de eerste omloop met 5/2 - 6/0, moeilijk
in de tweede omloop, maar won wel met 5/5 – 6/4. Ondanks een onwillige
schouder van Cerry. In de derde omloop stonden zij tegenover het partuur van
Sietse Lenters, Hidde Koornstra en Gerard v. Malsen, die een staand nummer
hadden gehad in de tweede omloop. Sietse, Hidde en Gerard wonnen met 5/3
– 6/2 en stonden daarmee in de finale. De derde prijs was er voor Uilke, Cerry
en Piter. Het partuur van Bram Dijkstra, Emiel Wijma en Sander Rinia kende
in de tweede omloop behoorlijke tegenstand, maar won toch met 5/4 – 6/0.
Vervolgens hadden zij een staand nummer in de derde omloop en stroomden
zo door naar de finale. In deze finale was het partuur van Sietse, Hidde (verste
Boppeslach) en Gerard sterker dan het partuur van Bram, Emiel en Sander, ze
wonnen met 5/3 – 6/0. Gerard v. Malsen werd tot koning uitgeroepen en ontving
de Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.
Heren B-Klasse
Hidde Koornstra, Gerard Roorda (K) en Sietse Lenters, koetsier P. van der Hof.

Uitslag Heren B-Klasse:
1e: Sietse Lenters, Hidde Koornstra en Gerard v. Malsen (Koning).
2e: Bram Dijkstra, Emiel Wijma en Sander Rinia.
3e: Uilke Tuinier, Cerry v.d. Logt en Piter Genee.

HEREN C-KLASSE
In deze klasse streden 11 parturen om de hoogste eer. Er waren drie prijzen te
verdelen.Het partuur van Jouke Abe Tilstra, Jasper Miedema en Sjoerd Gielstra
kende een stroeve eerste omloop, maar met de cijfers 5/4 – 6/6 werd wel de
tweede omloop bereikt. Hierin liep het beter en won men met 5/1 – 6/2. In de
halve finale stuitte men op het partuur van Jasper van Dijk, Sando v.d. Meer en
Bouke de Vries die vandaag waren begonnen met een staand nummer en in de
tweede omloop hadden gewonnen met 5/2 – 6/4. Deze halve finale werd
gewonnen door Jouke Abe, Jasper en Sjoerd. Het partuur van Broer Sjoerd de
Boer, Gerard Roorda en Dario Heijneker wonnen hun eerste en tweede omloop
met respectievelijk 5/1 – 6/0 en 5/3 – 6/4. Vervolgens hadden zij een staand
nummer, zodat zij in de finale terecht kwamen. Hierin maakten zij duidelijk dat
zij vandaag het beste partuur waren. Ze wonnen met 5/3 – 6/6 van Jouke Abe,
Jasper en Sjoerd. Gerard Roorda (met zijn tweede achtereenvolgende overwinning in deze C-Klasse) werd tot koning uitgeroepen, hij ontving de Willem
Kooistra Wisselbeker.

Heren C-Klasse
Dario Heineker, Gerard Roorda (K) en Broer Sjoerd de Boer, Koetsier D. van Foeken.

Uitslag Heren C-Klasse:
1e: Broer Sjoerd de Boer, Gerard Roorda (Koning) en Dario Heijneker.
2e: Jouke Abe Tilstra, Jasper Miedema en Sjoerd Gielstra.
3e: Jasper v. Dijk, Sando v.d. Meer en Bouke de Vries.
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Dames 35+ Klasse
Joke de Vries, Titia Rinia (K) en Anna Jaspers, koetsier L. Osinga Hartman.

dinsdag 17 juli 2012

DAMES 35+ KLASSE
Op dinsdag 17 juli was het zover, het ging heven! Om 09:00 uur ging de grote Merke
ledenpartij waar iedere dame zo goed voor getraind had van start. Er kon die dag wat
regen vallen, maar juist de zon kwam ons verwarmen. Helaas was er niet veel opgave,
maar waren er bij de dames 35+ klasse toch nog 4 parturen te formeren, waarin ze
gingen poulekaatsen. Partuur nr. 1 met Geertina Bijlsma, Boukje van der Werf en Anette
Meina moesten los tegen partuur nr. 2 met Karin van der Zwaag, Hieke Bootsma en
Tineke Faber. Zoals al gemeld was moesten de dames de gang er een beetje inhouden
en bij deze partij ging het vlot. De stand werd namelijk 5/1 6/6 voor partuur nr. 1.
Ondertussen waren de beide andere parturen ook al aan het kaatsen, partuur nr. 3 met
Titia Rinia, Anna Jaspers en Joke de Vries tegen partuur nr. 4 met Johanna Kooistra,
Dina Koopmans en Ingrid Weerstra. Partuur nr. 4 won met een stand van 5/2 6/2.
Daarna volgende partuur nr. 1 tegen partuur nr. 4. Deze kaatst partij werd gewonnen
door partuur nr. 1 met een stand van 5/1 6/2. Ook de parturen nr. 2 en 3 waren al weer
druk aan het kaatsen en partuur nr. 4 versloeg partuur nr. 2 met een stand van 5/3 6/6.
Hierna volgenden nog de laatste twee partijen. Partuur nr. 1 nam het op tegen partuur
nr. 3, deze partij werd gewonnen door partuur nr. 3 met een stand van 5/3 6/6. En
partuur nr. 2 stonden in het veld tegenover partuur nr. 4, partuur nr. 4 was sterker en
won met een stand van 5/3 6/2. De punten werden opgeteld en uiteindelijk had partuur
nr. 3 met Titia Rinia, Anna Jaspers en Joke de Vries de krans binnen en de rit in de koets
dik verdiend, zij hadden de meeste punten behaald en wonnen de grote Merke leden
partij van de Dames 35+ klasse! De kransen werden aangeboden door: Vigilante/
beach resort te Makkum. De koningin Elly Otten wisselbeker 2012 is voor: Titia Rinia.
1e Titia Rinia (K), Anna Jaspers, Joke de Vries
2e Johanna Kooistra, Dina Koopmans, Ingrid Weerstra

Dames B-Klasse
Jet Rinia, Rina Nota (K) en Hilda Lutgendorff, koetsier W. Altena.

Dames A-Klasse
Sytske Meekma (K) en Mirjam Adema.

DAMES B-KLASSE
Kransen aangeboden door: Vigilante. Beach Resort Makkum. Koningin Bakkerij de
Jonkers wisselbeker 2011: Rina Nota. Tijdens deze ledenpartij 2 prijzen. Na alle regen die
was gevallen bleek deze dag toch veel beter te worden. 8 parturen waren aanwezig op deze
toch wel zenuwachtige dag, want ja wie wil er nou niet in de koets met prachtige Friese
paarden?! Van te voren was het moeilijk te zeggen wie er eventueel zou kunnen winnen,
alle parturen waren aan elkaar gewaagd. De eerste omloop werd gekaatst en gewonnen
door Rina Nota, Hilde Lutgendorff en Jet Wijnja tegen, Willy van der Velde, Sanne Isinga
en Monique v. Hijum. Op veel standen van 6-6 gelijk was het eerste partuur toch sterker
en het werd 5-2 6-6. Corine Veldman, Hinke Wijbenga, Tineke de Jong kaatsten ook een
zeer leuke partij en het werd spannend tegen Andrea van der Velde, Gerda Sieperda en
Ellen v. Hijum. Het eerste partuur maakte het tot een eindstand van 5-4 6/0. Jikke
Bergsma, Christine Cuperus en Margreet Lutgendorff kaatsten tegen Wiepkje Fennema,
Helena Kleiterp en Angela Vrooman. Het tweede partuur (Wiepkje c.s. dus) hadden het
op de heupen en maakten het uit met 5-2 6/6. Linda Miedema, Geertina Nota en Nynke
de Jong kaatsten een spannende partij met veel 6-6 gelijk tegen het partuur Gretha
Huisman, Geartsje Haijtema en Grietje Amels. Ook het tweede partuur wilde het erg graag
maar het eerste partuur pakte toch de belangrijke punten. Het werd 5-1 6/0. De tweede
omloop was zeer spannend. Rina en c.s. tegen Corine en c.s. maakten een stand van 5-4
6/6. Eerste partuur ging door naar de finale. En Wiepkje c.s. tegen Linda en c.s. Dit was
een stand van 5-5 6/6. Wiepkje maakte het uit met een prachtige zitbal. In de Finale werd
door beide parturen zeer goed gekaatst Wiepkje, Helena en Angela stonden ver voor maar
dat weerhield Rina, Hilde en Jet er niet van om de moed maar op te geven en ze kwamen
weer gelijk te staan met 4-4. Rina stond goed op te slaan en het werd 5-4. Hilde vond dat
het goed genoeg was zo en het werd een eindstand van 5-4 6/2!!! En dubbel zo mooi voor
Koningin Rina Nota te Piaam, die de wisselbeker weer in eigen armen kon sluiten.
1e: Rina Nota, Hilde Lutgendorff en Jet Wijnja.
2e: Wiepkje Fennema, Helena Kleiterp en Angela Vrooman.

DAMES A-KLASSE
Het was even schrikken voor de dames A-klasse want ook zij mochten zich om 9:00
melden en tegelijk met de B-klasse van start. Er werd gekaatst in 2-tallen en in een
poule van 4. Tinet/Pietsy kaatsten voor de 3e keer (van de 4x) de merke samen en
bleken na al die tijd goed op elkaar ingespeeld te zijn. Ze wonnen de eerste partij van
Vollie/Romine met 5-2 6/6. Sytske/Mirjam wonnen de eerste partij vrij snel van
Sjoukje/Lena met 5-0 6/4. Opvallend was dat Tinet/Pietsy de tweede partij verloren
van Sjoukje/lena en Vollie/Romine wonnen van Sytske/Mirjam. Met als gevolg dan
iedereen 1x had gewonnen en 1x verloren. Tinet en Pietsy moesten het nog opnemen
tegen Sytske en Mirjam, degene die deze partij won mocht plaatsnemen in de koets.
De strijd om de tweede plaats was ook nog niet beslist. Mochten Tinet/Pietsy of
Sytske/Mirjam geen 4 eersten halen dan ging de winnaar van de partij tussen Vollie/
Romine en Sjoukje/Lena er met de tweede prijs vandoor. Alle parturen hadden dus
nog kans om een prijsje te pakken op deze 120ste Makkumermerke. Er werd een
verbeten strijd geleverd waarbij Sytske/Mirjam toch net iets te sterk voor Tinet/Pietsy
bleken te zijn. Helaas verloren ze met 5-0 6/6 waardoor de 2e prijs naar de winnaar
van de andere partij ging. Dit werden Vollie en Romine, zij wonnen de partij tegen
Sjoukje en lena met 5-3 6/0.Sytske heeft als een dijk staan kaatsen en Mirjam heeft
haar plekje voorin goed schoon gehouden daardoor mochten ze plaatsnemen in de
Koets. Sytske werd uitgeroepen tot koningin en mag een jaar lang de beker tentoonstellen op de schoorsteenmantel.
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Achterse rij vanaf links: Simen Bootsma, Jouke Vlasbloem, Lars Onrust, Kim Dijkstra, Evelien Land en Bauke Jan Feenstra.
Voor: Jan Dijkstra, Indy Tuinier, Danny Hoogeveen, Amber Nauta, Siebren de vuilnisman, Anne de Vries en Robin Koornstra. Koetsier Hessel Bouma.

WELPEN B-KLASSE
Niels & Quincy verloren hun beide partijen. De
finale tussen Robin & Anne tegen Hanna &
Jildert was erg spannend maar werd met 5-4 6/6
gewonnen door Robin cs.
1e Robin Koornstra (k) & Anne de Vries

WELPEN A-KLASSE
Hier verloren Xander en Anouk hun beide partijen
nipt. De finale tussen Jorn & Indy tegen Ingmar &
Larissa werd gewonnen met 5-4 6/2 door Jorn cs.
1e Jorn Dijkstra (k) & Indy Tuinier

PUPILLEN B-KLASSE
Christiaan & Cornelis verloren hun 3 partijen.
Jelien & Tiede wonnen 1 partij. De finale tussen
Abe & Emiel tegen Danny & Amber werd
gewonnen door Danny cs.
1e Danny Hoogeveen (k & Amber nauta
2de prijs Abe Reinsma & Emiel Dolman

PUPILLEN A-KLASSE
Ype en Boukje verloren beide partijen. De finale
tussen Lars & Kim tegen Niels & Lobke hier
kwam alles aan de telegraaf en waren het Lars cs
die de kransen mee naar huis namen.
1e Lars Onrust (k) & Kim Dijkstra

SCHOOLJEUGD B-KLAASE
De partij tussen Alwin & Elma tegen Rik &
Lisanne kwam alles aan de hang. De winst was
voor Rik cs en stonden zij in de finale. Hun
tegenstander in de finale, Bauke-Jan & Evelien
wonnen hun 2 partijen vrij eenvoudig. De finale
werd gewonnen met 5-3 6/4 door Bauke-Jan cs
1e Bauke-Jan Feenstra & Evelien v.d Land (k)
2e Rik v.d Gaast & Lisanne Rinia

SCHOOLJEUGD A-KLASSE
Jurre En Eelke verloren beide partijen. De finale
hier tussen Klaas & Klaas tegen Simen & Jouke.
Eerstgenoemden kwamen na een achterstand sterk
terug maar bij 5-5 6/0 was de winst voor Simen cs
1e Simen Bootsma (k) & Jouke Vlasbloem
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Aktiviteiten in “Mounewetter”
Op woensdag 18 juli voldeden 11 kinderen aan
de exameneisen en behaalden hun C-diploma.
Het waren: Jan Bisschop, Willemein Hengst,
Anna Hiemstra, Joska Hylkema, Jorn Kiewied,
Miranda Luzizila, Ian Rooijakkers, Rodin
Rooijakkers, Anke Schippers, Doutsen Smit en
Jelmer de Vries. Gefeliciteerd en jullie foto’s
staan op www.zwembadmounewetter.com.
Vrijdagavond 20 juli kwamen maar liefst 172
bezoekers naar de discoavond toe. DJ Jelmer
Huisman was aanwezig met zijn gezellige disco-

muziek om de zwemmers te vermaken. De kiosk
van de camping was speciaal open, zodat de
zwemgasten wat lekkers konden kopen. Rond
half 11 kwam er een eind aan het waterfestijn en
kon het badpersoneel terugzien op een gelukkig
droge en zeer geslaagde avond. De volgende
discoavond wordt gehouden tijdens de zwem4daagse op vrijdag 31 augustus.
Vanaf 23 juli is het zwembad doorlopend
geopend, in de zomervakantie zijn er iedere
woensdagmiddag leuke spelletjes. Kijk voor de
juiste openingstijden even op onze website.

De vrienden van Schraard Live vieren dorpsfeest
Op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 juli
vierde Schraard haar dorpsfeest. Het thema
luidde dit jaar 'de Vrienden van Schraard Live“.
Donderdagavond is het de beurt aan muziekcorps Excelsior om het feest te openen. Tijdens
de Skraarder musykjun bieden zij de Schraarders
een spetterend concert. Met de volledige bezetting van 43 man zetten de voormalige
Nederlandse en Wereldkampioenen de feesttent
in vuur en vlam. Zeker als op een gegeven
moment zangeres Anne Span ten tonele verschijnt en samen met het corps de ene na de
andere hit ten gehore brengt. Daarna neemt
Suzanne van Disco Silver het stokje over. Zij
zorgt ervoor dat binnen de kortste keren iedereen
op de dansvloer staat.
Vrijdagochtend komt het met bakken uit de
lucht. Het spelparcours voor de schooljeugd met
o.a. boerengolf, klompgooien, ballon blazen en
hoepel werpen wordt van buiten naar binnen
verlegt. Naar de tent en naar het dorpshuis waar
werklui druk bezig zijn met de verbouw. Handig
is anders, maar nood breekt wetten. Uiteindelijk
wint het team van Bouke Sterkenburgh, Mayke
Rijpstra, Tjipke van Gosliga, Lucia Buwalda,
Renske Slagman, Ewout Buma en Janiek van
der Brug. Na afloop is er voor iedereen patat.
Tijdens het matinee klinken uit de kerktoren de
klare klanken van een carillon. Ook ’s middags
staan de hemelsluizen nog wagenwijd open. Dus
ook de spelen voor de rest van het dorp verhuizen naar binnen. Het team dat o.a. het snelst en
het handigst dozen stapelt, emmer werpt, planken verplaatst en busje wipt bestaat uit Nino
Zuiderveld, Marije Kuipers, Jelte Strikwerda,
Hinke Rinske Douna, Ruben de Boer, Coby van
der Goot, Sjoerd van der Woude en Els Hofstra.
Daarna mogen de jongeren zich weer bewijzen.
Tijdens Vrienden van Schraard Live tot 12 jaar,
zien we een keur aan artiesten voorbijkomen.
Uiteindelijk velt de jury haar deskundige oordeel: de derde prijs is voor Martijn Popma,
Hylke Sterkenburgh en Klaas van der Brug met
het op hun geheel eigen wijze vertolkte nummer
Balada van Gusttavo Lima. De tweede prijs is
voor Deborah met het nummer Ai Se Eu Te Pego

van Michel Telo. De eerste prijs gaat naar Elise
Velzen, Djenne Rozenmuller, Mayke Rijpstra en
Sietje Piebenga voor het nummer Teen age
dream met een door henzelf geschreven tekst.
's Avonds zijn de ouderen aan de beurt. We krijgen het lied "Schraarder Merke" te horen, we
zien Rinus met zijn Romana op een ronkende
motor de tent binnenrijden, waarna de scooter
met vereende krachten het podium opgetild
wordt. We horen Kressip, Birdy, de Dolly Dots
Senior en een vrolijke medley. De hele tent doet
mee met een soort avondgymnastiek op het
nummer Tsjoe, Tsjoe, Wa. Er verschijnt een
smurf op het podium en Sugar Lee Hooper duikt
over de jurytafel. Uitslag: derde prijs voor het
zestal eitje, eitje, eitje, eitje, eitje & eitje met het
eierlied. Tweede prijs voor Jo-met-de-banjoPeter Nauta en de eerste prijs gaat naar Rod
Stewart & Amy Bell, alias Ronald Velzen en
Pauline van Leeuwen en hun lieftallige achtergrondkoortje bestaande uit Elize en Tess Velzen
en Sietje Piebenga. Dan nemen de dansers en
drinkers het stokje weer tot in de kleine uurtjes
over.
De volgende morgen is het weer opgeklaard en
geniet heel Schraard onder de klanken van het
carillon van een uitgebreid brunch buffet, waarbij menigeen al om half twaalf aan de hamburgers zit. Dat blijkt een goede bodem voor het
familie volleybal toernooi dat op de vrijterp verspeeld wordt. De finale gaat tussen de families
Kuipers en Heeres. Na een spannende strijd gaat
de wisselbeker dit jaar naar de familie Heeres,
waarna een ieder zich weer naar de tent begeeft.
Terwijl de kinderen genieten van de kinderdisco,
zitten de ouderen buiten uit te puffen in de zon.
Nieuwe krachten worden opgedaan tijdens de
oudhollandse nasi maaltijd, waarna het de band
Butterfly 's avonds moeiteloos lukt om het hele
dorp nog één avond massaal de dansvloer op te
krijgen. Tijdens een stoelendans moet menig
stoel het ontgelden. De volgende ochtend vertelt
de dominee dat feesten er zijn om gevierd te
worden en laat dat nou precies zijn wat de
Schraarders gedaan hebben. Drie dagen lang.

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

Zaterdag 28 juli a.s.
is het weer zover!
K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd
Organiseert

It Posthus

PEARKEKEATSEN
aanvang 11.00
A- en B-klasse met verliezersronde
minimaal 1 lid per partuur
Opgave via de mail:
kvmeiinoarien@hotmail.com
Bij Joop van der Werf 06 54705281
of Sjaak Kooistra 06 30278488
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Agenda
Vrijdag 27 juli:
Makkum Centrum: Beauty- en Wellness markt
van 16.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag 28 juli:
Kaatsen in Cornwerd, Pearkekeatsen
aanvang: 11.00 uur
Schat zoeken met metaaldetectoren Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Strandbibliotheek

Zondag 29 juli:
Bingo in de Piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 31 juli:
Avondrust,Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Woensdag 1 augustus:
Vriendschapsbandjes maken Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Strandbibliotheek

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
gezamenlijke viering in Witmarsum

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. G van der Woude
Makkum - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Dhr. H Fransen
Muzikale bijdrage: Dhr. E Terluin
Organist: Mevr. K Reitsma – Zijlstra

Wist u dat...
Als jij in Makkum en omstreken woont en denkt
dat jij het talent hebt om te zingen, dansen,
breakdancen, jongleren of iets anders leuks kunt
laten zien aan een publiek!
Grijp dan nu je kans om dit op een groot podium
te doen?
Geef je op en laat zien dat je op 31 augustus
klappertandend kunt stralen!
Be there or be square!!!
Voor info en opgave t/m 16 jaar en stuur een
mail t.n.v. leugebollepopVollie, Rixt en Karin
voor 10 augustus naar: rixtardeboer@hotmail.
com of bel naar Vollie 0639449492
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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

Tv meubel: kleur beuken 25 euro. Tel 0651266936
2 kaartjes voor de band de NITS, die optreden in
Het Bolwerk in Sneek zaterdag 22 september
a.s. om 21.00 uur Prijs voor 2 kaartjes = 28 euro
Tel. 0515-232 272
1-pers.bed, half hoogslaper met uitschuifbaar
bureau (links/ rechts te gebruiken)met bergvakken
inclusief lattenbodem vr pr €60.- tel 0515-855694.
GEVONDEN

Bij brandweergarage zilv. kl. halsketting met
hartje. af te halen bij kantoor Gem. Werken
Waardwei no 1 Makkum.

* Sleepbedrijf Pieter Bootsma kreeg de opdracht om het 22 meter lange casco van de “Sossega van
Rotterdam naar Makkum te brengen. Freddy Bloemsma ging het schip vervolgens met zijn kraan,die
een hefvermogen heeft van 80 ton,op de vaste wal zetten. Waarna het via de openbare weg naar de
Gebroeders van Enkhuizen ging voor verdere afbouw.

WIE O WIE

Wie heeft dinsdagavond van de Makkumer
Merke Leon zijn kinderfietsje uit het kleedhok
van de kaatsvereniging meegenomen?Graag op
't kaatsveld terugbezorgen of bellen met 0515233195/0624953529
GRATIS AF TE HALEN

6 jonge poezen, 4 cyperse en 2 zwarte. 3 maanden
jong. Zindelijk, lief en speels. Ontwormd en
ontvlooid. Jelly Reitsma Allingawier, tel 0515233535
Grote partij betontegels info 06-21526191

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl

10e Nota’s Schilderbedrijf Ledenpartij Dames
Zondag 8 juli werd deze laatste ledenpartij voor
de merke gehouden op “Keatslân De Seize” te
Makkum. Ondanks de stromende regen die dag
waren er bij de dames acht parturen. En werd er
gewoon vrolijk en actief gekaatst. Het ging een
beetje anders dan normaal, want er ontstond een
langdurige bij loterij. Het partuur van Vollie
Oonstenveld, Helena Kleiterp en Angela
Vrooman wonnen de twee omlopen en ook het
partuur van Sjoukje Hoekstra, Andrea van der
Velde en Anna Jaspers (bij geloot) hadden de
eerste omloop en de tweede omloop gewonnen
en kwamen dus beide tegenover elkaar te staan
in de finale. Langzaam aan werd het droog en
begon zelfs de zon te schijnen. Tussen beide
parturen werd er fanatiek gekaatst, beide parturen hadden er alles voor over en zetten hun goed
in. Er werd dan ook flink gegleden op het veld
voor de bal, om de punten te pakken. Eerst ging
het gelijk op, maar daarna liep het partuur van
Vollie Oostenveld, Helena Kleiterp en Angela

Vrooman al gauw uit en wonnen de finale van
Sjoukje Hoekstra, Andrea van der Velde en Anna
Jaspers met een stand van 5/2 6/6.
In de verliezersronde won het partuur van Rina
Nota, Hieke Bootsma en Monique van Hijum
(bij geloot) met 5/4 6/4 van het partuur van Jikke
Bergsma (bij geloot), Boukje van der Werf en
Ellen van Hijum.
Uitslag:
Dames Winnaarsronde:
1e Vollie Oostenveld, Helena Kleiterp,
Angela Vrooman
2e Sjoukje Hoekstra, Andrea van der Velde,
Anna Jaspers
Dames verliezersronde:
1e Rina Nota, Hieke Bootsma,
Monique van Hijum

10e Nota’s Schilderbedrijf Ledenpartij Jeugd
Bij de welpen poulekaatsen met 4 partuur.Ook
mocht de tussengroep voor het eerst aan een
ledenpartij meedoen. Helaas werkte het weer
niet echt mee. Siebren en Levi verloren hun 3
partijen, Quincy en Melvin wonnen 1 partij.
Jacob en Ilona gingen met de 2de prijs naar huis.
De kransen waren voor Jildert en Demy.

partijen. In Poule B waren het Abe eb Jorn die al
hun partijen wonnen. In de finale waren Eelke cs
te sterk voor Abe cs.

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

Bij de meisjes ook 4 partuur. Evelien en Larissa
wonnen 1 partij net als Lisanne en Elma. De 2de
prijs was voor Loes en Amber. De kransen waren
voor Anna-Jantsje en Indy.

Uitslag Meisjes
1ste prijs Anna-Jantsje Bosma & Indy Tuinier
2de prijs Loes Attema & Amber Nauta

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Bij de Jongens 6 partuur verdeeld over 2 poules.
In Poule A wonnen Eelke en Cornelis al hun

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

Uitslag Welpen
1ste prijs Jildert Rinia & Demy Kooistra
2de prijs Jacob Bosma & Ilona Adema

Uitslag Jongens
1ste prijs Eelke Reinsma & Cornelis Tijmstra
2de Prijs Abe Reinsma & Jorn Dijkstra

