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PROFITEER NU! 

Vierentwintigste Leugenbollepop staat voor de deur    
Door Judith van Lavieren

Makkum – Op vrijdag 31 augustus wordt op het 
Plein de vierentwintigste editie van Leugen-
bollepop gehouden. De formule van de avond is 
in Makkum en omstreken zo langzamerhand bij 
jong en oud bekend. Een band, in de terminologie 
van Leugenbollepop altijd een Superband, bege-
leidt (amateur) zangers en zangeressen. Deze 
zangers en zangeressen worden gewoonlijk in 
maart opgeroepen om zich te melden met een 
geschikt nummer, waarna de repetities een aan-
vang nemen. Dit jaar zijn er twee bands die de 
begeleiding van de zangers en zangeressen op 
zich genomen hebben: Wymaroo en Gaivs. 
Zij zullen elkaar op vrijdag afwisselen. Een 
nieuw element bij Leugenbollepop is dat ook 
muzikanten met hun instrument de gelegenheid 
krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Bij 
bepaalde nummers zullen  de vaste gitarist en 
bassist hun plaats afstaan aan jong talent. Wie 
weet zien we deze jongeren over een aantal jaren 
terug op het podium met hun eigen Superband.  
De presentatie is wederom in handen van Tjerk 
Bruinsma en Jetze Genee. In wat voor outfit zij 
dit gaan doen blijft  traditioneel een geheim tot 
Leugenbollepop. Een beetje geheimzinnigheid 
hoort bij Leugenbollepop. Wie zou er meedoen 
en wat gaan ze zingen? Dit jaar weet bijvoor-
beeld iedereen dat de mensen van “Het Vishok” 
een grandioze act aan het voorbereiden zijn. 
Maar wat ze precies gaan doen blijft tot vrijdag-
avond in nevelen gehuld…..

Leugenbollepop begint om 19.00 uur met een 
“Leugenbollefactor- show”, door en voor de 
jeugd van 6 tot en met 14 jaar. Vollie Oostenveld, 
Rixt de Boer en Karin Reyns hebben de kinderen 

door middel van oproepjes in de Makkumer 
Belboei en posters uitgedaagd met de vraag: Heb 
jij de LBP-factor? Ze hebben een show voor-
bereid a la de X-factor. Voor een deskundige jury, 
bestaande uit Pieter Wiebe Terpstra, Oane de 
Boer en Karin Reyns mogen de kinderen laten 
zien wat ze kunnen. Dat kan net als ’s avonds het 
zingen van een lied zijn, maar ook een dansje, 
kunstje met de bal of bijzondere handstand. Er zijn 
leuke prijzen te winnen bij dit onderdeel, dat 
gepresenteerd zal worden door Vollie Oostenveld 
en Rixt de Boer. Het slotnummer zal gezamenlijk 
worden uitgevoerd waarbij het publiek uitdruk-
kelijk wordt verzocht om vrolijk mee te doen. 
Tevens zal er tijdens deze show een “special act” 
door een “mystery guest”opgevoerd worden. 
Geheel in de lijn van de eerder genoemde 
geheimzinnigheid worden hier geen nadere 
mededelingen over gedaan. Vorig jaar hebben de 
dames Oostenveld, de Boer en Reyns voorafgaand 
aan Leugenbollepop een rondje door Makkum 
gemaakt om iedereen op te roepen naar het Plein 
te komen. Ze waren verkleed als smurfen en 
hadden hiervoor een kekke cabrio gecharterd. 
Dat rondje in de cabrio was zeer geslaagd en 
wordt aanstaande vrijdag herhaald. Er wordt 
gefluisterd dat de dames er schitterend uit zullen 
zien en dat ze zelfs La Paay herself hebben 
gestrikt om in hun rijtuig plaats te nemen…

Bent u benieuwd naar deze glitter en glamour en 
naar wat “Het Vishok”  in petto heeft? Of wilt u 
weten wie die jonge talenten uit Makkum zijn? 
U kunt het te weten komen door Leugenbollepop 
aflevering 24 op het Plein van Makkum te 
bezoeken.
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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 van Asperen 
Praktijk 0515-572353 / Privé 0515-576067
- 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 31 augustus:
Makkum, centrum Leugenbollepop
op het Plein aanvang: 19.15 uur
 
Zaterdag 1 september:
Makkum, Bingo in piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur
 
Zondag 2 september:
Makkum, Kaatsen Dames Hoofdklasse
kaatsland De Seize aanvang: 11.00 uur
 
Makkum, Zing Mee avond, in Avondrust
Restaurant Waerdsicht aanvang: 19.30 uur
 
Dinsdag 4 september:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C.Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Dhr. C van Rijn
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
 
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
 
Makkum – Minniste Mienskip, 10.00 uur
Korte viering en ontmoeting

Seniorweb Zuidwest Friesland, locatie Makkum 
weer begint eind september met de computer-
cursussen voor 50+.

In de bibliotheken kunt U een programmaboekje 
halen met informatie en een inschrijfformulier

De Watersport Vereniging Makkum 15 september 
aanstaande een open middag houdt van 14.00 
uur tot 16.00 uur voor alle jeugd tussen de 8 en 
18 jaar in het bezit van zwemdiploma A en B op 
en nabij de jachthaven van de Watersport 
Vereniging Makkum.

Doe mee en geef je hier voor op voor 8 september 
aanstaande via e-mail bij: f.groen50@home.nl

Vergeet niet je zwemvest en eventueel droge 
kleren mee te nemen.

En weer zo mooi…
ons broertje Rom is geboren

Rommert Jan
9 augustus 2012 - 17.20 uur

4640 gram – 54 cm

Jan van der Meer &
Marlon Koolen-van der Meer
Reyn, Lise Marije en Lourens

Robbenoordweg 27
1771MD Wieringerwerf

Vrij plotseling is overleden ons trouw lid

Hieke Stellingwerff - Hornstra
Wij wensen de familie veel sterkte toe

Buurtver. ´Trije yn Ien´

Na een ernstige ziekte is overleden onze buurtgenoot 
en oud secretaris van onze buurtvereniging, de heer

Yke Rusticus
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Bestuur en leden van 
buurtvereniging ´Trije yn Ien´

Exmorra, 21 augustus 2012

IN MEMORIAM

WIBO
03-02-1979      
02-09-1987

Iedere dag een strijd
om het gemis

Haiti syn grutte Kerel - Knoert

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Magere Yoghurt, literpak.........................nu 99 cent

Versunie Goudse Gesneden Kaas, 150 gram.....................1.79

Johma Huzarensalade, bak 500 gram..........................99 cent

Yogho-Yogho Aardbei, literpak............................voor 89 cent

Conimex Kroepoek, bak 75 gram.................................79 cent

Page Keukenrollen, pak à 2 stuks..................................nu 1.29

Biotex Groen Compleet, 600 gram............................voor 3.39

Bavaria Bier, krat à 12 flesjes........................................nu 3.99

Aanbiedingen geldig van do. 30/8 t.e.m. wo. 5/9

Profiteer van 30 augustus t/m 1 september
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

Oud papier
Makkum - Zaterdag 1 september wordt weer 
het oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.”

Ingezonden brief
Onderwerp: Oorlogsgraven
Al jaren doe ik mijn best om boven vernoemde 
graven ’n verzorgde aanzien te geven o.a. grind 
harken, onkruid wieden, bloemen en planten 
kopen en verzorgen verlichtingslampjes bij elk 
graf, gieters enz, enz. Per jaar ben ik zeker 100 
keer op de begraafplaats om alles bij te houden. 
Doch sinds kort ben ik verdrietig en erg boos.
De reden:
1e Planten en bloemen worden vernield.
2e Lichtjes kapot gemaakt en 6 zijn er 
 “verdwenen”.
3e Gieter (nieuwe) zijn onder, net boven de 
 bodem, 3 gaten ingeboord, dus niet meer 
 bruikbaar.

Als de overleden militairen dit hadden geweten, 
waren ze niet voor ons gesneuveld. Dader(s) 
hoedt U, mocht ik U betrappen, zak ik proberen 
U onder die steen te stoppen waar U net dat 
lampje hebt “meegenomen” of die bloem of 
plant hebt vernield. Trouwens dit alles doe ik 
met eigen middelen, zonder sponsor

F. F. B. van Gemert
(adres bekend bij redactie)
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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                  

Restaurant de Nynke Pleats in Piaam
is op zoek naar

SCHOONMAKER(S)
Aantal uren in overleg

werktijden: ‛s ochtends vroeg

Heb je interesse, 
neem dan metéén contact met ons op!!

Restaurant de Nynke Pleats
Buren 25 8756 JP  PIAAM
Telefoonnr.: 0515 – 231707 

of info@nynkepleats.nl

K.V. MAKKUM ORGANISEERT
GROS FINANCIËLE 
PARTNERS PARTIJ

DAMES HOOFDKLASSE 
VRIJE FORMATIE ONBEP.

Deze Off. K.N.K.B. partij voor Dames 
wordt gehouden op zondag 2 september 

a.s. op “Keatslân De Seize” 
aan de Klipperstraat.

De prijzen zijn:
waardebonnen aangeboden door 

Gros Financiële Partners.

De Koninginnenprijs wordt aangeboden 
door Café-Rest. “De Prins”.

De kransen worden aangeboden door 
Alpha Yacht Charters

Aanvang om 11.00 uur.
Keurmeesters graag 15 min vóór 
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !
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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

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Spintol Exmorra stopt na 35 jaar                          door Jetze Genee

Zaterdagochtend reis ik naar Exmorra, een bekend 
beeld omdat ik door mijn fietstochten naar de 
middelbare school hier iedere scheve klinker 
weet te vinden. Nooit tijdens die fietsreisjes heb 
stilgestaan bij het pandje van de Spintol in de 
Dorpstraat. Nu wordt de tijd om wel stil te staan 
bij dit eigenaardige winkeltje want het stopt 29 
september 2012.

De Spintol
Bij binnenkomst in het huisje blijkt het vol te 
zitten met dames en vooral heel veel spulletjes 
en cadeauartikelen. Na een welkom door Tine 
Piersma wordt ik enthousiast op de hoogte 
gebracht van alle mogelijkheden die de Spintol 
biedt. Een ware verkoopshow waarbij het stop-
zetten van het winkeltje telkens meer zonde 
blijkt. Een oase van handwerkjes als viltwerk, 
houtsnijwerk, weefkleding, jampotten, gerecycled 
plastic en fietsband in de meest creatieve artikelen. 
Alles tegen een lage prijs.

Opzet
De Spintol is een cadeauwinkeltje met enkel 
zelfgemaakte hobbyspullen van de eigen leden. 
Ieder lid maakt haar eigen werkjes en biedt deze 
te koop aan via de Spintol. Met de opbrengst 
worden de materiaalkosten gedekt van de maak-
sters. Een inbrengwinkel met een collectief van 
huisvrouwen is in de jaren ’80 gaan bloeien en 
heeft tot nu toe nog steeds ongeveer 40 actieve 
leden. De bezetting van de winkel draait vrij-
willig op deze leden. Tijdens het begin jaren was 
er in Exmorra mede door het stopzetten van 
bouwbedrijf Schakel een grote werkloosheid. 
Om de hobby’s van de huisvrouwen te blijven 
stimuleren en ook om de kosten hiervan te dek-
ken werkte de gemeente mee om de dames een 

eigen winkel te schenken. De enige tegenprestatie 
was het onderhoud aan het pand. 

Kosten
Omdat het pand nu aan groot onderhoud toe is 
kunnen deze kosten niet opgebracht worden 
door de stichting de Kaei ta Nocht, de beheerder 
van de winkel de Spintol. Daarnaast loopt de 
animo onder vooral jonge handwerksters terug. 
De moeilijke maar realistische beslissing is nu 
genomen door eind dit seizoen te stoppen. 29 
september is de laatste grote uitverkoopdag waar-
op een groots slotfeest georganiseerd wordt. Tot 
die tijd is het wachten op een zeer gulle sponsor, 
of zorgen dat alle spullen uit de Spintol verkocht 
worden. U kunt daar aan bijdragen door de 
komende weken nog eens langs te gaan. Behalve 
maandagochtend en zondags kunt u daar dage-
lijks tussen 10.00 uur en 17.00 uur terecht. 

Poppenhuis
In de achterkamer, vroeger een woonhuis met een 
gezin van acht leden, is nu een groot poppenhuis 
gehuisvest. Een prachtige opzet met onnoemlijk 
veel details. Het poppenhuis is dagelijks te bezich-
tigen en ook zeker de moeite waard om eens te 
bekijken. Dat kan in de toekomst gelukkig ook nog 
omdat de meeste onderdelen overgaan naar het 
dorpshuis it Honk aan de overzijde van de straat.

Saamhorigheid
Het bestuur geeft aan het erg jammer te vinden 
maar kijkt terug op een prachtige tijd waarbij een 
heel netwerk van kennissen / vriendinnen is ont-
staan die altijd voor elkaar klaar staan. Vanuit 
creativiteit ontstaan en doorgegroeid tot enkele 
hechte vriendinnen groep. Dat is bereikt en behoeft 
geen groot onderhoud, stoppen doen zij dan ook niet.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 2 september

in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

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

Bij de Binderij:

Zomerse zijde 
aanbiedingen voor zeer 

zonnige prijzen !!!

Zijde bundel inclusief 
bijbehorende vaas 

nu 34,95

Yn Frjentsjer wurkje? 
Yn Frentsjer wenje! 

Noflik hûs te keap: 
Noorderbleek 28 

Sjoch op funda.nl

Scootmobiel cursus
Witmarsum - Indien men een scootmobiel van 
de gemeente krijgt, heeft men  doorgaans enige 
instructie ontvangen van de leverancier. Voor 
een groot aantal scootmobielgebruikers is dit 
echter niet voldoende en wordt daardoor de 
scootmobiel niet of nauwelijks gebruikt. Met 
een scootmobiel training kunnen deelnemers 
hun kennis van de verkeersregels opfrissen en op 
een uitgezet parcours oefenen met hun scoot-
mobiel om veilig en zonder angst aan het ver-
keer te kunnen deelnemen. In samenwerking 
met Stichting Bevordering Verkeerseducatie en 
de Gemeente Sud west-Fryslan organiseert Woon-
centrum Aylva State op: Woensdag 19 september 
om 13.00 uur een traningsdag voor scootmobiel 
gebruikers. Deze middag ziet er als volgt uit: een 
blokje theorie, scootmobiel beheersing/klein onder-
houd en praktijk rit in het verkeer. De organisatie 
is  in handen van professionals, zoals rijinstruc-
teurs enz. Na afloop ontvangt u een certificaat. 
Voor deze middag vragen wij een eigenbijdrage 
van €5,00 per persoon. Verder zijn er voor u 
geen kosten dan deze training verbonden.

Bent u geïnteresseerd in deze middag, dan kunt 
u zich aanmelden, tot 1 september a.s  bij de 
receptie van Aylva State telefoonnummer 0517 
– 531456., daar noteren zij graag uw naam en 
telefoonnummer.

Luchtkussen op BSO in 
Makkum op 31 augustus a.s.
De afgelopen zes weken stond op de buiten-
schoolse opvang van Sisa kinderopvang het thema 
de vier elementen (aarde, water, lucht, vuur) 
centraal. Op vrijdag 31 augustus willen we dit 
thema afsluiten met een luchtkussen in de sport-
hal van Maggenheim. Alle kinderen tussen de 4 
en 11 jaar zijn daarvoor uitgenodigd. Ouders 
mogen natuurlijk blijven maar dat moet niet. We 
gaan om 10:00 open, tussen 12:00 en 12:30 is er 
de mogelijkheid om zelf meegebrachte lunch te 
nuttigen. Waarna we van 13:00 tot 16:00 het 
luchtkussen weer ter beschikking stellen. 
Opgave is noodzakelijk, deelname gratis en er is 
toezicht van pedagogische medewerkers van 
Sisa kinderopvang. U kunt u kind(eren) opgeven 
door hun naam en uw telefoonnummer door te 
geven aan de pedagogische medewerkers op 
telefoonnummer : 06-51680182

Zing mee avonden in Makkum
Na de vakantieperiode beginnen we weer met de 
maandelijkse ''ZING MEE-avonden". Deze worden 
gehouden in restaurant "Waerdsicht" van zorg-
centrum Avondrust , Kerkeburen 66. De eerste 
zangavond is op zondagavond 2 september en de 
volgende data zijn: 7 oktober , 4 november en op 
9 december vindt de "Kerst-Zing-Mee" plaats 
in de sporthal. Er worden bekende geestelijke 
liederen gezongen, o.a. uit de Joh. De Heer-
bundel, de orgelbegeleiding wordt verzorgd door 
dhr. A.Couperus. De aanvang is altijd om 19.30 
uur en de toegang is gratis. Een ieder is van harte 
welkom. Voor meer info : A.Otter tel. 542126 of 
D.Tamminga tel. 231618
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Kerkstraat 30, MAKKUM

Karakteristieke woning 
in het centrum van Makkum.

Vraagprijs:  € 129.000,- 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.

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

TE KOOP
Perceel weiland ca.6600 m2.

Geschikt voor
paardenliefhebber.

Gelegen nabij manege
Boeyenkamp te Cornwerd.

Tel: 0621234910

Voetbalprogramma
Dinsdag 28 augustus
Oeverzwaluwen 3 - Makkum  3 18:45
IJVC A1 - Makkum A2 18:45
Makkum C1 - Workum C1 18:45

Woensdag 29 augustus
Makkum A1 - Workum A1 19:00
Makkum B1 - Franeker SC B1 19:00
SWZ C3 - Makkum C2 18:45

Zaterdag 1 september
NOK 1 - Makkum 1 14:30
Workum 2 - Makkum 2 12:45
QVC 3 - Makkum 3 14:30
Annaparochie St. A1 - Makkum A1 14:30
Zeerobben B2 - Makkum B1 10:30
Makkum C1 - SDS C1 10:45
SJO Oudega/HJSC C2 - Makkum C2 10:30
SJO JVB D1 - Makkum D1 9:00
Makkum E1 - SDS E1 10:15
Makkum VR1 - S.C. Stiens VR3 14:30

Stoeterij Beijemastate Arum
Friese kampioenschappen Harich 11 Augustus
B Dressuur - Yvette Altena met Pauline fan Stal 
Ghia 190 punten 
M1 Dressuur - Marsja Dijkman met Congfu MD 
Fries kampioen Bobbie IJdema met Up to Date,s 
Ulkje 3de prijs 

Dronrijp 18 Augustus
Z1 Dressuur - Anna Goinga met Whisper 221 pun-
ten 1ste prijs 

Koudum 26 Augustus
L2 Dressuur - Pauline Wielsma met Ytzen P 182 
punten en 185 punten 
M1 Dressuur - Bobbie IJdema met Up to Date,s 
Ulkje 210 punten 1ste prijs en 202 punten 5de prijs 
Z1 Dressuur - Pauline Wielsma met Mindert v/d 
Terpen 207 punten en 204 punten mindert heeft nu 
het sportpredikaat
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Aanhangwagen lengte: 170 cm breedte: 110 cm
prijs € 250,- tel. 0515-579312
 
Wegens emigreren te koop: Grote picknicktafel met 
witte parasol.Samen 75,- euro. Glijbaan van "little 
tikes", 50,- euro. tel: 0515-231407
 
Ribstick € 15.—Tel: 0515-232392
 
Schaatsen in de zomer? Dat kan! Skeelers, maat 38, 
merk: Raps, zo goed als nieuw €45,-. tel. 06 51240157
 
t.e.a.b. luxe konijnenhok + ren met boven- en onder 
verdieping. prijs € 20,- tel.06-46141770
 

Lieve dwerg hamster.Ze is 1 jaar oud. Met gratis 
kooi en alle toebehoren. Tel: 0515-231407

Afgelopen vrijdagavond, tijdens de markt ben ik 
mijn armband verloren, zwarte leren strengen met 
parels er in verweven. tel.0515-785315
 

Voor de Fancy Fair op zaterdag 6 oktober vragen 
wij kinderspeelgoed en herfst/winter kinder-kle-
ding t/m maat 176. Op deze dag zal de 
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod” van 10.00 u tot 
13.00 u een gezellige ochtend voor de kinderen 
organiseren. Kleding inbrengen kan overdag op
de peuterspeelzaal tot 5 oktober. Meer informatie 
over het inbrengen van kleding bel met Angela 
232965 of Barbara 231279
 

Oppasbaantje gezocht door 14 jarig meisje. Door 
de week tot 22.00 uur en vrijdag/zaterdag tot 24.00 
uur Tel. 0631183805

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

VERLOREN

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

Het Makkumer nieuws- maar ook het wereld nieuws passeert de revue bij “het wite stek”.  

Atelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen
Keatslan De Seize, zondag 19 augustus 2012 – 
Een zeer, zeer, zeer warme, broeierige, hete dag!!! 
Om met deze weersomstandigheden te kaatsen, 
moet je wel karakter hebben!!! De 11 pearkes 
die vandaag op de lijst stonden hebben op deze 
dag weer heel wat kilootjes (zweet) verloren. De 
1e omloop werd verkaatst, waardoor er een A- 
en een B-klasse ontstond. De pearkes die in de 
1e omloop hadden gewonnen, kwamen in de 
A-klasse. De pearkes die in de 1e omloop hadden 
verloren kwamen in de B-klasse. Zo kon ieder 
pearke 2 keer kaatsen. De finale in de A-klasse 
ging tussen het pearke Vollie Oostenveld en 
Daniël Kleiterp en het pearke Jikke Bergsma en 
Sytse Hibma. Laatstgenoemde heeft deze finale 
gewonnen met 5/3 – 6/2. De finale in de B-klasse 

ging tussen het pearke Rina Nota en Sietse 
Lenters en het pearke Mieke Tilburgs en Harry 
v/d Weerdt. Laatstgenoemde heeft met 5/3 – 6/6 
de finale gewonnen. 

Prijzen aangeboden door Kaatsatelier Scheepvaart, 
kransen aangeboden door Pedicuresalon Monique. 

A-klasse
1e prijs: Jikke Bergsma en Sytse Hibma
2e prijs: Vollie Oostenveld en Daniël Kleiterp
3e prijs: Lena Wijbenga en Arnold Bergsma

B-klasse
1e prijs: Mieke Tilburgs en Harry v/d Weerdt
2e prijs: Rina Nota en Sietse Lenters

Penjumer Merke 2012
Donderdag 30 augustus
19.45 uur - opening merke mmv. muziekvereniging Harmonie
 - bloemschikken 
20.30 uur - DJShowtime

Vrijdag 31 augustus 
10.00 uur - spelletjes voor de jeugd van 2 tot 12 jaar, 
14.00 uur - balspel, voor jong en oud
15.30 uur - diverse spellen (zoals zeepbaan glijden)
18.30 uur - Dinershow in de tent (opgave vooraf € 10,-)
22.00 uur - Goet Foud entree € 5,-

Zaterdag 1 september
10.00 uur - Merke kaatspartij voor leden Kaatsvereniging Jan Reitsma
10.00 uur - clown RIES voor de jongste jeugd
22.00 uur - Bick Nick entree: € 12,50

Zondag 2 september
12.00 uur - KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij
 - na afloop kaatsen: afsluiting Merke met Butterfly

Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico! 

40ste Koninklijke Tichelaar 
Partij
Makkum – Aardewerkfabriek Koninklijke 
Tichelaar uit Makkum had prachtige prijzen van 
sieraardewerk beschikbaar gesteld. Dit al voor de 
40e keer. De eerste Tichelaarpartij werd gehouden 
in 1973! De partij werd onder wisselende weers-
omstandigheden verkaatst op “Keatslan De Seize” 
te Makkum. De eerste prijs is behaald door het par-
tuur van Pieter Bakker, Karel Nijman en Cornelis 
Terpstra. In een vrij eenzijdige finale werd het par-
tuur van Menno v. Zwieten, Jacob Klaas Haitsma 
en Sjoerd de Jong verslagen met de cijfers 5/1 – 
6/0. Bijna was het partuur van Menno v. Zwieten 
gestrand in de tweede omloop, maar men won nog 
knap met 5/5 – 6/2. Het partuur van Pieter Bakker 
gaf in de eerste omloop z’n visitekaartje al af door 
te beginnen met 5/0 – 6/0. Derde prijzen waren er 
voor het partuur van Site Ferwerda, Jelle Jaap 
Stiemsma en Rudolf Soepboer en het partuur van Jan 
Sipke Tuinman, Jelmer Westra en Willem Heeringa.


