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Ook voor een tweede huis bent u beter 
af met een NVM-(aankoop)makelaar!

Fluittiste Miriam Katsburg geslaagd voor D-examen    
door Sjirk Wijbenga

* Tijdens het laatste Nieuwjaarsconcert van Hallelujah soleerde Miriam Katsburg met begeleiding 
van het harmonieorkest. Uitgevoerd werd “Andante in C majeur” van Wolfgang Amadeus Mozart.

Makkum - De 15-jarige Miriam Katsburg 
behaalde voor de zomervakantie haar d-examen 
voor fluit aan de muziekschool Kunsten & 
Ritmyk. Het d-examen is het meest prestigieuze 
examen wat aan de muziekschool kan worden 
behaald. Het is ook het hoogst haalbare examen 
voor amateurmuzikanten. 

Miriam speelt bij de muziekvereniging Hallelujah. 
Maandagavond is de vaste repetitieavond o.l.v. 
Nynke Jaarsma. Het gezin Katsburg is alom 
vertegenwoordigd bij vereniging. Vader speelt 
hoorn, Moeder fagot, broer Nico klarinet en zusje 
Anne-Marique speelt hobo. In groep 5 op de 
basisschool kwam Miriam via het Pimba-project 
in aanraking met de dwarsfluit. Aanvankelijk 
was er nog wat twijfel tussen trompet en dwars-

fluit maar de keuze was snel gemaakt. Via het 
jeugdorkest van Hallelujah kwam ze al snel 
terecht bij het A-orkest. Het gehele opleiding-
traject aan de muziekschool werd Miriam bege-
leid door haar muziekdocente Jeanette Valkema. 

Miriam zit op het Marne College in Bolsward en 
gaat na de zomervakantie naar 5 Atheneum. Of 
ze een muzikale loopbaan wil is nog onduidelijk. 
“Muziek maken is een leuke hobby”, zegt ze, 
“maar ik wil eerst mijn school afmaken. Mijn 
keuzepakket is breed en ik kan daarna alle 
kanten op”. Miriam speelt ook bij het Fries Jeugd 
Harmonieorkest dat o.l.v. van dirigent Thys Oud 
staat. Het FJHO is een orkest waar jonge talent-
volle muzikanten naast hun eigen orkest met 
leeftijdsgenoten muziek kunnen maken. 
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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 Meijering 
Praktijk 0514-522424 / Privé 0514-332501
- 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

Wij wensen Jolande, Ronald, Peter en Linda 
veel sterkte toe nu zij hun man en heit

Jan Struiving
moeten missen.

De Bouwers
Minniste Mienskip Makkum en Omkriten

Geschrokken en verdrietig zijn wij door het 
plotselinge overlijden van

Jan Struiving
Vader van onze oud-leerlingen Ronald, Peter 
en Linda. Wij wensen Jolande, de kinderen en 
verdere naasten heel veel sterkte toe.

Leerlingen, team,  ouders, 
OR en MR van O.B.S. It Iepen Stee

Makkum, 6 augustus 2012

Stil… zijn wij na het overlijden van
         

Jan Struiving
echtgenoot van onze collega Jolande. Wij 
wensen Jolande, Kinderen en Familie heel 
veel sterkte toe

Collega´s 
Keukenteam Avondrust

Tige oandien binne wy troch it hastich ferstjerren fan ús buorman
                         

Jan Struiving
 

Wy winskje Jolande, Ronald, Peter en Linda in protte sterkte ta foar no en de kommende tiid.

Ulbe en Jenny Oostenveld Edwin en Arnolda Gerritsma
Antoine en Alie Noordergraaf Andries en Afke Koornstra                   
Joh. van Veen Jitske Hellinga
Marcel en Julia Groen  Cor en Ankie de Witte    
Tjeerd en Neeltje Reinsma Renzo en Ellen de Rooij
Ton en  Willy Kamerbeek Douwe en Lammie van den Berg
Fons en Antje van Bergen Joost en Rita Bijlsma
Kim en Angela Chiu Jan en Rommy Schilstra           
Arend en Jellie Poog en bern 

 4 augustus 2012
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Familieberichten
“O, welk een vreugd zal het zijn 
om in de hemel bij Jezus te zijn“ 

Met droe  eid, maar dankbaar voor alle liefde 
en zorg die wij van haar mochten ontvangen, 
geven wij kennis van het overlijden van onze 
lieve en zorgzame mem, beppe en oerbeppe 

Afke Wesselius-Louwsma 
* Skuzum,   Makkum,
   5 november 1924     5 augustus 2012 

 Sinds 7 juli 1990 weduwe van Jan Wesselius.  

 Makkum: Doutsy Bootsma-Wesselius 
  Willem Bootsma 

 Emmeloord: Klaske Falkena-Wesselius 
  Hendrik Falkena 

 Makkum: Feikje Wesselius 
  Manno Bolink 

 Oudehaske: Willy Wesselius 
  Marjon Klarenbeek 

 Harlingen: Lieuwe Wesselius 
  Froukje Wesselius-Prins 

 Witmarsum: Willem Wesselius 

 Exmorra: Wiepkje Postma-Wesselius 
  Reinder Jan Postma 

 IJlst: Riemer Wesselius 
  Nelleke Verheugen 

De dankdienst zal plaatsvinden op zaterdag 
11 augustus om 11.00 uur in “het Anker”, 
Buren 17 te Makkum. 
Een half uur voor aanvang van de dienst is er 
gelegenheid tot condoleren. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 

Corresponden  eadres: D. Bootsma-Wesselius
 Grote Zijlroede 30
 8754 GG Makkum

U kunt deze advertenten  e als uitnodiging 
beschouwen.
------------------------------------------------------------

Lieve beppe, we zullen je missen.

Beppe- en oerbeppesizzers

Nei alle moaie jierren fol fl eur en libbenskrê   
hawwe wy, nei in dreeche lêste  id, dochs 
noch has  ch ôfskie nimme moa  en fan myn 
leave man, ús soarchsume heit en leave pake

Andries Elsinga
* 17 jannewaris 1927  3 augustus 2012
   Minnertsgea    Makkum

       25 augustus 1954.

 Makkum: Martha Elsinga-Postuma

 Makkum: Fokje en Thierry
    Sander
    Marieke
    Erik

 Ljouwert: Greet en Carla

Gedempte Pu  en 40, 8754 EH Makkum

Andries is thús.

De ôfskiedstsjinst sil hâlden wurde op tongersdei 
9 augustus om 11.00 oere yn de ‘Van Doniakerk’, 
oan de Kerkeburen te Makkum, wêrnei de 
beïerdiging plak fi ne sil.

Fan 10.30 oere ôf is der gelegenheid ta 
kondolearjen yn boppeneamde tsjerke.

De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek,
troch Him mei ik lizze yn griene greiden.
Hy bringt my by we  ers dêr’t ik rêst fyn.
Hy lit my wer ta mysels komme.
                                                            Ps. 23:1-3

Nei in libben fan tawijing en soarch foar 
eltsenien dy’t him leaf wie, moa  e wy

Bram Dijkstra
ús heit, pake en oerpake misse.

* Easterbierrum † Boalsert
   15 desimber 1934    3 augustus 2012

 Sûnt 20 febrewaris 2001 widner fan Tine Douma.

 Warnsveld: Durk en Gerrie
 Makkum: Klaas Jan en Froukje
 Makkum: Hinke †
 Snits: Luc en Amarens
 Makkum: Hein en Trees
 Makkum: E  e-Anne en Froukje
 Makkum: Bram en Marie
 Snits: Nynke en Douwe

  Pakesizzers en oerpakesizzer.

De tanktsjinst foar syn libben en de beïerdiging 
fi ne hjoed, 8 augustus, plak.

Skriuwadres: Jachthavenstrji  e 43
 8605 BV Snits

De Hear is myn Hoeder

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is ferstoarn 
ús âld bourman

Bram Dijkstra
Wij winskje de bêrn, pakesizzes en oer-pake-
sizzers in protte moed en krêft om fierder te 
gean.

Piet en Hinke
Cor en Tinie
Sjoerd en Gerrie
Tjerk en Marijke
Rob en Rita
Wiepie en Sjoukje
Joeke en Jannie

Veel te vroeg is overleden mijn maat

Jan Struiving
Wij wensen Jolande en de kinderen veel sterkte 
in de komende tijd.

Gerrit en Geertje.

Twinkeljende eagen
en altyd yn foar in grapke…..

Het heengaan van onze fijne buurman

Andries Elsinga
laat een grote leegte achter.

Wij wensen Martha, de kinderen en de klein-
kinderen veel sterkte toe.
 

De bewoners van 
De Wize Weage.

Makkum, 3 augustus 2012.

Omringd door warmte en liefdevolle verzorging 
is overleden onze lieve schoonzuster

Afke Wesselius – Louwsma
G. Louwsma - Miedema
H. Louwsma - Reitsma
N. Louwsma - de Jong
 en tantezeggers

Makkum 5 Aug 2012.
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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

Vrachtwagen naast de weg

eigen fotoeigen foto

Donderdagmiddag rond half 6 belandde een vracht-
wagen met stro naast de weg op het fietspad van 
de Meerswal tussen Makkum en Exmorra. Door 
een stuurfout wist de chauffeur de auto niet op 
de weg te houden, waardoor deze voor de helft in 
de berm terechtkwam en hierdoor met de wielen 

wegzakte. Hierdoor kon deze niet zelf weer op 
de weg komen en moest er een sleepwagen-
bedrijf aan te pas komen. De hele nacht zijn twee 
sleepwagens bezig geweest de vrachtwagen 
weer op de weg te krijgen. Uiteindelijk kon de 
geschrokken chauffeur weer verder rijden. 

De Boerderij
Het televisieprogramma “De Boerderij” zoekt 
kandidaten. In het programma wordt een boer 
geholpen bij het vinden van een geschikte opvolger 
voor zijn boerderij. Acht kandidatenkoppels, die 
dromen van een totaal nieuw leven op een melk-
vee- en akkerbouwboerderij, krijgen de kans om 
dit waar te maken.

Kandidaten
Voor het televisieprogramma is MasMedia op 
zoek naar mensen die samen met hun partner 
(M/V, vriend/vriendin, broers, neven, enz.) de 
ambitie hebben om – op termijn – de boerderij 
over te nemen en bereid zijn om daar volledig 
voor te gaan. Het programma biedt ze een goede 
start om deze droom te realiseren. Kandidaten 
moeten in de periode eind september-oktober 
beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen een 
e-mail sturen onder vermelding van telefoon-
nummer, adres, leeftijd, motivatie en eventuele 
(werk)ervaring naar deboerderij@masmedia.tv.
Voor vragen en/of verdere uitleg over het pro-
gramma kun je contact opnemen met de redactie 
via e-mail of 035 – 528 8868.

Programma
In het programma draait het aan de ene kant om 
een agrarisch bedrijf waarvoor het echtpaar dat 
er nu woont zelf geen geschikte opvolger kan 
vinden. Aan de andere kant zijn er acht kandidaten-
koppels die één grote droom hebben: een eigen 
boerderij. In het programma zal te zien zijn hoe 
de kandidatenkoppels hun intrek nemen op de 
boerderij. Hoe zij samen (met de boer) het 
boerenbedrijf zullen runnen, vernieuwen en 
strijden voor de overname van de boerderij. 
Elke aflevering bestaat uit de weergave van de 
dagelijkse werkzaamheden, opdrachten en 
uitdagingen. De opdrachten hebben altijd een 
inhoudelijke relevantie met het vak en vinden 
plaats in de natuurlijke omgeving van de 
boerderij. Kandidaten worden hierbij beoordeeld 
op samenwerking, techniek, inzicht en kunde. 
Eén van de kandidatenkoppels krijgt uiteindelijk 
de mogelijkheid om de boerderij ook daad-
werkelijk over te nemen.

Voor velen is ‘een zweethut’ een onbekend
ritueel en graag willen wij u laten proeven hoe 
dit eeuwen oude ritueel, ons mensen, fysiek en 
geestelijk kan reinigen. Zittend rond een vuur 
zullen wij uw vragen beantwoorden, krijgt u uit-
leg over de zweethut ook vanuit welk gedachten-
goed wij ons hiermee hebben verbonden, kunt  u 

zien hoe de zweethut gebouwd is en kort ervaren. 
U bent van harte welkom op Donderdag 9 
augustus van 15.00 tot 16.00 uur op het erf van 
BOIZCA, Meerswal  11,  8759 LR Exmorra. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ho Mitakye Oyasin  = Indiaanse zinsbeëindiging 
dat betekent ‘ Tot al mijn verwanten’

Zweethut een onbekend ritueel
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zomervla, 1 liter...................................................1.59

Mascarpone Brimi Italiaanse Kaas, pak 250 gram.............1.39

Gebraden Gehakt........................per pakje 25 cent korting

Everyday Spaghetti, 500 gram.....................................65 cent

Everyday Pastasaus, 500 gram.....................................89 cent

Zaanse Slasaus, flacon 750 ml...................................voor 1.25

Aanbiedingen geldig van do. 9/8 t.e.m. wo. 15/8

Profiteer van 9 t/m 11 augustus
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

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

Het barbecue
seizoen is weer

begonnen!

Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s

Kortom, compleet
verzorgd voor een 
gezellige avond!

2,50

2,75

2,50

2,75

Agenda
Vrijdag 10 augustus:
Makkum, centrum: Gezelligheidsmarkt
van 16.00 – tot 21.00 uur
 
Zaterdag 11 augustus:
Zandkasteel bouwen. Vanaf 4 jaar.
Aanvang 13.30 uur bij de Strandbibliotheek.

Zondag 12 augustus:
Bingo in piramide Holle Poarte aanvang:20.00 uur

Dinsdag 14 augustus:
Avondrust, Klaverjassen aanvang 14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 11 augustus:
Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Zondag 12 augustus:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. S Hovestad – de Jong
organist: Dhr. Sterenberg
 
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
 
Makkum – Minniste Mienskip, 10.00 uur
Korte viering en ontmoeting
 
Makkum  - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Dhr. P Speelman
Muzikale bijdrage: Dhr. D Reitsma/ trombone
Organist: Mevr. Kl. Reitsma – Zijlstra
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Heb JIJ de 
LBP-FACTOR?!!!!!
Woon jij in Makkum en omstreken en denk 
jij dat je talent hebt om te zingen, dansen, 
breakdance, jongleren of iets anders leuks 
kunt laten zien aan een publiek! Grijp jij je 
kans om dit op een groot podium te doen? 
Geef je dan nu 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
stuur een mail 
t.n.v. leugenbollepop Vollie, Rixt en Karin  
voor 10 augustus naar:
rixtardeboer@hotmail.com 
of bel naar Vollie 0639449492

Bertus Bijlstra de Makkumer orgelman   door Sjirk Wijbenga

Bertus Bijlstra bij de door hem geschilderde Pruikmakershoek op de zweef van Buwalda tijdens  
Makkum Merke. Inzet: Bertus Bijlstra begin jaren 80 met zijn draaiorgel in Leeuwarden

Makkum - Het is 1962. “Hasto in oargel?” vroeg 
Pieter Tichelaar aan zijn werknemer Bertus Bijlstra, 
die toen een jaar in dienst was op de aardewerk-
fabriek. Na de Academie Minerva te Groningen 
kwam Bertus Bijlstra via de reclamebranche als 
schilder (later tekenaar) terecht bij Koninklijke 
Tichelaar Makkum, het oudste bedrijf van Nederland. 
Bertus was eigenaar van een draaiorgel maar dat 
stond nog in zijn vorige woonplaats Warten. Van 
jongsaf aan is Bijlstra gefascineerd geweest van het 
draaiorgel. Als kind vond hij het al mooi als hij in 
de verte het geluid van het orgel hoorde naderen. 
Naast het specifieke geluid was het ook prachtig 
om te kijken naar de bewegende poppen die met 
stokjes op belletjes sloegen. Aan de achterzijde kon 
hij gefascineerd kijken naar de stokjes die op de 
trommels sloegen en het open- en dichtvouwen van 
het orgelboek. Het orgel, Ramona genaamd, kwam 
naar Makkum en werd ondergebracht in een stichting. 
Via deze stichting werd er geld ingezameld. 
Regelmatig was het orgel in Makkum te horen en 
werd er huis aan huis gecollecteerd met het zoge-
naamde mansbakje, het ovale koperen geldbakje 
waarmee de orgeldraaiers de straatmuziek ritmisch 
begeleidden. Bijlstra herinnert zich die tijd nog al 
te goed. Ook die dorstige zaterdagmorgen toen ze 
in de Kerkeburen aan een vrouw vroeg of ze wat 
drinken mochten. “Jawis wol” zei de vrouw, “dêr is 
de reinwettersbak. De putamer stiet der boppe op”. 
Nieuwsgierig naar hun herkomst vroeg ze: “Wer 
leit jim skipke”. Toen de mannen vertelden dat ze 
uit Makkum kwamen reageerde ze: “O, mar dan 
hienen jim ek wol in beker krije kinnen”.

In 1967 werd de stichting opgeheven en Ramona 
werd verkocht. Bijlstra bleef echter heimwee houden 
naar een draaiorgel en kocht  2 jaar later eentje van 
kermisexploitant Buwalda, voor Makkum geen 
onbekende naam. Sinds jaar en dag staat Buwalda 
tijdens de Makkumer Merke met zijn zweef op het 
plein. De contacten tussen de beide families zijn al 
van oudsher en Bertus Bijlstra onderhoudt al jaren-
lang het schilderwerk van de zweefmolen. Met de 
meeste zorgvuldigheid worden de panelen door 
hem beschilderd met nostalgische landschappen 
en/of dorpsgezichten. De combinatie van de prach-
tige authentieke schilderingen en muziek van toen 
maken de kermisattractie nog altijd tot een bijzon-
dere verschijning. De schilderskwaliteiten van Bertus 
Bijlstra bleven niet onopgemerkt in de kermis-

wereld en menig eigenaar van een draaimolen laat 
het schilderwerk graag aan hem over. De nieuwe 
aankoop van het draaiorgel vond dus plaats in 1969 
en is tot aan vandaag de dag nog te beluisteren in 
Makkum. Het orgel dateert uit 1907 en is gebouwd 
door de befaamde orgelbouwers Gebrüder Wellershaus, 
Mülheim Ruhr Saarn in Duitsland. Het is gebouwd 
als een cilinderorgel. De beperkingen van de cilinder 
en de meebrengende hoge kosten waren de oorzaak 
dat het orgel in de twintiger jaren omgebouwd werd 
tot boekorgel. Het draaiorgelboek is een zigzag 
gevouwen boek gemaakt van stevig karton waarin 
gaten zijn gekapt. Het boek  bedient de registers, het 
slagwerk en de tonen van het draaiorgel. Bijlstra 
heeft door de jaren heen een gevarieerd repertoire 
verzameld en zijn collectie is inmiddels uitgegroeid 
tot een kleine duizend meter. Een boek heeft een 
gemiddelde lengte van 40 á 50 meter. Van tijd tot 
tijd dient het orgel gestemd te worden. Hiervoor is 
een speciaal stemboek ontwikkeld. “Ik kin der net 
oer”, zegt Bertus Bijlstra, “as in oargel falsk is. Dat 
heart nearne nei”.  Het orgel is ook onderhevig aan 
de weersomstandigheden. Wanneer het warmer of 
kouder wordt kan het hout gaan werken en kan het 
orgel ontstemd raken. Bijvoorbeeld in de zomer bij 
oostenwind gaat het orgel na een tijdje anders klin-
ken. “Dan is it krekt as wurdt er wat heas”. 

Een draaiorgel is een mooie hobby en ieder die er 
één heeft is er trots op. Mensen blijven dikwijls 
staan kijken, gaan meezingen en dansen op de maat 
van de muziek. Bijlstra: “Mar der binne ek guon dy 
der neat fan ha moatte, hear. Dy rinne der gau oan 
ferby”. Voorheen nam Bijlstra nog weleens deel 
aan orgelfestiviteiten of werd er op uitnodiging 
gespeeld in andere dorpen of steden. Ook werd er 
iedere vrijdagavond (koopavond) gespeeld bij de 
Rige in Makkum. Het aantal optredens is nu 
beperkt tot af en toe nog een braderie. Maar 
Makkum mag trots zijn dat het nog een draaiorgel 
heeft. Het geeft een uniek tintje aan evenementen 
en het is sfeerverhogend wanneer de inmiddels 80 
jarige Bertus Bijlstra met zijn draaiorgel in het 
centrum van Makkum speelt. Iedereen kent de 
Makkumer orgelman en dat werd extra benadrukt 
toen hij een vrouw met 2 hondjes tegenkwam in de 
straten van Makkum. Vermanend sprak ze de 2 
viervoeters toe toen die blaffend tegen hem tekeer 
gingen: “Hâldt jim stil, jim sjogge dochs wol dat 
dat de oargelman is”.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* 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

Makkumers op de 159e PC                         door Jetze Genee

Woensdagochtend klokslag acht uur met een 
opkomende zomerdag voor de boeg luister ik 
naar de jaarlijkse openingsrede van voorzitter 
Westra van de Permanente Commissie (PC). Een 
mooi stukje Fryske traditie nog altijd recht-
streeks op de radio. Onderweg naar werk wel te 
verstaan. De PC volg ik vandaag net als vele 
anderen via radio, twitter en de finale live op 
Omrop Fryslân. Aan deze belangrijkste kaats-
partij van het jaar doen dit jaar maar liefst vier 
Makkumers mee waarvan een net verhuisd is 
naar Bolsward. Onderweg naar een afspraak 
voert de voorzitter tijdens zijn openingswoorden 
de spanning op voor de 16 partuur die om 9.30 
uur aan de wedstrijd mogen beginnen.

Wedstrijdverloop
Onder hen Lennart en Hyltje. Na de loting van 
maandag werd het voor hen een zware opgave 
om tegen favorietparuur Olijnsma aan te treden.
Na een brutale start stonden Olijnsma cs. ook 
achter (met 1-2), maar stoomden toen door naar 
4-2 en uiteindelijk 5-3 en 6-4. Voor Lennart was 
het de tweede PC. Hyltje debuteerde en kon 
vertellen dat het debuut naar meer smaakt. In de 
voorbereiding heeft het partuur zelfs een ont-
spannen bootreisje met etentje georganiseerd. 
Ondanks dat en geen overdreven spanning wilde 
het niet lukken vandaag. 

Een Makkumer ‘om útens’ (Bolsward) is Hendrik 
Jan van der Velde die woensdag aan zijn tweede 
PC begon. Deze voorinse had het lot, partuur-
nummer 7 ook tegen. Tegen de titelhouders 
Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en 
Daniël Iseger kwamen vlot met 0-2 achter tegen 
de met lef kaatsende Haye Jan Nicolay, Hendrik 
Jan van der Velde en Tjisse Steenstra. Hendrik 
Jan wist de snoeiharde opslag van fenomeen van 
der Bos een aantal maal goed te breken door in 
te stappen en al voor de voorlijn de ballen te weg 
te slaan. Helaas voor hen trokken de favorieten 
de zaak op tijd weer recht: 5-3 en 6-4.

De laatste Makkumer die in actie kwam is 
Michiel Scheepvaart. Na de derde prijs van vorig 
jaar werd ook dit jaar attractief kaatsen van zijn 

partuur verwacht. Mede door een sterke opslag 
werd in de eerste omloop gewonnen van het 
tweede klas partuur van Pieter Vogels. Op 5-2 en 
6-2 sloeg Scheepvaart een perfecte zitbal. 
Daarmee een ronde verder en bij de beste acht 
van de PC. De tweede omloop trof Scheepvaart 
cs. hert partuur Van der Bos cs. Waar de favorie-
ten de hele dag het publiek overwegend tegen 
hadden kon Michiel en zijn maten vrijuit kaat-
sen. Vooral mentaal werd deze partij een spekta-
kel. Pas op 4-3 namen Van der Bos cs. voor het 
eerst de leiding en in het eerst daarna zorgde 
Gert-Anne van der Bos met drie zitballen 
hoogstpersoonlijk voor het vijfde eerst. 
Uiteindelijk werd het 5-4 en 6-4. Als troost 
mocht Michiel samen met Jacob Zaagemans en 
Gert-Jan Meekma na afloop de stimuleringsprijs 
in ontvangst nemen. 

Naast de kaatsers wordt het Sjûkelân jaarlijks 
door vele Makkumers en regiogenoten bezocht. 
Makkumer Aloysius Freitag was deze dag in 
volle actie als verslaggever Kaatsen bij Radio 
Eenhoorn, ‘de Keatszender fan Fryslân’. Deze 
enthousiaste kaatser weet de sfeer op de radio 
goed te vangen. Traditie, eer en een sportiviteit 
samengepakt in een heus kaatsstadion. 

De westhoek van Fryslân levert traditiegetrouw 
veel topkaatsers die het heilige gras mogen 
betreden op de eerste woensdag van augustus. 
Dit jaar deelnemers uit Makkum, Witmarsum, 
Tjerkwerd en Bolsward (12 in totaal, red.). De 
sfeer is zeer speciaal en met het prachtige weer 
kon ook dit jaar weer als geslaagde PC bijge-
schreven worden. 

Partuur 9 met Hendirk Tolsma, René Anema 
(oud Witmarsumer) en Thomas van Zuiden 
(Koning) uit Tjerkwerd versloegen in de halve 
finale verrassend favoriet partuur Olijnsma in 
5-5 2-6 en in de finale de andere favorieten 
partuur 7 Van der Bos cs. Een knappe prestatie 
voor dit eersteklas partuur en het bewijs dat 
volgend jaar de Makkumer deelnemers zeker 
niet kansloos zijn! Volgend jaar toch maar voor 
een kaart zorgen.

Foto: Klaas Koopmans DronrijpFoto: Klaas Koopmans Dronrijp
v.l.n.r.: Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans en Gert-Jan Meekma
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* Onderhoud en reparatie van uw auto 
*  airco service; onderhoud en reparatie, 
*  Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.
*  testapparatuur voor motordiagnose.
*  Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.
*  Remmentestbank voor controle van de remmen.
*  Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie
  cruisecontrol, alarm etc..
*  raam reparatie en vervanging 
*  schade taxatie en reparatie 
 met vervangend vervoer.

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden, ook complete sets 
 incl velgen.
* Dealer F1 powerbox, voor meer vermogen 
 en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions, met nationale autopas 
 en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een 
 zoekopdracht plaatsen en  wij zoeken de gewenste 
 auto voor U op.

Hyundai I30 Station 1.6i
Dynamic Business, Airco-ecc, 
navigatie, Lm velgen, radio-cd
Zeer mooie auto
96 dkm  bj 2009

 11.250,-

kijk op www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions

VENTILATORS
PVC BOOTJES
KOELBOXEN
BARBECUES
KLAMBOES

GAS FLESSEN

TOT 17 AUGUSTUS MAANDAG
TOT ZATERDAG GEOPEND

Wist u dat...
* de Leane bewoners zich nog een week op 
 kunnen geven voor de b.b.q.
 
* er al een mooi lijstje ligt om het gezellig te 
 maken

Uitslagen 
PSV de Halsbânruters
Garijp 23 juli
In Garijp werd ook een selectie verreden voor 
friezen. Bobbie IJdema kwam met Uo to Date’s 
Celina uit in de klasse L1. In de 1e proef won zij 
de 2e prijs met 203 punten en in de 2e proef nam 
zij de 3e prijs mee naar huis met 1198 punten,
Samen goed voor 4 winstpunten. Met Up to 
Date’s Ulkje kwam Bobbie uit in de klasse M1. 
In de 1e proef won zij de 2e prijs met 198 punten 
en in de 2e proef reed Bobbie  181 punten bij 
elkaar,samen goed voor 3 winstpunten.

Drachten 27 juli
Louise Nieuwenhuis kwam hier uit met de 
Friese merrie Sieuwke Fan Lutke Peinjum om 
uit te komen in de klasse Z1 voor de selectie 
voor Friese paarden. In de 2e proef won zij de 6e 
prijs met 207 punten goed voor 1 winstpunt.

Ook hier kwam Bobbie aan de start met Up to 
Date’s Celina in de klasse l1. 1e proef 1e prijs 
met 201 punten en in de 2e proef  ook de 1e prijs 
met 196 punten ook deze keer kan Bobbie weer 
4 winstpunten bijtellen

Harich 22 juli
De Kwintoruiters organiseerde in Harich hun 
jaarlijkse concours. In de 1e proef won  Louise 
Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke Peinjum  
in de klasse Z1de 5e prijs met 210 punten ook 1 
winstpunt. Ineke de Bruin kwam hier uit in de 
klasse B met Ciana United. In beide proeven 
won zij de 1e prijs met de mega scores van 215 
en 204 punten samen goed voor 4 winstpunten.

Cornwerd 5 augustus
Yvonne Philipse kwam hier aan de start met Be 
Cool Men in de klasse M1. In beide proeven 
won zij de 2e prijs met 191 en 187 punten goed 
voor weer 2 winstpunten.
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

VAKANTIE ?
Volg dan een creatieve inloop 

workshop bij De Binderij.
Prijs: Vanaf  17,50 
incl. koffie&koek.

Reserveren? niet nodig, 
u kunt zo binnen lopen.

Tevens hebben wij 
zomerse zijde aanbiedingen 
voor zeer zonnige prijzen!!!

Tot ziens bij de binderij,
Voor info: 0515-233266

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

Zerres broeken
Lang en 3/4

50% KORTING

Mouneboulers Witmarsum

Tijdens de jaarvergadering begin dit jaar werd 
o.a. het schema van de toernooien in 2012 
besproken. Eén van deze wedstrijden op 21 juli 
werd als onderling toernooi vermeld. Een week 
voor  dat deze zou worden gespeeld werd de 
naam van het toernooi plotseling veranderd in 
een verrassingstoernooi. Nou ja, wat zou dat nu 
weer zijn?  Niemand wist het antwoord. Bij 
navraag bij de voorzitter wist ook hij niet wat de 
verrassing zou zijn. Ook op de dag zelf was er 
nog steeds niemand die van iets wist. Misschien 
was de verrassing wel dat het prachtig mooi 
weer was. Misschien zou de puntentelling wel 
anders zijn. Ja, de spanning werd opgebouwd. 
En zo hoort het bij een verrassing. 

Nadat een ieder z’n 3 partijen had geweest wilde 
voorzitter Klaas Haitsma graag de prijzen uit-
reiken. Maar hij kreeg de kans niet. Het woord 
werd hem ontnomen door de secretaris, Wiebe 
Huisman. Ten eerste wilde hij graag de baan-
commissaris Melle van de Witte bedanken voor 
z’n vele uren werk op de baan. Hij kreeg een 
prachtige pen met het logo van de vereniging 
erop. Jaloerse blikken waren het gevolg. Menig-
een wilde ook wel zo’n pen. Wiebe opperde dat 
er nog 10 pennen waren maar ja, wanneer zou-

den deze uitgereikt worden en vooral aan wie? 
Voor de “kantinejuffrouw” Ineke Haitsma had 
Wiebe een mooi shirt met ook het logo van de 
vereniging erop. De voorzitter moest maar gaan 
zitten want hij zou het woord toch niet meer 
krijgen. De secretaris zou deze keer de prijzen 
uitreiken. Toen vertelde hij dat ook de 8 prijs-
winnaars een pen met inscriptie zouden krijgen. 
Daarnaast had hij voor alle winnaars een leuk 
pakketje samengesteld. Toen pas kwam de aap 
uit de mouw waarom het een verrassings-
toernooi was. Wiebe zou de volgende dag z’n 
50e verjaardag vieren en wilde dit heuglijke feit 
op deze manier met ons vieren. Dit werd door 
een ieder zeer op prijs gesteld en zo werd 
spontaan “lang zal hij leven” gezongen. Dit was 
nog niet alles. Wiebe bood alle deelnemers ook 
nog een leuk hebbeding aan. Al met al een zeer 
geslaagde middag. 

De winnaars van deze middag waren bij de 
dames: 1. Nannie Haitsma, 2. Corrie Bouma, 3. 
Sippie de Boer en 4. Hieke Keuning.    

Bij de heren was de uitslag: 1. Klaas Kroontje, 2. 
Bert van Meggelen, 3. Klaas Haitsma en 4. 
Sjoerd Elgersma.

eigen fotoeigen foto

Zaterdag 21 juli Vrouwbuurt:
Zaterdag 21 juli werd een mooi concours te 
Vrouwbuurt verreden, hierbij konden op zaterdag 
de paarden zowel dressuur als springen starten.

In het BB-springen kwam Ellen Reekers met 
Varna aan de start, een mooi foutloos parcours 
met een stijl van 63 punten.

Zaterdag 28 juli Bergum:
In Bergum startte Pieternel Heeres met Bambi in 
de klasse B-dressuur, de eerste proef 190 punten 
en de tweede proef 195 punten, goed voor 2 
maal de 1e prijs en maar liefst 3 winstpunten.

Zondag 29 juli Harich:
Door de Kwintoruiters georganiseerd werd er op 

het terrein te Harich een prachtige wedstrijd 
georganiseerd, hierbij konden zowel pony's als 
paarden starten.

In de klasse M1 dressuur voor paarden startte 
Maaike Tolsma met Ulinka, met 183 punten de 
eerste winstpunt binnen èn een 3e prijs. In de 
klasse Z1 startte Teus Breevaart met Wynonna, 
met 207 punten voor de tweede proef een 
gedeelde 4e plaats. 

Ook troef voor de Friese Kampioenschappen, 
Sabine Mollema startte met haar Zharr Royal in 
de klasse Z1, de eerste proef 211 punten en een 
2e prijs en de tweede proef 227 punten en een 
1e prijs!

Uitslagen van de Waardruiters
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  openingstijden
 dinsdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 woensdag van  8.00 tot 18.00 uur 
 donderdag van  8.00 tot 18.00 uur
 vrijdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 zaterdag van  9.00 tot 13.00 uur

woensdagmiddag 
kinder knippen voor  10.-!

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

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

  openingstijden

vanaf nu vrijdagavond 

knippen zonder afspraak 

van 19.00 tot 21.00 uur

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

Nieuwe regioparochie start op 1 januari 2014
Bolsward – De besturen van de parochies van 
Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum 
hebben ingestemd met het projectplan om per 1 
januari 2014 samen te gaan in één nieuwe parochie. 
Binnen deze parochies zijn al een aantal jaar 
gesprekken gaande over samenwerking en 
samengaan van de parochies. De vier parochie-
besturen hebben in deze periode al veel werk 
verzet. In het voorjaar van 2012 is een project-
team ingesteld om het hele proces te coördineren. 
Dit projectteam heeft nu zijn projectplan ”Kerk 
bij de mensen” gepresenteerd aan de vier paro-
chiebesturen. ”We hebben met elkaar afspraken 
gemaakt over hoe we de nieuwe parochie vorm 
willen geven, welk voorbereidend werk daar-
voor nodig is en hoeveel tijd we daarvoor willen 
nemen”, aldus Hans Hettinga, voorzitter van de 
projectgroep.

Pastoor Arjen Bultsma is bijzonder ingenomen 
met het projectplan: ”Het wijst ons een goede en 
bovendien begaanbare route naar een nieuwe 
parochie, die past bij datgene wat we voor vitaal 
Rooms Katholiek geloofsleven in onze tijd 
nodig hebben”. De nieuwe parochie krijgt één 
overkoepelend bestuur met vier locatieraden 
voor de huidige rooms-katholieke geloofsge-
meenschappen in de huidige parochies. Het 

projectplan onderstreept dat er een goede paro-
chiestructuur voor de komende tien tot vijftien 
jaar neergezet dient te worden en dat de begroting 
sluitend moet zijn. Op het gebied van werkgroepen 
en activiteiten zal zoveel mogelijk worden 
samengewerkt.

De samenvoeging is niet alleen een bestuurlijke 
zaak, maar raakt ook het geloofsleven van de 
parochies. De vier geloofsgemeenschappen van 
de bestaande parochies blijven in principe 
bestaan als deel van een nieuw geheel. Het pro-
jectteam geeft in het gepresenteerde plan aan dat 
de nieuwe parochie ook nieuwe mogelijkheden 
biedt om samen geloof te beleven. De samen-
voeging heeft tot doel voor nu en de toekomst 
een positieve impuls te geven aan het katholieke 
geloof in de geloofsgemeenschappen in deze 
regio. Directe aanleiding voor het nu daadwer-
kelijk uitvoeren van de plannen is het plan voor 
een bestuurlijke reorganisatie dat bisschop De Korte 
in het najaar van 2011 heeft gepresenteerd. 
Hierbij moeten de tachtig huidige parochies van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden worden samen-
gevoegd tot negentien nieuwe parochies. De Vier-
sprong, het huidige samenwerkingsverband van 
de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum 
en Workum, is één van die nieuwe parochies.

Makkum - Grenzen verleggen, zeilen, veel lol, 
en ondertussen ook nog een inspirerend onder-
wijsprogramma volgen. Ben jij klaar voor de 
grootste en leukste uitdaging van je leven?

Wylde swan vaart met school at sea
In 2011 kregen voor het eerst in de Nederlandse 
onderwijsgeschiedenis VWO-4 leerlingen toe-
stemming om hun schoollokalen 6 maanden lang 
te verruilen voor een zeilschip. Voor het eerst 
vaart nu het unieke Friese Tall Ship “Wylde 
Swan” uit Makkum samen met 32 leerlingen en 
5 docenten via de Canarische Eilanden naar de 
Caribbean, Panama, Cuba en via de Azoren weer 
terug naar Nederland. Aan boord van de Wylde 
Swan volgen leerlingen hun normale VWO-4 
programma. Tegelijkertijd leren ze een zeilschip 
besturen, op sterren navigeren, maken ze vrienden 
voor het leven en ontdekken ze nieuwe (ei)-
landen en culturen. Verder zijn de leerlingen aan 
boord ook onderdeel van een uitgebreid coaching 
programma dat gericht is op persoonlijkheid, 
zelfvertrouwen en zelfkennis. In oktober 2012 
bundelen de Wylde Swan en School at Sea hun 
krachten. Deze keer met maar liefst 68 leerlingen 

op 2 schepen, varen de Wylde Swan en de 
Regina Maris op 26 oktober 2012 met beide 32 
VWO-4 leerlingen en 5 docenten uit. De Wylde 
Swan keert op 27 april 2013 in Nederland terug.
Er zijn nog 4 plaatsen voor leerlingen beschik-
baar. Together. Further ... & Beyond

Een schip faciliteert een breed scala aan sociaal 
en maatschappelijk relevante processen. In Zweden 
en Duitsland, waar de combinatie van zeilen en 
leren al veel langer bestaat, en men dit al langer 
weet, is gebleken dat de unieke totaalaanpak een 
zeer positieve impact op de ontwikkeling van 
leerlingen heeft. Om in de toekomst relevante 
onderwijsprogramma’s met realiteitszin te kunnen 
blijven aanbieden richt de Wylde Swan in het 
najaar van 2012 een kenniskring op die regionale, 
nationale maar ook internationale onderwijscentra, 
ondernemers en overheid samen-brengt. Onder 
het motto “Together. Further ... & Beyond” wil 
de kenniskring vanaf 2013 vernieuwende en 
toonaangevende (onderwijs) programma’s aan 
boord van de Wylde Swan organiseren, met als 
rode draad duurzaam gedrag en leiderschap 
(gericht op bewustwording en gedragsverandering).

Tall ship Wylde Swan verlegt grenzen

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 8 augustus 2012

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.

Federatie jeugd in Pingjum
Zaterdag 4 augustus werd in Pingjum de federatie 
partij voor de jeugd gekaatst. De partij zou in 
Zurich plaatsvinden, maar door de vele regen was 
het veld daar onbespeelbaar. Gelukkig kon worden 
uitgeweken naar Pingjum en kon de partij toch door 
gaan. Op een klein buitje na bleef het droog en er 
werd, vooral bij de schooljeugd, spannend gekaatst. 
Om half vier werden de prijzen uitgereikt.

Welpen winnaarsronde
1e Germ Pyt van Popta, Lollum
 Naomi Wiersma, Workum
2e Ingmar Wijma, Makkum
 Hilde Veninga, Witmarsum

Welpen herkansingsronde
1e Larissa Smink, Makkum
 Tjipke van Gosliga, Schettens
2e Keimpe Dijkstra, Pingjum
 Eefje Groen, Workum

Pupillen winnaarsronde
1e Boukje-Ellen Bosma, Makkum
 Cornelis Tijmstra, Makkum
2e Redmer Zaagemans, Witmarsum
 Grieta Veninga, Witmarsum

Pupillen herkansingsronde
1e Jorrit Tolsma, Arum
 Heline Koning, Gaast
2e Douwe Lycklama à Nijeholt, It Heidenskip
 Hidzer Bogaard, Bolsward

Schooljeugd winnaarsronde
1e Reinder van Abbema, Schettens
 Gabe-Jan van Popta, Lollum
2e Klaas Bosma, Makkum
 Pieter Kleinjan, Witmarsum

Schooljeugd herkansingsronde
1e Gyanne Hiemstra, Ferwoude
 Thomas Jarno Miltenburg, Bolsward
2e Lars Wijma, Makkum
 Yvonne Galama, Tjerkwerd
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Z.g.a.n. Turbo Trimmer € 20,- tel. 0515-231823
 
SportYak, blauw, polyethylene volg-/vis-/speel-
bootje voor de kinderen. 2.13 x 1.15, gewicht 19 
Kg. Vraagprijs €.125,- tel. 0517 532199
 

Makkum, 31-07, Doniastraat: Driekleur poes;
cypersgrijs met cypersrood en o.a. witte bef en 
teentjes, 3 jaar.
Parrega, 02-08-2012: Zwarte ex-kater, 1 jaar.
Drie witteborstharen en wit plukje bij onderbuik. 
Heeft chip.

Gevonden op het Vallaat alhier, een lees brilletje 
met rood plastic montuur in grijze brillekoker. 
Info. 0515-232205
 
Elke week worden er meerdere kittens gevonden
in het Amivedigebied; zie onze site. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, 
tel. 088-0064692.
 

2 Kleine konijntjes, een witte met zwarte oogjes 
en een zwart witte. Geboren in Juni. Mama konijn 
(zwart met wit vlekje) met baby konijntjes. 
Geboren op 1 augustus. tel. 0517-579646
 

Docent wil bij voldoende deelname een cursus 
beeldende fotografie geven. Ik zou graag aan 
deze cursus meedoen. U ook? Bel dan voor 
informatie 0515 232097

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

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

VERMIST

Zoekertje
Gezien in Makkum

Doorkijkje bij Profile Rinia letterlijk! Van de Markt kan je nu zo naar de Kerkstraat (en andersom). 
De collectie is uitgebreid maar nog niet helemaal compleet. En dat zal deze week wel het geval zijn.

Vrijdag 10 augustus is er in het centrum van Makkum de gezelligheidsmarkt van 16.00 – tot 21.00 
uur. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis hun spulletjes aanbieden. Opgave bij de marktmeester aldaar.

Nog een paar nachtje slapen en dan gaat het 
Makkumer skûtsje en zijn bemanning richting 
Hylpen voor de eerste wedstrijd in de B klasse. 
Het skûtsje ziet er weer tip top uit en is er weer 
klaar voor, zo ook de bemanningdie na de vele 
trainingen eerst in Heeg op het Heegemermeer en 
nu de afgelopen weken bij Makkum op het 
IJsselmeer weer het nodige hebben bijgeleerd. Dit 
is natuurlijk ook wel nodig want de B klasse van 
de I.F.K.S. is wel even een behoorlijk stapje hoger 
dan de C klasse van vorig jaar. We gaan er met z,n 
allen weer een mooie week van maken en hopen 
op  een goed eind resultaat. Natuurlijk kunnen wij 
ook niet zonder supporters en hopen ook vele 
Makkumers tussen het publiek tegen te komen.

Het wedstrijd schema:
11 augustus  Hindeloopen
13 augustus  Stavoren
14 augustus  Heeg (wedstrijd is het beste te 
volgen vanaf de yndyk bij woudsend)
15 augustus  Sloten
16 augustus  Echtenerbrug
17 augustus  Lemmer 
18 augustus  Lemmer 

Ook kunnen jullie ons volgen:
www. makkumerskutsje.nl 
en op twitter. account: #6gebroeders 
of hyves. account:  #6loeders

Makkumer Skûtsje in de B klasse in de IFKS

Stoeterij Beijemastate Arum
Drachten 27 Juli 
L1 Dressuur - Bobbie IJdema met Up To Date,s 
Celina 201 punten en 196 punten 1ste prijs
Z1 Dressuur - Louise Nieuwenhuis met 
Sieuwke fan Lutke Peinjum 207 punten 6de prijs

Harich 28 Juli 
Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke 
Peinjum 210 punten 5de prijs

Cornwerd 5 Augustus
L1 Dressuur - Anja Oudendag met Zwarte 
Willem fan e Beijemastate 190 punten 6de prijs 
en 194 punten 2de prijs
Yvette Altena met Pauline fan Stal Ghia 189 
punten en 181 punten 
L2 Dressuur - Iris Holman met Samos 193 punten 
1ste prijs en 193 punten 1ste prijs 


