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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Vrijstaande 6 pers. recreatiewoning + aanlegsteiger, 
rustig kleinschalig parkje, prachtig bos- en waterrijk 

gebied, nabij IJsselmeer, 492 m² eigen grond.
Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Molkwerum, Ymedaem 12

Makkum - Alie Postma-Kooistra en Janke Koopmans, 
vriendinnen en in het dagelijks leven respectievelijk 
werkzaam bij de gemeente Súdwest-Fryslân en als 
secretaresse, hadden het er al vaker over gehad: 
Wat zou het leuk zijn om nog eens iets anders te 
gaan doen. Beide dames waren in vorige banen al 
met mode en uiterlijk bezig. Alie werkte in diverse 
kledingzaken en Janke heeft als visagiste heel wat 
bruidjes van een mooie make-up voorzien. In maart 
bezochten ze de beurs “Vrouw”. Ze ontmoetten daar 
een mevrouw uit Limburg die kledingparty’s gaf. 
Na dat gesprek wisten Alie en Janke: dit is een 
formule die ook voor ons geschikt is. Ze gingen 
met het idee aan de slag en zo ontstond Kokofun! 
De naam van hun bedrijf is samengesteld uit de 
beginletters van hun achternamen, aangevuld met 
“fun” Daarmee willen ze aangeven dat het hun 
vooral gaat om het aanbieden van een gezellig 
avondje aan hun klanten. Het is vergelijkbaar met 
een Tupperware- of Hara-avondje. De gastvrouw 
zorgt voor een hapje en een drankje en nodigt 
vriendinnen uit. Kokofun! zorgt ervoor dat haar 
woonkamer wordt omgetoverd tot een fashion-shop. 
Alie en Janke gaan de party’s samen verzorgen. 

Wie hen boekt wordt bezocht met een uitgebreid 
assortiment trendy en hippe dameskleding. Bij het 
inkopen proberen Alie en Janke ervoor te zorgen 
dat er voor elk wat wils is. Dat betekent dat het 
betaalbaar moet zijn, dat ze niet alleen maatje 36, 
maar ook maat 44 inkopen en rekening houden met 

verschillende smaken. Behalve kleding verkoopt 
Kokofun! ook schoenen, sieraden, horloges, tassen 
en sjaals.

Voor de jaarmarkt van 19 juli hadden de dames van 
Kokofun! een advertentie in de Makkumer Belboei 
gezet om iedereen er op attent te maken dat men 
hier kennis kon komen maken met hun nieuwe 
bedrijfje. Het plan dreigde bijna in het water te 
vallen. Op het moment dat ze hun partytent geïn-
stalleerd hadden ter hoogte van snackbar De Sultan 
kregen zo’n enorme stortbui op hun dak dat ze geen 
andere oplossing zagen dan alle spullen maar weer 
in te pakken. Teleurgesteld gingen ze De Zwaan in 
om daar even bij te komen. Rick Hack bood de 
dames toen aan om zijn achterzaaltje te gebruiken. 
Daarvan hebben ze dankbaar gebruik gemaakt. 
Door middel van facebook, twitter en enkele ouder-
wetse postertjes werd iedereen van deze nieuwe 
plek op de hoogte gesteld. Zo werd het toch nog 
een geslaagde primeur. Het is de bedoeling van 
Kokofun! om de party’s op vrijdagavond te gaan 
houden. Onder het motto: ”een leuk begin van het 
weekend”. Ze zien Friesland en Noord-Holland als 
hun werkgebied.

Heeft u ook zin in een gezellig avondje met vrien-
dinnen en de dames van Kokofun!? U kunt bellen 
voor een afspraak. Alie Postma- Kooistra is bereik-
baar op nummer 06-22712988 en Janke Koopmans 
op nummer 06-46119442 

Kokofun!                                         Door Judith van Lavieren
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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 trom-
bosedienst: 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

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 Wiersma 
Praktijk 0515-332418 / Privé 0515-332501
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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

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

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 3 augustus:
Makkum Centrum, Gezelligheidsmarkt
van 16.00 – tot 21.00 uur
 
Zaterdag 4 augustus:
De Van Doniakerk in Makkum en de kerk
in Piaam doen mee met het Tsjerkepaad
en zijn geopend op van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Voorlezen en knutselen uit Piraat Lars
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur 
in de Strandbibliotheek.
 
Zondag 5 augustus:
Bingo in Piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 7 augustus:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant
  
Woensdag 8 augustus:
Vliegers maken Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur 
in de Strandbibliotheek.

Kerkdiensten
Makkum – K.C.Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Dhr. C van Rhijn
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst
 
Makkum  - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Mevr. C Hoekstra – Baarda 
Muziek en zang van: fam. K Bakker
Organist: Dhr. J Adema

De judojuf en meester 
zijn heel erg blij

Ze hebben er weer een judoka bij
deze keer voor het vrouwenteam 

Want al die tijd hield er in de buik 
van de juf een klein meisje zich schuil!

Op 22 mei 2012
is onze dochter en zusje geboren, 

Brecht Fardou 
ze was 48 cm lang en woog 3275 gram

Sytze en Elisabeth 
van der Heide - van der Wal

Djordy, Duncan en Olaf 
Burenlaan 40

8749 GB Pingjum

Tankber en bliid binne wij 
mei de berte fan ús dochter

Corneliske
Berne op woansdei 18 juli 2012 

om 13.22 oere.
Sij weaget 4400 gram en is 53 cm lang

Suske fan Theun en Ottje

Heino en Trijntje Hoekstra-Tilstra
Alde Syl 3, 8754 GH Makkum

Till.: 06 51383390

Zo gewoon en heel bijzonder

Emma
22 juli,  9.07 uur,  3500 gr,  51 cm

Hans en Nynke
Zusje van Aaron

It Ferset 58
8754 LC Makkum

0515-854347

Nynke en Emma rusten van
12.00 tot 15.00 en na 18.00 uur

Trots, blij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Charlotte Anne
Geboren op 17 juli 2012

Om 15.46 uur
Gewicht: 3350 gram

Lengte:  50 cm

Jeroen en Diana Dijkema - Anema
De Jister 6, 8754 GN Makkum

Tel: 0515-230881
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenland Volle Yoghurt, 1 liter........................................1.29

Versunie Boterhamworst.............per pakje 25 cent korting

Honig Groentesoep.......................................per pakje 89 cent

Everyday Keukenrollen, pak à 4 stuks...............................2.59

Bij aankoop van een fles Remia Dressing naturel, 500 ml..1.59
Een krop Sla voor 10 cent op=op

Aanbiedingen geldig van do. 2/8 t.e.m. wo. 8/8

Profiteer van 16 t/m 18 februari
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 
(meer dan 10 soorten!)

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Donderdag t/m Zaterdag

4 Kip Krokant 
Schnitzels
+ 500 gram Kipfilet

Rookvlees
100 gram

+ Boeren Cornedbeef
100 gram

Rookworst

Snert goed gevuld
per liter

2,50

2,75

2,50

2,75

samen

7,99

samen

3,49

4,25

2e
1/2 prijs

Geen oud papier
Makkum – Opgelet! Zaterdag 4 augustus zal er 
geen oud papier worden opgehaald door de leden 
van Muziekver. Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers in ver-band met de vakantie. De 
eerstvolgende keer zal zijn: zaterdag 1 september.

De Zware Jongens 
tijdens Sneekweek

De Zware Jongens zijn maandagavond 6 augustus 
live te bewonderen tijdens de Sneekweek. De 
Zware Jongens maakten samen met het Lus koor 
een Sneekweek - single. (LUS = Lui Uut Sneek). 
De titel van het nummer is "Al mut ik krupe".

Maandag 6 augustus staat er een podium in de 
Stadhuistuin te Sneek waar een Hollandse avond 
gehouden wordt met een tal van landelijk bekende 
artiesten. Vanaf half 8 kunt u genieten van op-
tredens van o.a. Peter Beense (treedt ook echt al 
om 19:30u op) Stef Ekkel, Tim Douwsma, Dirk 
Meeldijk, Rob Ronalds, Alpenzusjes, Django 
Wagner, Grad Damen, Alex, de Lawineboys en 
natuurlijk de Zware Jongens. De entree is gratis!!!

eigen fotoeigen foto
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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

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

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

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

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

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

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

Kazemattenmuseum dankbaar 
voor schenking waardevolle stukken

* De heer Kees Broekman overhandigt voorzitter Teye ter Wisscha een tas met waardevolle militair-
historische artikelen.

Op zaterdag 28 juli ontving het Kazematten-
museum Kornwerderzand de heer Kees Broekman 
en zijn echtgenote Trudy Broekman-Kamphorst 
uit Jitsinghuizen ( Gr. ). Zij brachten in 2 leger-
kisten een enorme hoeveelheid aan artikelen uit 
de Tweede Wereldoorlog en de politionele acties 
in het toenmalig Nederlands Indië. Hieronder 
bevinden zich zeer veel, uiterst interessante 
documenten, onderscheidingen, een bajonet, een 
veldkijker en diverse andere voorwerpen. 

Het echtpaar werd ontvangen door enkele 
bestuurs-leden van de Stichting Kornwerderzand, 
die het meegebrachte dankbaar in ontvangst 
namen. Bij een kopje koffie werd uitvoerig stil-
gestaan bij de herkomst van de geschonken arti-
kelen en de bijbehorende verhalen. De vader van 
de heer Broekman werd tijdens de mobilisatie in 
april 1940, als eerste luitenant bij de zware 
mitrailleurs van het 28ste Regiment Infanterie, 

gelegerd op Kornwerderzand. Vlak voor de Duitse 
inval werd hij met zijn Regiment overgeplaatst 
naar de Moerdijkbrug, waar hij na de verloren 
strijd tegen de Duitse overmacht, door parachu-
tisten krijgsgevangen werd gemaakt. Na de 
bevrijding vertrok vader Jan M. Broekman al snel 
naar Nederlands Indië, waar hij werd ingezet bij 
de politionele acties en uiteindelijk afzwaaide 
als reserve Majoor, hij overleed in 1985. 

Zoon Jan, gepensioneerd weg- en waterbouw-
kundige bij de Nederlandse Spoorwegen, 
bewaarde alle zaken met grote zorg en toen hij 
vorig jaar een bezoek bracht aan het Kazematten-
museum, ontstond bij hem de gedachte om deze 
waardevolle zaken aan dit museum over te dragen. 
Tijdens een geanimeerde lunch kreeg de heer 
Broekman het - opnieuw - (vrijwel) uitverkochte 
boek “Blitzkrieg ! Halte Kornwerderzand” aan-
geboden als dank voor zijn donatie.

eigen fotoeigen foto

VENTILATORS
PVC BOOTJES
KOELBOXEN
BARBECUES
KLAMBOES

GAS FLESSEN

TOT 17 AUGUSTUS MAANDAG
TOT ZATERDAG GEOPEND



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 1 augustus 2012

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Bijzonder verjaardagsfeest 
voor molenaar Lourens Sierkstra!      Door Doutzen Ouderkerken

Witmarsum - Zaterdag 27 juni: reünie van oud-
leerlingen van molenaar Lourens Sierkstra! 
Mede ter gelegenheid van de 80ste verjaardag 
van de molenaar werd deze reünie georganiseerd. 
Een flink aantal oud leerlingen van Lourens 
Sierkstra waren zaterdagmiddag naar Witmarsum 
afgereisd om de molenaar te verrassen.

Lourens Sierkstra is geboren en getogen in 
Witmarsum. “Myn heit, myn pake en myn oer-
pake kamen al fan Wytmarsum, wy binne in echte 
Wytmarsumer famylje”. “Ik kaam as jonkje al 
yn’e moune om foer foar myn hinnen te heljen, 
Stoffels hie doe de moune noch yn behear”. 
Siekstra was werkzaam bij de gemeentewerken 
van de toenmalige gemeente Wûnseradiel. Zijn 
hoofdtaak bij de gemeente was het onderhoud van 
de brandweerkazernes in Witmarsum, Makkum 
en Parrega. “Ik wenne doe mei myn húshâlding 
neist de kazerne yn Wytmarsum”. Toen in 1970 
de molen werd gerestaureerd werd hij via de 
gemeente betrokken bij de restauratie van de 
molen. Na de restauratie heeft Sierkstra ervoor 
gezorgd dat de molen weer in bedrijf werd 
gesteld. “Wy leverje no al 35 jier lang moal oan 
in bakker út Harns”, vertelt Sierkstra. Nadat hij 
zelf het molenaars examen had behaald is 
Sierkstra zelf ook ‘Leermeester’ geworden. De 
opleiding tot molenaar duurt gemiddeld 2 jaar. 
In molen ‘de Onderneming’ kregen de leerling 

molenaars iedere zaterdag les van Lourens 
Sierkstra. Een aantal oud-leerlingen beoefenen 
nu ook zelf het molenaarsvak en verdienen er 
hun brood mee. De meeste oud- leerlingen 
van Sierkstra beoefenen het molenaarsvak op 
vrijwillige basis.

De molen ‘de Onderneming’ dateert van 1850. 
De naam van deze molen staat met sierlijke 
letters op de windpeluw. Na jaren van verval is 
de molen in 1968 verkocht aan de gemeente 
Wûnseradiel. De vervallen woning naast de 
molen werd in 1975 afgebroken en in 1982 her-
bouwd door Lourens Sierkstra. De ligging van 
de molen is op Molenweg 43 te Witmarsum. In 
het dorp neemt de molen een markante plek in 
en is in de wijde omgeving op kilometers afstand 
te zien. De molen valt onder het type 
‘Stellingmolen’ De Onderneming is een koor en 
pelmolen. Op de molen wordt het graan gemaald 
en het gerst gepeld. Gemiddeld worden er vanuit 
deze molen nog 20 zakken meel geproduceerd. 
Iedere zaterdag is deze molen te bezichtigen van 
13.00 tot 17.00 uur. De moeite waard om eens 
een bezoekje te brengen aan deze molen en 
kennis te maken met molenaar Lourens Sierkstra, 
die nog steeds elke zaterdagmiddag aanwezig is. 
Een bijzondere vermelding aan het slot van dit 
artikel is dat Lourens Siekstra erelid is van het 
‘Gild Fryske Mounders’
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Zerres zomer 
lange broeken 
50% KORTING

Rokken - 
Bloesjes 

korte mouw

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Het wordt heter 
laat je wespen bestrijden door de

We s p e n at o r
J.A. Duizendstra    
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

GEVRAAGD:
Schoonmaakhulp,

seizoenswerk.
Tel. 231573

Kina 7 wint keuring 
“De Werkmanskoe” met verve
Geitenfokvereniging “De Werkmanskoe” orga-
niseerde op zaterdag 21 juli j.l. haar traditionele 
kringkeuring in Witmarsum. Rond koffietijd 
stroomde de Arumerweg vol met veetrailers, 
waar al met al een zestigtal Toggenburgers, 
Bonte en Witte geiten uitgeladen werden. Dit 
trok veel bekijks en het publiek kwam dan ook 
massaal naar het kampje bij Melle v/d Witte. Het 
geheel resulteerde in een nostalgisch tafereel: 
het weer was mooi, het veldje gevuld met mek-
kerende geiten, er heerste spanning onder de 
fokkers en was er veel gezelligheid rondom de 
ring. De keurmeesters O. v/d Galiën en D. de 
Jong waren ook dit jaar zeer te spreken over de 
kwaliteit van de geiten en lammeren. Hier en 
daar zou een enkeling wat meer ontwikkeld 
mogen zijn, maar de echte typerende kenmerken 
van de dieren waren goed aanwezig. Er werden 
dan ook veel eerste premies uitgedeeld. Net als 
vorig jaar was er veel jeugd om te helpen met het 
voorbrengen en voor hen was er dan ook een 
speciale ronde waarin alle aanwezige jeugd, ook 
uit het publiek, een lam of geit mochten voor-
brengen. Dit werd voor iedereen beloond met 
een prachtige medaille en een groot applaus. 
Daarna was het tijd voor de laatste rondes, 
waarin bepaald werd wie er per rubiek met de 
titel van kampioen of reservekampioen naar huis 
zou gaan. Tijdens deze rondes werd al langzaam 
duidelijk dat er toch wel één geit steeds bovenuit 
piekte. Eerst al werd door haar de titel “Het 
Beste Uier” veroverd. Toen ze in haar eigen 
categorie ook nog eens kampioen werd, kon het 
bijna niet meer anders dan dat de Toggenburger 
Kina 7 van dhr. Nauta uit Wijnaldum ook 
“Algemeen Dagkampioen” zou worden en dus 
met de felbegeerde bekers naar huis ging.

Uitslagen:
Bonte lammeren: 
Kamp. Tina vd Melkbron, A. Abbing (Westzaan); 
Res.Kamp. Hieke 34, J. de Boer (Itens)
Witte lammeren: 
Kamp. Letster Gina 293, S. van Let (Winsum); 
Res.Kamp. Moniek 51, C. van Diepen (Akersloot)
Toggenburger lammeren: 
Kamp. Sarina 33, D. Brinksma (Kimswerd); 
Res.Kamp. Kina 16, J. Nauta (Wijnaldum)
1 Jarig Bont: 
Rypeinster Sjoukje 43, J. Ludema (Koudum); Res.
Kamp. Doanjumer Minke, P. Strikwerda (Dongjum)
1 Jarig Wit: 
Kamp. Letsters Gina 290, S. van Let (Winsum); 
Res.Kamp. Moniek 50, C. van Diepen (Akersloot)
1 Jarig Toggenburger: 
Kamp. Kina 14, J. Nauta (Wijnaldum)
2 Jaar en ouder Bont: 
Kamp. Sieta 21, G. Strikwerda (Burgwerd); Res.
Kamp. Sytske 1, P. Strikwerda (Dongjum)
2 Jaar en ouder Wit: 
Kamp. Letster Gina 289, S. van Let (Winsum); 
Res.Kamp. Tsjepp.Aleida 288, S. van Let (Winsum)
2 Jaar en ouder Toggenburger: 
Kamp. Kina 7, J. Nauta (Wijnaldum); Res.Kamp. 
Silvia 1, D. Brinksma (Kimswerd) 
Beste Uier: 
Kina 7, J. Nauta, Wijnaldum
Dagkampioen Geiten: 
Kina 7, J. Nauta, Wijnaldum
Dagkampioen Lammeren: 
Tina vd Melkbron, A. Abbing, Westzaan
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Finne 5, MAKKUM

Royale twee-onder-één-kap woning 
met garage en diepe tuin.

Vraagprijs: € 211.000,- k.k.

TE KOOP

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

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.

TE KOOP AANGEBODEN:
Nette VOLVO V70 stationcar Januari 2000, 

Diesel, Automaat, automatische 
airconditioning, trekhaak, en schuifdak

Goed onderhouden. 
APK t/m Januari 2013 Prijs € 1450,== 

tel.: 0515-859083 / 06-83611133

Plaats uw advertentie
in de Makkumer Belboei
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Een prachtige witte box met lade 75 euro. Een 
kinderwagen merk Quinny helemaal compleet 
50 euro. Een blank houten meegroei kinderstoel 
nieuw 20 euro. Alles als nieuw! Kom gerust 
even kijken! tel. 0649941107
 
2 zits senioren bankstel bruin leer 2 jaar oud 
€ 200,- tel. 0515-231906

d.blauw leren 2-zits bankje. Ziet er keurig uit en 
weinig gebruikt. prijs € 55,- tel. 06 16817992
 
grote hoekbank stof kleur bruin 100 euro.
tel. 0515-232075
 
TAGO vouwwagen i.g.st., bouwjaar 1995, altijd 
binnen gestaan, 200 euro. info: 0651021702.
 
Twee lieve en speelse kittens zoeken een liefde-
vol baasje! Ze zijn nu 7 weken oud. De ene is 
een lapjeskatje en de andere een witte met wat 
rode en zwarte vlekjes. Ze zijn al zindelijk! Bel 
met Het ZonneHuis! 0515 233567
 
Kleurdwerg konijn € 10,00. Geboren op 26 maart 
2012. Tel. 0515-856961
 

Wie heeft ons witte (met klein beetje bruin) vos-
konijn gezien? 06-46141770
 
Makkum, 22-07, De Voorn: Cypersbruin met 
witte ex-kater,naam streepie 5 jaar, heeft chip.

Cornwerd, 21-07, Houwdijk: Zwarte poes, witte 
bef, wit snoetje met zwart "Charlie Chaplin"-
snorretje, wit aan voetjes, 1 jaar.
  

Bolsward, A7, tussen Bolsward-Oost en Nijland, 
25-07: Half-om-half zwart-witte ongec. kater, ouder, 
mist o.a. hoektanden. Foto's www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Wie heeft mijn mobiel gevonden? Samsung 
zwart (achterop sticker: LOK) Afgelopen vrijdag 
verloren tijdens markt. Graag afgeven of bellen 
naar HC Boeyenkamp 0515-231315 Hartelijk 
Dank! Namens Tessa (deeln.ponykamp)

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GEVONDEN

VERLOREN

VERMIST

Zoekertje
Gezien in Makkum

* De inventaris van het oude VVV kantoor - dat gevestigd was naast de Waag van Makkum - wordt 
afgevoerd door de gemeente Sùdwest-Fryslân.

Racing Makkum succesvol op Fries Kampioenschap autocross

eigen fotoeigen foto

22 Juli was de datum waarop het Fries 
Kampioenschap autocross verreden werd bij de 
FAC in Blauwhuis. Zowel Jorn Adema als Harm 
Jan Cuperus zijn in de weken voor het Fries 
Kampioenschap druk bezig geweest om hun 
auto’s in prefecte staat te brengen. Het Fries 
Kampioenschap werd verreden over drie man-
ches en de finale. Diegene met de meeste pun-
ten, opgeteld over de 4 rondes mocht zich de 
nieuwe Fries Kampioen noemen. 

In de eerste manche gingen beide coureurs goed 
van start en eindigden in de kop van het veld. 
Harm Jan op plaats twee en Jorn op plaats vijf. 
Ook in de tweede manche gingen beide mannen 
al snel naar de plaats waar ze thuis horen, voor-
aan in het veld. Deze keer waren de rollen omge-
draaid en eindigde Jorn op plaats één en Harm 
Jan op plaats vier. In de derde manche kreeg 
Harm Jan een lekke band, maar ondanks de 
lekke band eindigde hij toch nog als zevende. 

Jorn reed ook deze manche weer sterk en eindigde 
op de vierde plaats. Beide coureurs hadden 
genoeg punten om in de finale te mogen starten. 
Er waren nog verschillende kanshebbers voor de 
titel dus het werd een ongelofelijk spannende 
finale waar om elke meter werd gestreden. Tot in 
de laatste ronde lag Jorn op de tweede plaats, 
maar door een spectaculaire inhaalactie in de 
laatste bocht won hij de finale. Ook Harm Jan 
wist zich vanuit het achterste startveld naar 
voren te vechten en werd vierde. Uiteindelijk 
bleek het een geweldige dag te zijn voor Racing 
Makkum. Nadat alle punten waren opgeteld 
bleek Jorn Adema niet alleen de finale winnaar 
te zijn, maar ook de nieuwe Fries Kampioen 
1600 standaard klasse. Zijn teammaat Harm Jan 
Cuperus is geëindigd op de tweede plaats in het 
Fries Kampioenschap. Een geweldige prestatie 
waar beide mannen trots op kunnen zijn. 
Meer informatie kunt u vinden op www.racing-
makkum.nl

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


