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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Javaruggen 22

Vraagprijs 
€ 498.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Vrijdagavond Zomerbraderie Makkum
Makkum - Vrijdag a.s. organiseren de ondernemers van Makkum weer een braderie. Dit jaar onder 
leiding van de Janny Zeeman en Johan Brattinga. De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur. Tevens 
kunnen de kinderen weer een vrije verkoop houden. Willen de omwonenden er rekening mee 
houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein autovrij zijn vanaf 14.30 uur.   !Het bestuur O.V.M.

Tongersdei 18 july; it waar jout simmerwaar oan. 
Moai sa, tocht ik, dat ha wy mar wer. De ôfrûne jieren 
hat it wolris oars west. Sin oan de merkedagen. Wer 
komt dat gefoel eins wei. Sil ris om my hinne freegje 
dizze merkedagen wat dat merkegefoel eins is. Yn 
de rin fan de middei mar efkes de merk oer. Op 
myn wei der hinne kom ik lâns it keatslân, wer’t se 
drok dwaande binne mei it opbouwen fan de tinte. 
Gesellige drokte yn it sintrum fan Makkum mei de 
kreamen en de kermis. Alles is wer folop yn de 
tarieding nei de merke.

En dan is it safier op freed, de tinte op it keatslân 
iepen. Sa rûn 22.00 oere kom ik dêr oan. Sjoch dat 
Vollie Oostenveld krekt klear is mei har aktiviteiten 
mei de bern. Jelle B kin wol wille meitsje mei de 
minsken yn de tinte, dat is oan him wol tabetroud. 
Op facebook lês ik sneontemoarn it no folgjende 
berjocht: '1ste avond van de Makkumer Merke was 
top. Jelle B bedankt!' Dit seit al genoch liket my. 

De sneon fan de Makkummer merke is oars as fer-
hinne. Ferhinne wie de sneon de dei fan de Hearen 
Haadklasse. Dit kear foar it earst yn kombinaasje 
mei de Dames Haadklasse. Troch dizze set hopet de 
keatsferiening mear publyk te lûken. De tagong 
fergees, it waar moai dus reden genoch om nei 
keatslân De Seize te kommen. Foar dizze partij ha’t 
de dameskomisje wat aardichs betocht. Der binne 
spesjale karmasterstokken makke foar dizze partij, 
mei it opskrift: Der Sit Gjin Kwea Yn. Hjir in lytse 
oanfolling fan bestjoerslid Geartsje Haijtema; de 
bal kin sitte, de bal kin kwea wêze, de bal kin yn 
wêze. Froulju fan de dameskomisje, Lena, Willy en 
Andrea, wat ha jimme dit goed betocht! Fierder 
wienen der moaie partijen te sjen en in soad folk dy 

sneon. Partoer 6 by de manlju, Gert Anne v.d Bos 
Taeke Triemstra en Daniël Iseger ha it wûn by de 
Hearen Haadklasse. Gert Anne waard útroppen ta 
kening. By de froulju hat partoer 8 mei Lisette 
Wagenaar, Leonie v.d Graaf en Fenna Zeinstra de 
winst pakt. Ta keninginne waard útroppen Leonie.

En dan snein 20 july, waarm waar, strak blau en 
gjin wolkje te sjen. Mar lefst 38 ôfdieling partoeren 
op de list en 24 partoeren by it troch elkoar lotsjen. 
De 3 jongens fan Dronryp winne de gouden klokjes. 
De 4de priis is foar it partoer fan Makkum 2, Eelke, 
Simen en Jouke goed dien. In moaie opstekker foar 
Klaas Pier Folkertsma fan Wûns hy wint my syn 2 
maten de kranse by it jongens troch elkoar lotsjen. 
In lange waarme, mar moaie keatsdei dêr op De 
Seize.

De moandei fan de Makkumer Merke stiet tradysje 
getrou yn it teken fan de reünie en de senioren 
partij. De 25ste kear dat de keatsferiening dizze 
reünie tiidens de Makkumer Merke organisearet. 
Spesjaal wie it optreden fan Griet Wiersma en 
Teake van der Meer. Wille en laitsje mei elkoar.

Kom oan it slot fan dit artikel werom op it Merke-
gefoel. Ik ha in oantal útspraken fan Merkegongers 
op in rychje set foar jimme lêzers; ‘It is it wykein 
fan Makkum, de moeting fan minsken dyst in jier 
net sjoen hest, de Merke is in feest foar jong en âld, 
bin al 45 jier út Makkum wei mar kom as it Merke 
is werom foar my is it de nostalgie, moaie keats-
partijen sjen, gewoan de gesellichheid en wat drinke 
meielkoar yn de tinte’. Makkumer Merke it plak 
fan de moeting, it genietsjen en it byinoar wêzen!

Merkedagen yn Makkum!    Troch Doutzen Ouderkerken
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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 om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Van Asperen – Praktijk 0515-572353       
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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. 0515-461811 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
Donderdag 25 juli:
Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur 
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke 
reserveringen  Tel.0655784959

Vrijdag 26 juli:
Makkum - Grote Zomerbraderie in centrum 
Makkum van 16.00 uur tot 21.00 uur

Makkum - Tijdens de zomerbraderie:
Grote boekverkoop bij de bibliotheek

Zaterdag 27 juli:
De Van Doniakerk in Makkum en de Kerk in Piaam 
doen mee met Tsjerkepaad en zijn van 13.30 uur tot 
17.00 uur geopend.

Makkum - Prentenboek: Fiet wil rennen!
Het verhaal komt tot leven via de vertelplaten. 
Vanaf 4 jaar; aanvang: 13.30 uur in de Strand-
bibliotheek op het Makkumer strand

Makkum – Holle Poarte, Bingo in de piramide 
aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 30 juli:
Makkum - rondvaarten Makkum e.o. van 14.00 uur 
tot 16.00 afvaart Turfmarkt. Stichting It Preamke 
reserveringen Tel.0655784959

Makkum – Avondrust, Klaverjassen, aanvang: 
14.00 uur in het restaurant

Woensdag 31 juli:
Makkum - Aquarium maken. Wat zwemt er in jouw 
aquarium? Vanaf 6 jaar; aanvang: 13.30 uur. In de 
Strandbibliotheek op het Makkumer strand  

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’

Op 19 juli is overleden onze bewoner

Dhr. A. Broersma
Wij wensen zijn echtgenoot en verdere familie 
veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers,
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
   
Witmarsum,  juli 2013

Sa folle kaarten
Sa folle wurden

Sa folle stipe

De grutte bélangstelling nei it ferstjerren, en 
tiidens it ôfskied, fan myn leave frou, ús soarch-
summe mem en ús geweldiche beppe
 

Baukje Attema-Ouderkerken
hat ús e’noarm rekke. Hjirfoar ús hertlike tank.

Sybolt Attema
Bern en berns bern

   
Makkum, juli 2013

Het gemis blijft, maar de warme belangstelling 
en de vele kaartjes die wij hebben ontvangen 
na het overlijden van onze zorgzame moeder, 
groot-en overgrootmoeder

Tjitske Alkema-Adema
hebben ons bijzonder goed gedaan.
 

Fam Alkema

¨Berne út leafde
Kostberder as goud

In leaf lyts jonkje
Oan ûs taberoud¨

Tankber en liid binne wy
mei de berte van ûs soan en broerke

Thieme
Berne op 18 july 2013 om 7.37 oere

Hy weaget 3350 gram

Richard en Wileke Swart-Galema
Larissa en Yoanna

Houtmolen 15, 8754 GJ Makkum
Til: 0515-233300

Een begin van een nieuw leven
zo mooi en klein

Het is niet te omschrijven
hoe blij wij met jou zijn

Luna
17 juli 2013

19.17 uur| 3200 gram | 48 cm

Klaas en Ruby
Kerkeburen 19 8754 CZ Makkum

Tel. 0515-232800

Wil jij mijn vingertjes en teentjes
komen tellen, dan graag eerst mijn

Mama even bellen

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Twirre 2e in Bruinisse

eigen fotoeigen foto
Op 20 juli werd tijdens de Visserijdagen in Bruinisse 
de 6e Mosselrace gehouden. De wedstrijd over 
12,5 km was de 5e in de reeks van 8 die meetellen 
voor het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien. 
Er was het herenteam veel aan gelegen een goede 
uitslag neer te zetten want de koppositie in de 
strijd om het NK moest worden gehandhaafd en 
liefst nog verstevigd. Vanwege overzeese werk-
zaamheden van een aantal roeiers werd het team 
gecompleteerd door Geeske Roorda van de Rode 
Draak en Hendrikes Adema, oud-Twirre roeier 
nu uitkomend voor de Brijbek uit Workum. Met 
Johan van Werkhoven aan het stuur werd in alle 
vroegte de wereldreis naar het Zeeuwse aanvaard 
om tijdig achter de startlijn te liggen. 

Vanaf kwart voor 12 werd er in tweetallen gestart 
en de Twirre was de voorlaatste start toebedeeld. 
Ondanks de bewolking was het met 25 graden en 
weinig wind absoluut geen prettig roeiweer. De 
lengte van de wedstrijd gaf de race namelijk het 
karakter van een verlengde sprint waarbij de 
hitte de energie in het lichaam veel eerder dan 
normaal liet wegvloeien. Het eerste deel van de 
race was voor de wind waardoor het risico op 
voor de wind opblazen aanwezig was. Toch ver-
liep de wedstrijd voor de Twirre redelijk gunstig: 
samen met de Anthony van Hoboken werden 

veel langzame sloepen nog voor het keerpunt 
ingehaald. Met snelheden tegen de 11 km/u ging 
het hard en een aandringende Hoboken was 
alleen in staat in het zog te volgen. De snelste 
sloep van het veld, de Azorean High, was hele-
maal achteraan gestart en die liet zich ditmaal 
door geen enkel ander team bijhouden. Na moei-
zaam keerpunt volgden 5 kilometers met wind 
en golven tegen. Het slagtempo ging omhoog en 
de afstand tot de nummer 2 in het klassement, ’t 
Pulletje, werd zienderogen verkleind. Bijhalen 
was echter niet genoeg, ook de nummer 3, de 
Razende Snol uit Rutten moest worden inge-
haald. De laatste drie kilometer gingen vol op de 
pen: alle registers gingen open! 

Na de handicapberekening, waarbij ook de stroming 
werd verrekend, toverde een verrassende uitslag 
grote grijnzen op de rode gezichten. De Azorean 
High pakte de 0,9 punten van de overwinning. 
De Twirre legde beslag op het zilver, de Razende 
Snol werd 3e en ’t Pulletje 4e. De Twirre ligt na 
5 wedstrijden in het NK op schema voor het 
kampioenschap hetgeen een fantastische bekro-
ning zou kunnen worden in dit jubileumjaar 
waarin de sloep 25 jaar wordt. Het jubileum 
wordt gevierd op 31 augustus 2013, meer hier-
over op de site van de RV Makkum. 
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Fantastisch concert Hallelujah in Avondrust

Voorbereidingen Opera Spanga in volle gang    Door Judith van Lavieren

Maandag de 24e speelde het grote harmonie 
orkest van Hallelujah, op verzoek van de avond-
vrijwilligers, de ‘KoffieBar van Avondrust’ in 
het zorgcentrum. Dit jaar vond dit traditioneel 
jaarlijks terugkerend  concert, voor de achtste 
maal plaats. Zo’n 45 bewoners en bezoekers 
kwamen luisteren naar het 45 personen tellende 
orkest. Het restaurant van Avondrust zat behoor-
lijk vol en alle muziekstukken werden met tekst 
ingeleid door dirigent Nynke Jaarsma. Als dank 
kregen alle orkestleden weer een praktisch pre-

sentje uitgereikt, van de KoffieBar. Vergezeld 
door een hapje en een drankje van Avondrust, 
was het weer een zeer geslaagde avond, ter inlui-
ding van de zomerperiode. Wij wensen iedereen 
een goede zomervakantie toe. In september 
starten wij weer met de avond activiteiten in 
Avondrust. 

Namens alle ‘KoffieBar’ vrijwilligers, 
met vriendelijke groet,
Marcel Knijff, voorzitter

Makkum - De zomervakantie is inmiddels in 
het hele land begonnen. Een tijd om lekker te 
luieren en uit te rusten of juist heel actief bezig 
te zijn met wat je graag doet. Dat laatste geldt 
zeker voor Nico, Miriam en Monique Katsburg. 
Samen met de andere leden van het Fries Jeugd 
Harmonie Orkest zijn zij druk aan het repeteren 
voor de opera “Romeo en Julia, het paradijs ligt 
onder de voeten van je moeder. Stichting Spanga 
het Verona van Weststellingwerf produceert sinds 

1989 op eigenzinnige wijze opera in het Friese 
plaatsje Spanga. Voor deze productie werkt Opera 
Spanga samen met het Fries Jeugd Harmonie 
Orkest. De opera gaat op 31 juli in premiere. In 
de voorstelling speelt Shakespeare’s Romeo en 
Julia zich af in de tegenwoordige tijd en staat het 
conflict tussen oude en nieuwe Nederlanders 
centraal. Kaarten zijn te bestellen via de site 
www.operaspanga.nl

Open avond vrijdag 26 juli 
van 17.00 tot 21.00

Nieuw bij
kapsalonnynke-beauty!!

Nooit meer harsen, 
scheren of epileren??

Nu ook blonde, rode, grijze en 
zwarte haren verwijderen met IPL
En dat op alle huidtypes van 1 t/m 6

Dat kan nu met de nieuwste
technologie DE CHAVON 3 mc IPL

En super scherpe prijzen!!!!

Heeft u ooit overwogen om 
permanent make-up 
te laten aanbrengen?

 Laat u vrijblijvend informeren 
door onze specialist Vanityover: 
eyeliner, lipliner en wenkbrauwen 

(hairstoke). 

Maak een afspraak 
op de beautydag 

en ontvang 10% korting.

Tevens ook wimperextensions 
voor mooie volle wimpers!!

 geen gedoe meer met mascara

Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak vraag bij 

kapsalonnynke-beauty   
of bel 0515232989
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 25 juli 2013

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: De Poon 10, 8754 BD 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: bezorging@makkumerbelboei.nl.

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
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11e Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij Heren en Dames

Zondag 14 juli jl. werd deze laatste ledenpartij 
vóór de Merke voor alle categorieën gehouden 
op “Keatslân De Seize” te Makkum. Op deze 
zomerse dag waren er bij de Heren acht parturen 
te formeren (drie meer dan vorig jaar). Voor deze 
heren, die allemaal meekaatsten op de Grote Merke 
Ledenpartij van afgelopen dinsdag 23 juli, was 
de partij van vandaag een goede training. 
Omlopen kaatsen was het motto en natuurlijk: 
gezelligheid. De partij verliep vrij vlot en om ca. 
15.30 uur kon de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Het zomerse weer zorgde ervoor dat de nazit 
lang duurde.

Nota.s Schildersbedrijf uit Piaam had vandaag 
voor de 11e keer de prijzen gesponsord, de kransen 
werden aangeboden door een “Kaatsliefhebster”. 

Heren Winnaarsronde:
1e Egbert v.d. Veen, Hidde Koornstra
 en Eelke Reinsma
2e Sander Rinia, Frans Kerpel 
 en Sando v.d. Meer 

Heren Verliezersronde:
1e Germ v.d. Meer, Peter v.d. Logt 
 en Klaas Bosma
2e Harry v.d. Weerdt, Jakke v.d. Kamp 
 en Tonny Verweij

Dames
Op zondag 14 juli kon eindelijk de lange onder-
broek de kast in en werd met een stralend zonnetje 

de 11de Nota’s Schilderbedrijf ledenpartij gekaatst. 
We starten deze dag met 7 partuur bij de dames 
en er werd gekaatst met een verliezersronde. In 
de eerste omloop werd er spannend gekaatst mn 
door partuur 5 en 6. Andrea, Willy en Joke tegen 
Sjoukje Mieke en Ellen. Het werd 5-5 6-6 in het 
voordeel van Sjoukje cs. In de verliezersronde 
konden Willy cs de goede vorm behouden en 
werden eerste. Zij wonnen de spannende finale 
van Tinet, Hieke en Sandra met 5-4 6-6.

In de winnaarsronde begonnen Mirjam, Geartsje 
en Jeltsje met een staand nr. Zij troffen in de 
tweede omloop het sterke partuur Vollie, Sanne 
en Grietje. Er werd hard gestreden door beide 
parturen maar Mirjam cs trok de partij naar zich 
toe. Ze wonnen met 5-3 6-4. Daarmee kwamen 
ze in de finale te staan tegen het partuur van 
Sjoukje cs. Ook deze finale was het kijken 
waard, helaas voor Sjoukje cs bleek het partuur 
van Mirjam iets te sterk te zijn. Zij wonnen de 
finale met 5-5 6-2.

Winnaarsronde 
1e  Mirjam Adema, Geartsje Haijtema 
 en Jeltsje Folkertsma 

2e Sjoukje Hoekstra, Mieke Tilburgs
 en Ellen van Hijum

Verliezersronde
1e Andrea van der Velde, Willy van de Velde
 en Joke de Vries

eigen fotoeigen foto

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

Ten Cate
voor dames en heren

Laatste week
4 halen 3 betalen

Te huur aangeboden:
Per 1 augustus appartement
in het centrum van Makkum 

met uitzicht op de haven. 
Gemeubileerd incl. gas/water/ licht 

Info: 06-20504397
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3.5 pk buitenboordmotor Yamaha malta eventueel 
met bootje 3.5 m bij 1.4 m € 250,-   tel.0641912007

In zeer nette staat verkerende onderdelen voor 
dubbele cabine inrichting voor een Fiat Ducato 
(Peugeot , Citroen) van 2004,blauwe bekleding  
€ 200,-  tel.0515 579346

Op 11 juli: Armband in danscafé Skippers. tel. 
nummer 0515-232484

Witte damesfiets, weduwemodel, met bruin zadel 
en handvatten. Gevonden op zondagochtend in het 
riet op de hoek van Haitsmaleane en Weersterweg. 
Mis je deze fiets bel dan 06-40931332

twee schitterende gitzwarte panterachtige poesjes. 
Het zijn zusjes van elkaar, dus moeten bij elkaar 
blijven. Ze zijn net 1 jaar oud met een rustig en 
lief karakter. Ze zoeken een liefdevol tehuis, en 
zijn gratis voor wie hieraan voldoet. Tel.. 0517-
531520

De 2 dubbelglas-ramen zijn nog niet opgehaald. 
Voor evt. geïnteresseerde gratis af te halen. 
Afmetingen: 1.68 -  1.51 m., 1.68 -  1.37 m.
tel: 0515 - 231881

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Theo Plug reikt naast enkele flyers, ook een Gerbera uit. Theo is uitgedost in kleding die men in 
Nijkerk in het jaar 1460 droeg. De publieke belangstelling tijdens de jaarmarkt was redelijk. 

Skûtsje wedstrijd “de slach om Heech”

Een prachtig skûtsje evenement in Heeg 8 en 9 
juni waar het Makkumer skûtsje ̈ de Zes Gebroeders¨ 
aan deel nam. Totaal deden er 47 skûtsjes mee in 
4 verschillende klassen. Het Makkumer skûtsje 
startte in de B klasse. Maar deze Slach om Heech 
werd een Sla om Heech voor het Makkumer 
Skûtsje. Het was mooi weer deze 8ste juni maar 
met dikke wind vlagen op het Heegemermeer. 
Twee dikke windvlagen achter elkaar was iets te 
veel voor het skûtsje en deze sloeg om. Behoorlijke 
schrik bij de vrouwen die het vanaf de wal zagen 
gebeuren, maar de bemanning kon redelijk snel 
op de zijkant van het skûtsje klimmen sommigen 
wel met een nat pak. Maar gelukkig was iedereen 
veilig en niemand gewond. Meteen waren er 4 
rescue bootjes ter plaatse die de bemanning van 
het skûtsje haalden. Na een half uur kwam er een 
kraanschip van de Zijslings en zette het Makkumer 
skûtsje weer rechtop. Toen bleek dat er weinig 
schade was, alleen één van de zwaarden was iets 
beschadigd. De motor startte ook weer meteen 
en er stond nauwelijks water in het skûtsje, in de 
haven van Heeg werd alles weer schoongemaakt 
en twee uur later zeilde het skûtsje weer. 

Zondag 9 juni verscheen het skûtsje weer aan de 
start in de B klasse, maar de schrik zat er toch 
nog in want het resultaat deze dag was niet 
geweldig. Jammer van zo'n mooi weekend, wat 
zeer goed werd georganiseerd door de water-
sport vereniging van Heeg.

Op dit ogenblik zijn de eigenaren en de bemanning 
druk bezig om het skûtsje klaar te krijgen voor 
de aankomende IFKS wedstrijden. Hierbij het 
schema van de IFKS week. Het Makkumer skûtsje 
start 's morgens om 9.50 uur in de B klasse.

3 aug Hindeloopen
5 aug Stavoren
6 aug Heeg
7 aug Sloten
8 aug Echtenerbrug
9 aug Lemmer
10 aug Lemmer

Ook zijn we te volgen op Facebook Makkumer 
skûtsje en op Twitter makkumerskutsje@6loeders  
en makkumerskutsje@6gebroeders

eigen fotoeigen foto

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.J.D. de Haan
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Viering te Makkum

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J de Vries

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. S.J. Elzinga

Makkum -  Holle Poarte 9.30 uur
Voorganger: Dhr. D. Tamminga
Organist: Dhr. J. Adema

Adverteer in de 
Makkumer Belboei


