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Tweede prijs voor het Makkumer jongens partuur
op de Freule!!
Door Doutzen Ouderkerken
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Zondag 15 juli Makkumer Merke jongens
afdeling. Jelle Attema, de eerste opslager van het
Makkumer partuur, probeert op de bovenlijn nog
een bal te pakken. Komt vervolgens ongelukkig terecht
op zijn rechtervoet. Doorkaatsen blijkt geen optie.
Later blijkt dat Jelle een fractuur aan het enkel heeft.
Het kaatsseizoen van Jelle lijkt voorbij. Emiel Wijma
vult de open plek in het afdelingspartuur op. Emiel
Wijma kaatst mee met de afdelingspartijen die nog
volgen tot aan de Freule. Het behouden van het
wedstrijdritme is een essentieel punt voor een
partuur. Mede door de inzet van Emiel Wijma kon
dit plaats vinden.
Wommels- Woensdag 8 augustus Freulepartij. Stap
tegen drie uur het kaatsveld op. Zie dat het partuur
van Franeker aan het kaatsen is en dat zij de partij
met winst afsluiten. Het afdelingspartuur van
Franeker heeft dit seizoen alle 9 afdelingswedstrijden gewonnen. Via de luidsprekers hoor ik dat het
partuur van Oude Lije en het partuur van Makkum
op het kaatsveld worden verwacht. Enigszins verrast dat Makkum nog in de race is, maar daarna nog
meer verbaasd dat ik Jelle Attema samen met
Remco Miedema en Jesse Rinia het veld op zie
opstappen. Bemachtig een plekje op de tweede
bankrij. Op de voorste rij zie ik Jacob van der
Weerdt en Bouke Jetze Smink zitten, de 2 coaches
van het partuur. Tussen hen in zit Emiel Wijma.
Waarschijnlijk had hij nu ook graag op deze plek
het veld willen opstappen. Toch klasse dat hij hier zit.

Zie dat Jelle zijn rechterenkel verpakt zit in een brace.
Later verneem ik dat het gipsverband afgelopen
maandag verwijderd is. Alles dus nog heel kwetsbaar. De kwart finale gaat van start. Het partuur wat
wint heeft daarna een staand nummer en staat daarmee gelijk in de finale. Zowel Jelle als Jesse staan
goed op te slaan en in het perk doet Remco goed
werk. De partij komt op 4 eersten gelijk. Daarna
loopt de opslag van Oude Lije niet meer goed. De
winst gaat met een stand van 5 – 4 6/2 naar het
partuur van Makkum en daarmee staat Makkum in
de finale. Doordat het jongenspartuur van Dronrijp
in de halve finale van Franeker verliest wordt het
laatstgenoemde partuur de tegenstander van Makkum
in de finale.
Makkum start de finale partij met de opslag. Sterk
begin dankzij goed opslagwerk van Jelle. Het eerste
bordje is voor Makkum. Na de sterke opening van
Makkum komt Franeker nog sterker terug. Na
eersten gelijk loopt Franeker door en wordt de
stand 4 – 1 voor Franeker. Maar de strijd is nog niet
gestreden, het wordt 5 – 3. Zichtbaar is dat Jelle
flink last heeft van zijn enkel ondanks de brace.
Met 6 punten voor Franeker en 4 voor Makkum
slaat Christiaan de Haan van het Franeker partuur
de bal boven en is de overwinning voor Franeker
een feit. Maar hulde voor het partuur van Makkum,
tot en met de laatste slag volop in de strijd. Een
mooie tweede prijs op deze grote kaatspartij.
Jongens it wie wer bêst genoch!

T 0515 - 233 664

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

Familieberichten
Mijn genade is u genoeg.
2 Cor. 12:9

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeŌ voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hij heeŌ zijn taak volbracht
Eindelijk rust
Met intens verdriet, maar dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeŌ betekend, laten wij u weten
dat van ons is heengegaan myn ynleave man,
ús allerleafste heit en pake

Doeke de Boer
* 21 mei 1932
Makkum

 13 augustus 2012
Makkum

Na een gelukkig huwelijk van bijna 60 jaar.
Makkum: PieƟe de Boer - van der Laan
Makkum: Harmen en Ytsje
Assen: Jannie en Klaas Jan
Makkum: Anne en Naƫma
Gaast: Annita en Marten
Cynthia Lenigestraat 3, 8754 CC Makkum

“Tink om de auto’s en de motorfietsen
en net by it wetter komme, pop”
Na een lang en bewogen leven is op 99-jarige
leeftijd overleden

Tine Karafiat-Rinia
Een bijzonder mens is niet meer.
 10-8-2012
Doetinchem

* 5-7-1913
Makkum

Henriette Margaretha Karafiat 
Christina  en Piebe
Sybren en Carin
Marja
Paul
Petra en Yeb
en kinderen
Tjeerd en Marisja Rinia-Kaszynska 
Tonny en Suzanne
Trudy en Jan
Marilla en Bauke
Theo en Yvonne
Tjeerd en Myra
en kinderen

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 17 augustus om 11.00 uur in de Van
Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

Makkum, Augustus 2012

---------------------------------------------------------------

Wat hebben ze veel voor ons betekend en ons
kracht gegeven. Het voelde en voelt nog steeds
als een warme deken om ons heen. Het was fijn te
ervaren dat u zo met ons hebt meegeleefd tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn innig
geliefde vrouw, onze onvergetelijke mem en
trotse beppe

Leave pake,
Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Langzaam uit ons leven weggegleden
Blijf je in onze harten leven
Berber en Wido, Redmer en Anne
Jolanda en Niek, Erik
Niels, Lars
Petra, Margriet, Jochum Doeke

Zoveel medeleven,
zoveel troostvolle woorden en bloemen,
zoveel liefdevolle brieven en kaarten.

Dieuwke Poog – Bakker
Dit zullen we nooit vergeten. Onze welgemeende
dank hiervoor.
Siebren,
Kinderen en kleinkinderen

Veel te vroeg moet ons jeugdlid Peter afscheid
nemen van zijn vader

Jan Struiving
Wij wensen Peter, zijn moeder Jolande, zijn broer
Ronald en zijn zusje Linda heel veel sterkte toe
voor nu en de komende tijd.
Voetbalvereniging Makkum
Stil en verdrietig zijn wij na het overlijden van

Jan Struiving
Vader van onze teamgenoot Peter.
Wij wensen jou en de verdere familie heel veel
sterkte toe.
Spelers, trainer en leiders Makkum A2

Een kaart
een bloem
een zoen
ze kunnen zoveel voor je doen
de kracht om door te gaan
Bedankt allemaal.
Met dit gedicht willen wij U bedanken voor de
steun en het medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn geliefde dochter, onze
zus, schoonzus en onze tante

Ria Haitsma
namens de familie
Makkum. augustus 2012
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Familieberichten
Onverwacht is van ons heengegaan

Bram Dijkstra
Sinds 20 februari 2001 weduwnaar van Tine Douma
Vader van onze clubgenoot Bram
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte toe bij het dragen van dit
verlies.
Clubgenoten van Biljartclub “De Prins”

Graach wolle wy jimme witte litte
dat op D.V. tiisdei 21 augustus 2012
Us heit & mem, pake & beppe

Klaas Reinsma

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vanille Vla, 1 liter....................................per pak 1.39

&

Jeltje Reinsma-Wiersma

Jisper Kaas Belegen, 500 gram.............................per stuk 4.99

50 jier trouwd binne
De tankbare bern en
pake & beppesizzers
Wytmarsum, G. Japiksweg 59 8748 CL

Grutsk en bliid binne wy
mei de berte fan ús soan

Thijs Julian
Berne op woansdei 8 augustus 2012
om 14.51 oere.
Hy weaget 3190 gram en is 49 sm lang.

Grillham.......................................per pakje 25

cent korting

Friesche Vlag Goudband Koffiemelk, 185 ml............1.05 0.79
Everyday Macaroni, 500 gram....................................65

cent

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

cent

Everyday Toiletpapier, pak à 6 rol.....................................1.95
Aanbiedingen geldig van do. 16/8 t.e.m. wo. 22/8

Thomas en Marije Groeneveld
Bleekstraat 4, 8754 CL Makkum

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 16 t/m 18 augustus
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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Inbrengwinkel Makkum
Makkum - Sinds kort heeft Makkum een
inbrengwinkel. Het is een initiatief van Stephan
Gaasbeek, van stucadoorsbedrijf Gaasbeek en
Pim de Vries. Het is de bedoeling dat zij de
inbrengwinkel samen met enkele medewerkers
gaan runnen. De inbrengwinkel is gevestigd in
het achterste gedeelte van de loods van Gaasbeek
aan het Gruthof 5H.
Hoe het precies werkt in een inbrengwinkel wordt
me uitgelegd door Klaas van der Meer. Na eerdere
functies als verkoper is hij nu hier werkzaam. De
ruimte en de spullen zien er schoon en netjes uit.
Voordat spullen in de inbrengwinkel komen
wordt gecheckt of alles compleet is en bij apparaten ook of ze nog werken. De aanwezige verkoopmedewerker beoordeelt of het artikel aangenomen wordt en bepaalt in overleg met de
klant een (minimum)prijs. Het item komt dan bij
de nette uitstalling te staan. Maar dat is niet het
enige. Men schakelt ook internet in bij de verkoop. Artikelen die ingebracht worden komen
ook op de sites www.tekeapynmakkum.nl en
www.tekeapynfryslân.nl te staan. De ingebrachte goederen kunnen dus door een grote groep
potentiële kopers bekeken worden. Wanneer een
artikel daadwerkelijk verkocht wordt ontvangt
de klant 70% van de gerealiseerde opbrengst. De
goederen worden voor een maand te koop gezet.

Door Judith van Lavieren
Zijn ze dan nog niet verkocht dan zijn er verschillende mogelijkheden. Men kan de goederen
weer ophalen, maar ook een nieuwe verkooptermijn afspreken of het aangebodene laten veilen
op de site van tekeapynfryslan.nl.
Voor wie wat te verkopen heeft is het zeker de
moeite waard om eens een kijkje te nemen bij de
inbrengwinkel. Maar ook voor personen die iets
nodig hebben is dat een aanrader. Het assortiment bestaat uit ingebrachte artikelen aangevuld
met artikelen uit restpartijen, en varieert van
pakjes stiften en speelgoed tot kastjes, tafels en
stoelen. Maar ook een fiets, motor, buggy’s, kussens voor tuinstoelen en een vogelkooi zijn in de
inbrengwinkel te koop. Na het gesprek met
Klaas van der Meer krijg ik een rondleiding.
Behalve buiten en op de begane grond staan ook
op de eerste verdieping de meest diverse artikelen uitgestald. Na deze verrassende rondgang
blijkt er voor Van der Meer alweer werk aan de
winkel: Er staat een klant voor de deur met een
auto vol spullen…..

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

Inbrengwinkel Makkum is geopend van woensdag tot en met zaterdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Men is bereikbaar op telefoonnummer 0515785320 en 06-14666779. Wanneer u goederen
inbrengt dient u zich te kunnen legitimeren.

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

Dorpsfeest Cornwerd
Cornwerd – Op vrijdag 17 augustus om 19.30 uur
is er weer de jaarlijkse ringrijderij met paard en
wagen. Hierbij rijden een 20-tal combinaties met
diverse wagens en paardenrassen. In het dorp
staan vier ‘handen’ opgesteld, waar de deelnemers moeten proberen de ringen uit te steken. Na
elke ronde worden de ringen meer punten waard;
zo zijn er in totaal 40 punten te verdienen. Een
jury van de Friese Aanspanning ziet er op toe dat
er niet te langzaam wordt gereden d.m.v. tijdswaarneming. Gebeurd dit wel dan worden strafpunten toegekend. Voor het schoonste geheel,
d.w.z. de mooiste combinaties, zijn eveneens
prijzen beschikbaar. Deze worden door een des-

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
kundige jury toebedeeld. De prijsuitreiking is na
afloop in de tent op het kaatsveld.
Op dit kaatsveld wordt tevens door K.V.
Meiinoar Ien een nachtkaatspartij voor leden en
niet-leden georganiseerd vanaf 19.00 uur. Hierbij
strijden de heren- en dameskaatsers in gemengde
parturen om de fraaie horloges. Er wordt gekaatst
met een grote luchtbal en zonder handschoen.
Dit levert soms verrassende winnaars op. De
koning(in) van deze partij ontvangt de Zilveren
kaatsbal. Het dorpsfeest wordt op zaterdagavond
afgesloten met een gezellige barbecue bij dorpshuis 'De Bining' vanaf 17.30 uur.

2
1
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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

PSV de Halsbânruters
Wormerveer 12 augustus
Juliën Beersma kwam hier uit met Waldfride Fan
e Ryp-Ein in de klasse L2. In de 1e proef won hij
de 1e prijs met 200 punten en in de 2e proef de
3e prijs met 190 punten. Beide proeven goed
voor 3 winstpunten. Deze wedstrijd telt mee
voor de friezencompetitie.
Harich 9-10 en 11 augustus
Dit jaar werden in Harich voor het eerste keer de
Friese kampioenschappen gehouden. In de klasse B kwam Ineke de Bruin uit met Ciana United.
In de 1e proef reed zij 198 punten 66.00 % bij
elkaar goed voor de 4e plaats. Ineke mocht
s’middags overrijden in deze proef was de score
190 en 203 punten 65.50%. Zij vielen net buiten
de prijzen en werden vierde.
Bobbie IJdema kwam in de klasse M1 uit met

Caramba. Zij eindigde op de 2e plaats met 67%
score.
Met Up to date’s Ulkje red zij ook in de klasse
M1.Zij behaalde een 5e plaats,met beide paarden
mocht zij naar de 2e proef, waar de 12 beste combinaties aan de start kwamen. Met Up to date’s
Ulkje behaalde zij in de proef de 4e plaats met
67% waarmee zij zich heeft geselecteerd voor de
Nederlandse kampioenschappen in september.
In de klasse Z1 kwam Bobbie uit met Artist. Zij
behaalde een score van 62,35% maar mocht
helaas niet naar de 2e proef.
Yvonne Philipse kwam met Be Cool Men uit in
de klasse M1.In de 1e proef reed zij
62.83%(190en187 punten) bij elkaar, goed voor
plaatsing naar de 2e ronde. In deze proef was de
score 59.67%(183 en 176punten) goed voor de
11e plaats.

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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Drumband Hallelujah investeert in de jeugd!

Makkum – Muziekvereniging Hallelujah wil de
jeugd in Makkum en omstreken enthousiast
maken voor het spelen bij de drumband. Met de
aanschaf van vier nieuwe snaredrums geeft de
muziekvereniging de jongste leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de modernste
instrumenten. Op zaterdagmiddag 22 september
wordt er in het MFC een speciale middag georganiseerd met als thema: ‘Ben jij geschikt voor
de drumband?’.

* 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

Jessica, Daniël en Cindy (12 jaar oud) zijn alle
drie leerling bij de drumband. Tijdens de laatste
repetitie van het seizoen, afgelopen woensdag,
mochten ze hun nieuwe trommel uitproberen.
Bijzonder, omdat de nieuwe snaredrums speciaal
voor hen zijn samengesteld. De drie junioren
hadden al met de oude snaredrums geoefend met
het lopen maar dit viel niet mee. Het was erg
zwaar, de trommels gleden alle kanten op en
lopen en spelen (uit het hoofd!) tegelijkertijd
vonden ze erg moeilijk. In samenwerking met
Vancore Percussion Instruments BV uit Joure
heeft het bestuur de nieuwe snaredrums samengesteld. Er is gekozen voor hetzelfde wit-chrome
uiterlijk als het huidige instrumentarium, dit om
het geheel hetzelfde te houden. Vancore biedt de
mogelijk om de trommels te voorzien van het
modernste schakelmechanisme. Er waren bij de
drumband al twee snaredrums uitgerust met dit

UCS-systeem. Met een simpele slagbeweging
van de linkerkant worden de snaren van het vel
gelicht en klinkt de trom dof. Met een herhaling
van deze beweging komen de snaren terug op
het vel voor de scherpe sound. De methodiek is
te vergelijken met die van een balpen. Tijdens
het bespelen kan het schakelen eindeloos en snel
worden herhaald waardoor er muzikaal meer
mogelijk is. De leerlingen kunnen hier nu meteen mee aan de slag. Daarnaast zijn alle vier
trommels voorzien van een woodblock voor in
totaal dus drie verschillende geluiden. Verder is
er geprobeerd om de trommels zo licht mogelijk
te houden tijdens het lopen. In plaats van een
houten ketel is er daarom gekozen voor een kleiner aluminium model wat het totale gewicht op
amper 5 kilo brengt! De trommels zijn verder
comfortabel mee te dragen door een speciale
draagriem en beensteun.
Op 22 september zijn de leerlingen met hun
nieuwe snaredrum te bewonderen in het MFC en
nodigen we alle kinderen uit om dit ook eens te
proberen. Het belooft een gezellige middag te
worden waar nog veel meer te doen is. De snaredrums zijn speciaal geschikt gemaakt voor jou.
Deze middag kun je ontdekken of jij geschikt
voor de snaredrum. Of ben je echt iemand voor
de lyra, bassdrum, bekkens of triotrom? Wordt
vervolgd…

Gratis tickets Septemberpop

* Fryslân * Team Iselmarkust

Vanwege de vakantie is er geen spreekuur van de
buurtagent tot 5 september 2012. Heeft u de politie
nodig bel 0900 -8844. U kunt ook mailen naar
Jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
Met vriendelijke groet, Jeroen van de Wouw

21 en 22 September vind alweer de 25e de editie
van septemberpop te Workum plaats. De line up
tijdens deze jubileum uitvoering mag er ook
zijn, wat dacht je van Jannes, Rene Schuurmans,
Anneke Douma, Wolter Kroes, 2 Brothers On The
4Th Floor, Back4more, De Heegemer Dekdweilers,
Rintje Kas en niet te vergeten de hilarische Tappers.
De ticket verkoop gaat 13 Augustus van start en
zijn verkrijgbaar in Workum bij Sigarenmagazijn
v/d Velde, in Bolsward bij Miedema`s Lunch-

room en V.I.P Records in Sneek. Win gratis tickets.
i.v.m. het 25 jarig jubileum van septemberpop
zijn er diverse acties waar je kans maakt op gratis entree tickets voor de vrijdagavond (Hollandse
avond). Deze acties zijn te vinden bij modehuis
FM de Boer in Workum en Radio NL.Wil je
weten hoe de actie werkt stap even binnen bij
mode huis FM de Boer.Met andere woorden We
gaan er weer een geweldig feest van maken!!!
Info kijk op www.septemberpop.nl
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TE HUUR
Een gezellig appartement
in het centrum van Makkum,
geschikt voor 1 of 2 personen.
Tel: 0641848423

Zerres broeken
T-Shirts
50% KORTING
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TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Menziessingel 7, MAKKUM

zeer mooie auto, Bouwjaar 2000, Km 167191
Apk 8-07-2013, Blauw metallic, Airco, Stuurbekrachtiging,
airbaq, mistlampen, enz. enz. distributie riem net vervangen

Prijs € 2395,-

info@autobedrijfkamstra.nl



PEARKEKEATSEN
Zondag 19 augustus a.s.
de Keatsatelier J. Scheepvaart
Pearkekeatspartij.
Per Pearke dient één persoon lid
te zijn van de KV Makkum.
Er wordt gekaatst in een A-Klasse
en in een B-Klasse.
Aanvang: 11.00 uur.
De prijzen bestaan uit medailles en
waardebonnen,aangeboden door
Keatsatelier Scheepvaart.
De kransen worden aangeb. door
Pedicuresalon Monique

Moderne hoekwoning met verrassend
veel ruimte en een zonnige tuin.

Opgeven kan t/m zaterdag 18 aug. bij
secr. Mieke Tilburgs,Tel: 0515-231377.

Vraagprijs: € 192.500,- k.k.

De loting is op zaterdag 18 aug.
om 20.00 uur.

 In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

Vw polo 1.4 16 benzine

K.V. MAKKUM ORGANISEERT

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

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-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
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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
1 persoons senioren bed met elektrische verstelbare
lattenbodem € 75,- 0515232166 - 0630424259
GEVONDEN
op donderdag 9 aug j.l. dreef er in de dijksvaart bij
piaam een grijze rubberboot, wie mist deze, neem
contact op met 0515232152 of 0620551268
GRATIS AF TE HALEN
een rood wit katertje zindelijk en ontwormt en ontvlooit en of poes, gesteriliseerd. beiden moeten ze
een goed plekje hebben. 0626775923
VERLOREN
een dames horloge met schakelband tel. 0515232290

Deze zonnebloem van 3.87 mtr. staat in de tuin van Ytje van Bergen.

Sportvissen jaarlijkse koppelwedstrijd

Agenda
Vrijdag 17 augustus:
Makkum, centrum gezelligheidsmarkt 16.00- 21.00 uur
Cornwerd, Nachtkaatsen aanvang: 19.00 uur en
Ringrijderij aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 18 augustus:
Makkum, de Van Doniakerk en de kerk in Piaam
doen mee met het Tsjerkepaad en zijn geopend van
13.30 uur tot 17.00 uur.
Makkum, Schat zoeken met metaaldetectoren Vanaf
6 jaar. Aanvang 13.30 uur bij de strandbibliotheek.
Cornwerd, BBQ in Doarphûs oanfang: 17.30 oere

Zondag 19 augustus:
Makkum, Kaatsen Pearkekeatsen aanvang: 11.00 uur
Makkum, Bingo Holle Poarte aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 21 augustus:
Makkum, Avondrust klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Woensdag 22 augustus:
Makkum, Knutselen met schelpen Vanaf 6 jaar.
Aanvang: 13.30 uur bij de strandbibliotheek

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

* Het koppel Jaap vd Laag en Bert Altena, samen goed voor de 2e prijs met 12950 gram.
Oude Schouw - Op zaterdagmorgen 11 augustus
is de koppelwedstrijd gevist van HSV de Voorn,
HSV De Deinende Dobber en HSV Ons
Genoegen. Bij deze wedstrijd wordt een visser
uit de A-klasse geloot bij een visser uit de
B-klasse. Er waren 10 koppels en de wedstrijd
werd gevist in het Prinses Margrietkanaal bij
Oude Schouw. Het was rustig, zonnig weer met
weinig wind. Er is over het algemeen veel vis
(brasem) gevangen, maar de vangsten waren
nogal plaatsgebonden. Op sommige stekken werd
weinig vis gevangen. De uitslag was als volgt:

1. I. Idzega & A. Dottinga
18395 gram
2. J. vd Laag & B. Altena
12950 gram
3. H. Nauta & W. Bakker
12180 gram
4. T. Wielinga & H. Olde Olthof 11765 gram
5. P. Roedema & F. van Duinen 10465 gram
6. A.D. van Assen & T.D. Terpstra 9950 gram
7. P. Bodenstaff & F. Temme
7590 gram
8. R. de Jong & P. de Jong
5340 gram
9. R. Ras & B. Dorenbos
3975 gram
10. P. Topma & J.R. den Boer
1710 gram
De grootste vis is gevangen door het koppel
R. Ras & B. Dorenbos, zij hadden een brasem
van 50,0 cm in het leefnet

Competitie KV Makkum begint weer!!
De jeugd start op maandag 20 aug. De heren woensdag 22/8 en de dames donderdag 23/8.

