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Makkumer Belboei

Voortbestaan Makkumer Belboei onzeker
Het gaat niet goed met deze krant. Dat ging
het niet en gaat het helaas nog steeds niet.
De uitgever, de OVM, luidt de noodklok.
'Nog een half jaar kunnen we de krant uit
blijven geven. Daarna is het echt over en uit
als er niet snel iets verandert en dat willen
we niet laten gebeuren!'. Yvon de Roode
van de OVM windt er geen doekjes om.
Al meer dan twee jaar lijdt de krant verlies.
Te weinig advertentieopbrengsten tegen
teveel kosten is de snelle rekensom.
Financiële problemen dreigen de krant te
nekken. De OVM heeft de financiën op
een rijtje gezet. Een fors verlies van ruim
 8.000,- over het eerste half jaar van 2014
geeft de sombere prognose dat de uitgave
van de Makkumer Belboei nog maximaal
een half jaar mogelijk is.
Diverse acties om meer adverteerders en
donateurs te werven, hebben tot op heden
nog te weinig opgeleverd. 'Wel komen er
nog steeds donateurs bij. De krant is veel
lezers wat waard en dat merken wij op
straat en in onze winkels'. Dat vinden wij
goed om te horen. De publieke reacties
op Facebook geven aan dat de krant veel
los maakt. 'Natuurlijk trekken wij ons de
reacties aan, net als iedereen willen wij de
krant behouden'. Het is voor iedereen die
aan de krant werkt wel een neventaak. Zo
was het en zo is het nu nog. Geen groot
commercieel bedrijf met een directeur die
de krant aanstuurt. Daarmee is de Makkumer
Belboei uniek en deze constructie biedt
veel vrijheden waar we zuinig op moeten
zijn. Tevens is dat allicht de zwakte nu de
economie tegenzit. Geen afjagende acquisiteur die de bedrijven langs gaat met mooie
aanbiedingen om te flyeren, adverteren of
aan de naamsbekendheid te werken. Niet
adverteren is een gemakkelijke bezuiniging.
Of dat verstandig is, is de vraag. De werkgroep Makkumer Belboei is van mening dat
met een gericht acquisitiepakket en mooie
aanbiedingen het aantal adverteerders te
vergroten is. Ook in de mindere tijd waarin
veel ondernemers zich bevinden. Adverteren
kan juist zorgen voor meer bereik en daarmee meer omzet.
De OVM, redactie en betrokken medewerkers rekenen op de gezamenlijke wens
van u en ons om de krant te behouden.
Nog niet eerder in haar geschiedenis is zo
nadrukkelijk een beroep gedaan op u als
lezers van deze gratis krant. De Makkumer
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door Jetze Genee

Belboei die dit jaar nota bene haar 30-jarig
jubileum viert, kan helaas niet langer blijven
trakteren. Per krant geeft de krant namelijk
meer uit dan er binnen komt. Tijd voor
directe actie om het tij te keren.
De OVM is vorige week samen met de
redaktie om tafel geweest om een reddingsactie op touw te zetten. In het kort komt dat
neer op het terug brengen van de kosten
en zorgen dat er meer adverteerders en
donateurs geworven worden. Inzetten op
langdurige inkomsten biedt hierbij het
meeste perspectief. Dat moet opgepakt
worden door een externe acquisiteur.
Bedrijven en ondernemers worden benaderd met een overzicht van de advertentiemogelijkheden. De redactie helpt uiteraard
ook door vrijdagavond 8 augustus a.s. op
de braderie nieuwe 'vrienden van de Belboei'
te werven. Als tegenprestatie ontvangen
nieuwe donateurs een 'goodiebag' met
winkelwaar van diverse middenstanders.
U kunt ook meehelpen aan het werven van
meer inkomsten. Hoe? Door donateur te
worden, te adverteren of door dit artikel
met elkaar te bespreken. Hoe groter het
besef hoe sneller wij weten of de krant een
toekomst heeft of niet. Met een oplage van
4.600 stuks en een regionaal bereik van
Arum tot Ferwoude is de Makkumer Belboei
door de jaren heen van lokaal advertentiekrantje uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd
medium waar u familieberichten leest, de
agenda en contactgegevens van artsen
gezondheidscentra vindt en verslagen leest
van lokale evenementen die u niet in andere
media treft. Daarnaast kunt u als lokaal
ondernemer zeer gericht uw doelgroep
benaderen. Dat kan door een flyer bij te
voegen, een redactioneel stuk met advertentie of door een advertentieabonnement.
Juist in een tijd waarin nieuws op alle
mogelijke manieren per minuut tot u komt,
heeft de Makkumer Belboei een meerwaarde. Waar grote media steeds verder
van de dorpen afdrijven, zoeken wij juist
de persoonlijke benadering. Zo lang de
Belboei u blijft benaderen weet u wat er
speelt op lokaal niveau. Wij willen er alles
aan doen om de Makkumer Belboei te
behouden. Wilt u ons daarbij helpen?
Werkgroep Makkumer Belboei en redactie,
Ondernemers Vereniging Makkum
Juli 2014

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Weekspecial

Spareribs
met friet en salade

0

€ 16,5

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

HEEG
De Opper 12-23
Vraagprijs
€ 175.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Donderdag 17 juli:

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)

Makkum – Avondrust, Meer Bewegen
Voor Ouderen, aanvang: 10.15 uur
in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 18 juli:
Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum – Kaatsveld De Seize, Feesttent
Merke Feestquiz, aanvang, 18.45 uur

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Zaterdag 19 juli

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:
Tandartspraktijk van Asperen – 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Makkum – Kaatsveld De Seize,
Kaatsen Hoofdklasse Dames en Heren,
aanvang: 11.00 uur
Makkum - Strand, Aadje piraatje.
Schatten bewaar je in een schatkist. Kom jij je
eigen schatkist maken? Vanaf 4 jaar. Aanvang
13.30 uur. In de strandbibliotheek.
Meedoen kost  2,50

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718

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

Zondag 20 juli:

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Makkum – Kaatsveld De Seize,
Kaatsen Jongens Afd. K.N.K.B. , d.e.l. en verl.
aanvang: 10.00 uur

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Maandag 21 juli:
Makkum – Kaatsveld De Seize,
Kaatsen Heren eerste klas d.e.l. partij
aanvang: 11.00 uur

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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, 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:
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: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Agenda

Dinsdag 22 juli:

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.C. Officier
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. F Bandstra
Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Makkum – Kaatsveld De Seize,
Kaatsen Grote Makkumer Merke leden partij
aanvang: 9.00 uur
Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Klaverjassen en
spelmiddag, aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Woensdag 23 juli
Makkum - Strand, Schat zoeken met
metaaldetectoren. Altijd al eens schat willen
zoeken? Je krijgt nu de kans op het Makkumer
strand. Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Bij de strandbibliotheek. Voor deze activiteit moet
je je vooraf aanmelden in de strandbieb of bij
bibliotheek Makkum. Meedoen kost  2,50

Wist u dat...

Exmorra/Allingawier, PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G Rol

er op 27 juli een open dag is van de Volkstuinvereniging Makkum bij de rondweg.

Makkum- Piramide Holle Poarte 9.30 uur
Voorganger: Dhr. G. Wijngaarden
Organist: Dhr. J. Adema
m.m.v. Klaas en Hennie Bakker

De datum, dat de oud papier container van KVG
Makkum in de Klipperstraat staat is verplaatst
naar 25 en 26 juli! Dit is i.v.m. de Makkumer
Merke.
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Terugblik Autocross Makkum
Het is alweer 3 weken geleden dat Makkum zijn
24ste autocross heeft beleeft. Voor ons als bestuur
van ACM, heeft dit heel wat voeten in de aarde gehad.
Maandenlange voorbereidingen met voor en tegenslagen, hebben uiteindelijk geleid naar uitermate
succesvolle autocrossdag. Vele factoren hebben
meegespeeld om dit evenement succesvol te maken.
De eerste actie die uitstond was het zoeken naar
geschikt stuk land om een autocross te kunnen
houden. Een geschikt stuk land is één, maar je moet
ook rekening houden met een rennerskwartier, parkeerterrein voor bezoekers en toegangswegen etc.
Theo op de Hoek, groot liefhebber, bood ons een
uitermate groot en geschikt stuk land aan, wat een
goede mogelijkheid heeft geboden om hier een
evenement als een autocross op te gaan houden.
Na een goed doordacht plan uitgewerkt te hebben,
hebben wij door onze Gemeente SúdwestFryslân
een evenementen vergunning verleend gekregen.

BINNENKORT
TE HUUR
BERGPLAATS
ongeveer 100 m2
in centrum van Makkum
informatie tel. 06-51508719

Vanaf dat moment werd het “menens” en om dit
evenement goed te kunnen organiseren hebben
liefhebbers en enthousiastelingen van de autosport
een vereniging opgericht onder de naam Autocross
Club Makkum met als afkorting ACM. Hettie van der
Zee is benaderd om de functie als secretaris te
bekleden. Hettie heeft jarenlange ervaring met het
organiseren van autocrossen te Harich. Daarnaast
is Erik Sipkema benaderd, Erik heeft jarenlang de
digitale tijdswaarneming verzorgt op circuits te
Blauwhuis en Emmen. Na lang bedenktijd heeft
Ellen van Hijum ook haar toezegging gegeven om
het penningmeesterschap op zich te nemen. Zij
beheerst het vak ‘penningmeesterschap’ als geen
ander. Als hoofd technische commissie werd Yke
Hoekstra benaderd, als geen ander is hij volledig op
de hoogte van de huidige technieken van auto’s en
hun motoren. Een bestuur kan niet zonder een
persoon die de ‘PR’ zaken behartigd. Gezien de
ervaring die Joop Sipkema al heeft met “Racing
Makkum” kon hij het aanbod niet weerstaan om deze
taak voor ACM op zich te nemen. Als “vaste waardes”
waar je echt op kan bouwen en niet zonder kunt zijn
Gregor Hettinga en (ome) Jan Tuinier toegevoegd
om het bestuur te completeren.
Als beginnende vereniging moest er eerst financiële
steun gezocht worden. Toen het moment aanbrak
dat het openbaar gemaakt ging worden dat er weer
een autocross georganiseerd ging worden in Makkum,
waren de meeste ondernemers laaiend enthousiast.
Spontane telefoontjes kwamen binnen die “ons”
wilde gaan helpen/sponsoren, wat wij echt niet verwacht hadden. Deze positieve energie gaf ons een
fikse duw in de rug. Het werd ons steeds duidelijker
dat wij in Makkum e.o. heel wat “los” hadden gemaakt.
Uiteraard kwam (oud coureur) Catrinus van der Meer
ook al vroeg in de lucht, want zonder een ervaren
loonwerker is een fantastisch aangelegd circuit bijna
onmogelijk. Catrinus heeft uiteraard de nodige ervaring als coureur en weet als geen ander hoe een
circuit er uit moet komen te zien, zeg maar gerust
een perfecte combinatie. Hierna begon de zoektocht
naar sponsors. Groot liefhebber Hielke Cuperus
heeft zich met zijn succesvolle bedrijf “Leviuz” aangeboden om als hoofdsponsor van dit evenement
te fungeren, uiteraard waren wij als bestuur Hielke
hier zeer erkentelijk voor. Gezien veel bedrijven
worden benaderd voor sponsoring van evenementen,
hadden de meeste ondernemers van Makkum nog
altijd een “zwak” voor de Makkumer autocross. Een
groots opgezet evenement als deze, zijn enorm veel
kosten mee gemoeid en zijn wij als bestuur enorm
trots dat er zoveel bedrijven zich hebben aangeboden
om dit evenement te willen sponsoren. Onder dit
artikel wordt de lijst getoond met alle ondernemers
die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt.
Wij kunnen niet anders melden dat zonder deze
financiële steun het voor ons onmogelijk was
geweest dit evenement te organiseren, nogmaals
heel veel dank hiervoor.
Zonder vrijwilligers kan een vereniging nooit bestaan!
Wij hadden uiteindelijk de beschikking over 70 enthou-

siaste personen die zich vrijwillig hebben aangeboden
met hun inzet op welke manier dan ook. Elke taak
draagt een bepaalde verantwoording met zich mee,
maar een ieder heeft zijn taak meer dan voortreffelijk
uitgevoerd, dat wij enorm trots zijn op onze vrijwilligers.
Langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor jullie
inzet. Onder leiding van Remco de Jong hebben de
verkeersregelaars op de Weesterweg zich meer dan
uitstekend gemanifesteerd, op het goed doordacht
en ingericht parkeerplaats en rennerskwartier, onder
leiding van Jan Tuinier liep het op rolletjes en tijdens
het evenement werden alle vrijwilligers voldoende
voorzien van hun “natje en hun droogje” door de
‘cateringladies’ die rond reden op golfkarretjes, onder
leiding van Hettie van der Zee. Een wedstrijd kan
geen doorgang vinden zonder deelname. Al snel werd
bekend dat de Makkumer autocross kon rekenen
op veel deelname. Met een totaal deelnemersveld
van 110 coureurs, verdeeld in 6 klassen, was hier
geen gebrek aan.
Met een ‘ouderwets’ ingericht circuit, met de aanwezigheid van een tribune en feesttent, was het de
intentie de sfeer van vroeger deels te creëren,
(helaas) zonder de gevaarlijke brede, volle sloten.
De crossdag zelf verliep uitermate spectaculair, wat
voor veel vermaak en vertier voor de bezoekers en
coureurs opleverde. Het aan en afslepen van
gestrande wedstrijdwagens en het baanonderhoud
werd, onder leiding van Catrinus van der Meer
subliem gecoördineerd. Na de finales waren de uiteindelijke winnaars bekend en werden gehuldigd
tijdens de prijsuitreiking in het oergezellige, goed
verzorgde feestpaviljoen onder leiding van Disco Silver.
Uiteraard kunnen wij nooit ieder bedrijf en vrijwilliger
persoonlijk bedanken, maar bij deze bedanken wij
een ieder, die op welke manier dan ook hun steentje
hebben bij gedragen om deze zeer geslaagde 24ste
Makkumer autocross, mede mogelijk te maken.
Uiteraard moeten wij nog evalueren en gaan zeker
de overweging nemen om volgend jaar het 25 jarig
jubileum van de Makkumer autocross te kunnen
vieren/organiseren. Houd de site www.autocrossclubmakkum.nl in de gaten en/of de facebooksite
autocrossclubmakkum.

Vrijwilligers en ondernemers
van Makkum e.o, bedankt!
Harm Jan Cuperus, Voorzitter ACM
Hoofdsponsor: Leviuz BV
Subsponsors
en donateurs
Adema Wanden & Plafonds
Alucraft, F. Bloemsma
Attema Trading
Autobedrijf Kamstra
Autobedrijf Nico Morien
Autorevisie Ronald Morien
Bleeker Metaalbewerking
Boekhandel Coufreur
Bouwadviesbedrijf
Mark de Witte
Café de Belboei
Café Restaurant Beaufort
Café Restaurant De Zwaan
Café Romano
Catrinus van der Meer
De Boer Accountant
De Boer RVS
Deka Bouwservice
Dhr. Posthuma de Boer
Enjoy by Louisa
Eetcafé Skippers
F. Bloemsma
Aluminiumbouw
Feadship
Friese kunst en
Antiekhandel Lombaard
Garage Horjus
Gebr. Miedema & v/d Velde
Gros financiele partners
Hoveniersbedrijf Hiemstra

HP en CO
J. de Boer Schoenen
Jumbo Supermarkten
Kamerbeek Solutions
Kapsalon Kreatief
Kapsalon Nynke
Kingma & Walinga
Makelaars
Klussenbedrijf Kooistra
Bouw Makkum
Las- en constructiebedrijf
Buwalda
Peper en Zout
Recreatiecentrum
Holle Poarte
RM montage
Rondvaart Makkum
Rovatech
Salon Haar en Zo
Sanco
Slagerij Attema
t Pareltje
Taxi van der Bles
Theo op de Hoek
Timmerfabriek
‘de Houtmolen’
Van Nuyenhoede
Vijfschaft Catering
Wijngaarden
Wijnkapel
Ziezo mode
Zonwering Industrie
Zuidwaard Watersport
Zwaagstra Metselwerken
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Vis bakken door vishok Makkum in Avondrust

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
Vorig jaar met de Visserijdagen had het Vishok
van Makkum voor de cliënten een visje gebakken
bij de entree van Avondrust. Zij vonden dit toen
zo leuk om te doen, dat ze hadden besloten
dit ieder jaar voor de cliënten van Avondrust
te doen! Zaterdag 5 juli om 14.30 uur was
iedereen van harte welkom bij de entree van
Avondrust. En werd er door de mannen heerlijk

gebakken. Het smaakte ieder goed! Avondrust
had gezorgd voor een drankje erbij en zo was
het heerlijk vertoeven. En er werd nog gezellig
gezongen. Rond 17.00 uur werd het laatste
visje gebakken en ging men weer huiswaarts.

1 kg kipfilet ..................................€ 6,50

Wij willen het vishok Makkum bedanken voor
dit geweldige initiatief!

5 hamburgers ..............................€ 4,00

5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

Laatste schooldag Sint Martinusschool in tuin Avondrust
Makkum - De Sint Martinusschool had het
verzoek om de laatste schooldag op vrijdag
4 juli voor de vakantie in de tuin van Avondrust
te organiseren, met leuke spelletjes. Natuurlijk
vonden wij dit een prachtig idee! Om 9.00 uur
kwamen de leerlingen en begeleiders in de tuin
en werden er spelletjes gedaan. Om 10.00 uur
kwam iedereen naar het restaurant van Avondrust voor een bekertje limonade en wat lekkers.
En een kopje koffie voor de begeleiding! Hierna
werd het programma weer vervolgd en ging

iedereen weer de tuin in. Ook de cliënten van
Avondrust konden even mee naar buiten, om
te kijken wat er allemaal werd gedaan. Ontzettend leuk! En voor de cliënten werd er op
het terras nog gezongen! Om 10.40 uur was
de morgen ten einde en gingen de leerlingen
weer richting school, waar ook nog wat leuke
activiteiten waren.
Namens iedereen van Avondrust wensen wij
hen een hele mooie zomervakantie toe!

Kia Cee’d 1.6-16V
5drs,X-ecutive
airco,cruise
lm velgen,r-cd
49 dkm bj 2012

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
Kia Céed 1.6i X-ecutive,luxe uitv,49dkm
Opel Corsa 1,2-16v Edition,5drs 11dkm
Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm
Peugeot308 SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima
Kia Picanto Comf.Pack,5drs,zwart,20dkm
VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model
Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm
Citroen C4, LPG/G3, clima,cruise,trekh
Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm
Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh
Ford Fusion 1.6i Futura, airco,trekh
Renault Megane Station 1.4-16V,airco

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

€ 13450,2012
2013
2011
2010
2013
2010
2008
2008
2008
2006
2006
2006

€ 13450,verkocht
verkocht
€ 10945,€ 9445,€ 8980,€ 8690,€ 6840,€ 6640,€ 5995,€ 5940,€ 5640,-

Peugeot 206 1.1i, 5drs,zwart, 120dkm
2004
Peugeot Partner 1.9D, groen,airco,apk
2006
VW Golf 1.6i,5drs,Cruisecontr,trekh,apk 1998
Ford Fiesta 1.6-16V Sport,a/c,apk
11-2001
Verwacht;
Seat Ibiza 1.4-16V LPG/G3
Seat MII 5drs, airco 16dkm
Hyundai Getz 1.6i 5drs airco

€
€
€
€

3690,3440,2245,1799,-

2006
2013
2003

Occasions vanaf €4500,- 6 maanden Bovaggarantie!
NU ook aanhanger verhuur!

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Overdracht Cheque goede doel ONK Eiwerpen

Zondag na het open NK Eiwerpen is een delegatie van de organisatie aangevuld met Team
England vertrokken naar Sneek waar de cheque
met de dagopbrengst is overhandigd. Maar
liefst  500,00 kon de stichting overhandigen
aan Maria Poiesz van Sailabiliy Sneek.
Het goede doel Sailability zorgt ervoor dat
mensen met een beperking kunnen zeilen.
Daarvoor zijn speciale boten en botenliften
aanwezig. De zeilers kunnen zelfstandig zeilen
onder begeleiding van de vele vrijwilligers van
Sailability. Op het starteiland in Sneek kon de
afvaardiging helaas niet zeilen door de te

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

harde wind, 6/7 Bft in vlagen. Maar met de
toppers uit Engeland kon een mooie vaartocht
en rondleiding op en om het starteiland worden
gegeven. De opbrengst van de dag (inschrijfgelden en donaties Open NK Eiwerpen) wordt
door de stichting in Sneek gebruikt om de
accommodatie op te knappen en te verbeteren.
De organisatie van het Open NK Eiwerpen kijkt
terug op een mooi weekend met een prima
opbrengst voor het goede doel. Alle sponsoren,
deelnemers en toeschouwers worden hartelijk
bedankt en alvast uitgenodigd voor het eerstvolgende open NK Eiwerpen.

De Crewparade van Sail Harlingen

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Veel Makkumers brachten een bezoekje aan
de Crewparade van Sail Harlingen. Een aantal
nam ook actief deel. Op de foto (v.l.n.r.) Silke
Bruinsma, Rixt van der Bles (in prachtige jurk,
speciaal voor deze gelegenheid) met het bord
van de Wylde Swan en Marte Oostenveld.

Daarachter de Makkumer drumband die op
uitnodiging van de Wylde Swan ook meeliep.
Voor deze gelegenheid niet in uniform maar in
toepasselijke kleding die door de Wylde Swan
ter beschikking was gesteld.
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Twinkling Tears en
5 Pack in Cafe Beaufort
In Cafe Beaufort spelen De Twinkling Tears en
5 Pack komende zaterdag 19 juli, De Twinkling
Tears van oorsprong een zeven koppige (new)
wave formatie die in september 1985 werd
opgericht. De leden destijds: Rein Zwerver keyboard/synth, Gerrit de Haan - gitaar, Rense
Veenstra- bas, Bart van der Zee - drums en
leadvocals - Tony Tingen kozen voor eigen
werk. Later werd de band aangevuld met de
achtergrondzangeressen: Monique Bakker en
Tjitske Benedictus. In 2012 werd de band, na
een reünie, opnieuw opgericht. De toetsenist
Sander de Haan heeft Rein vervangen en de
backing vocals wordt nu verzorgd door Karin
Reijns, Twinkling Tears New wave met een
vleugje rock, een enthousiast stel muzikanten,
beloofd een spetterende optreden.
5-pack is een vijf mans formatie uit Friesland
en Noord Holland die pop met pit en rock
met een randje spelen! Cafe Beaufort strand
Makkum, aanvang 22:00 uur, gratis entree.

Markten in Makkum
Gezellige markten in het centrum van Makkum.
De markten zijn er weer vanaf 25 juli elke vrijdag
van 15:00 uur tot 21:00 uur. De laatste markt
op vrijdag 22 augustus.
Juli
Vr. 25 Juli, met kindervrijmarkt
Augustus
Vr. 1 Aug.
Vr. 8 Aug.
Vr. 15 Aug.
Vr. 22 Aug. met kindervrijmarkt
Marktmeester:
Richard Santana
tel. 06-27438243 / of 0513-435567
mail: fryslanmarkten@live.nl
website: www.fryslanmarkten.nl

TE HUUR
AANGEBODEN
GARAGEBOX
Centrum Makkum
10 euro per week
Tel. 06-51508719

Piraten broek
katoen Kleuren wit, zwart en beige

 14,95
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KV Makkum organiseerde
Pearkekeatsen

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Miedema-v/d Velde Bouw- en Timmerbedrijf partij

eigen foto

eigen foto

Heren 30+
Bij de 30+ stonden er 7 parturen op de lijst. Er
werd spannend gekaatst door de Heren 30+.
De prijzen werden als volgt verdeeld. De 1e
prijs was voor: Yde Klaas Dijkstra, Gooitzen
Eijer en Gerard van Malsen. De 2e prijs was
voor: Keimpe Koldijk, Jan Fokke Mulder en
Sytse Hibma. Zij verloren de finale op een
stand van 5/5 6/2 door een vliegende zitbal
plat voorin door Yde Klaas Dijkstra. De 1e prijs
in de verliezerronde was voor: Hayo Attema,
Wietse Punter en Egbert van der Veen. KV
Makkum wil iedereen bedanken voor de medewerking en vooral haar sponsor Timmerbedrijf
Gebr. Miedema en van der Velde.

Makkum aanwezig. De oudjes deden het nog
best gezien de vele boven slagen. De prijzen
weden als volgt verdeeld. In de winnaars
ronde waren er prijzen voor: 1e prijs: Johannes
Siegersma, Thijs Houtsma en Piet de Groot.
2e Prijs: Peter Kwast, Piet v.d. Ploeg en Ron
Oortwijn, laatst genoemde deed voor de eerste
keer mee. 3e prijs: Wietse Punter, Sipke Hiemstra
en Henk Mulder. 3e Prijs: Ludwig Seerden, Jan
Tuinier en Jetze Nagel. In de verliezerronde
waren er prijzen voor: 1e Prijs: Roel Venema,
Douwe Wierstra en Teake Koster. 2e prijs: Piet
Machiela Henk Deelstra en Wibe Hoitenga. KV
Makkum wil iedereen bedanken voor de
medewerking en vooral haar sponsor Timmerbedrijf Gebr. Miedema en van der Velde. We
kunnen weer terug zien op een prachtige
kaatsdag op ons Smûke keatslân “De SEIZE”.

Heren 50+
Op deze zondag waren ook de heren 50+ in

uur
uur
uur
uur
uur

A klasse Dames............................10.30
B klasse Dames..............................9.00
Schooljeugd..................................10.00
Pupillen .........................................10.00
Welpen ..........................................10.00

Zondag 6 juli werd de Keatsatelier J. Scheepvaart
Pearkekeatspartij gehouden op “Keatslân de
Seize” te Makkum. Er deden 12 pearkes mee.
’s Middags en ‘s avonds werd er ook nog
heerlijk gebarbecued. In de eerste omloop
stonden de ‘A-klassers’ tegenover de ‘B-klassers’.
Er werd heel goed gekaatst, want de meeste
partijen eindigden in 5/4. De partij tussen
pearke Evelien v.d. Land en Andries Smink en
pearke Andrea v.d. Velde en Leendert Kooistra
was de enige die in 5/5 eindigde en 6/4 in het
voordeel van Evelien en Andries. Andrea en
Leendert kaatsten vervolgens in de B-klasse
uiterst sterk en troffen uiteindelijk in de finale
het pearke van Gerda Bleeker en Harry v.d.
Weerdt, die eveneens de hele dag als een
echt koppel samen goed kaatsten. Gerda en
Harry warren iets fitter aan de finale begonnen
dan Leendert (blessure aan de kuit) en Andrea
en dat resulteerde in een sprankelende overwinning met de cijfers 5/1 – 6/6. In de A-klasse
belandden Evelien en Andries ook in de finale
door sterk te kaatsen. Hun tegenstander was
het beruchte pearke van Vollie Oostenveld en
Daniël Kleiterp, die al vaker in voorgaande
edities van het Pearkekeatsen met de kransen
naar huis waren gegaan. Toch lagen er kansen
voor Evelien en Andries, omdat Vollie en Daniël
’s ochtends niet sterk aan deze wedstrijd waren
begonnen. De finale was dan ook niet zomaar
gedaan. Evelien en Andries boden goed weerstand, maar de winst was uiteindelijk voor
Vollie en Daniël met 5/4 – 6/4.
De prijzen werden vandaag aangeboden
door de Fam. Scheepvaart van Keatsatelier
J. Scheepvaart en bestonden uit waardebonnen
en medailles. De kransen werden aangeboden
door Pedicuresalon Monique.

LET OP!! Gewijzigde aanvangstijden
Makkumer Merke Leden Partij
A klasse Heren .............................10.30
B klasse Heren ...............................9.00
C klasse Heren ...............................9.00
Heren 45+ ....................................10.30
Heren 55+ ....................................10.30

eigen foto

uur
uur
uur
uur
uur

Uitslag A-Klasse:
1e: Vollie Oostenveld en Daniël Kleiterp
2e: Evelien v.d. Land en Andries Smink
Uitslag B-Klasse:
1e: Gerda Bleeker en Harry v.d. Weerdt
2e: Andrea v.d. Velde en Leendert Kooistra

TE HUUR
AANGEBODEN
in Groningen 2 studentenkamers
nabij het Martini ziekenhuis.
Kamer 1 = 22 m2 groot.
Kamer 2 = 12 m2 groot.
Info: 0517531964 of 0651635471.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl.
B.T.W. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Dr. Oetker voetbal tafel afm. 137(l) x 63(b) x 88(h).
Deze tafel is als nieuw maar door ruimtegebrek
te koop. Vraagprijs  250,- voor verdere inlichtingen tel. 0517 531288.
Polyester bootje 3.50, moet geverfd worden.
prijs 200 euro Tel.0515-231618

Muurkrant tijdens de WK.

Door omstandigheden te koop 4 kaarten PC
kaatspartij 30 Juli Franeker. Gasfabriek tribune A,
Rij 4 plaatsen 286, 287, 288, 289. Kaarten zijn
 25,- per stuk. Tel.0515-231739.

Oproep lezers Belboei

Elektromotor prijs  200 en Accu prijs  50
Tel. 06-55952508
Moederfiets, framehoogte 47 cm, weinig gebruikt,
merk LIN Bike De Luxe, 3 versnellingen.  75,-.
Tel 06 53824669
2 lattenbodems van 80 cm breed en 210 cm
lang, half jaar oud topkwaliteit samen  80,Tel. 06 299 624 92
VERMIST
10 juli is mijn fiets gestolen vanaf het parkeerterrein bij het zwembad van Witmarsum. Het is
een rode crossfiets met ligstuur. Wie heeft
mijn fiets gezien, ik wil hem graag terug!
Niels Schilstra 0515-232201
Schraard, Dorpsstraat: Zwart-witte poes. Wit
stipje onder neus, witte bef en voetjes
GEVONDEN
Op 15 juli vonden wij op de weg naar Skuzum
een gilet maat 74. kleuren Blauw en oranje
met opdruk. Tel.06-30876971.

door Jetze Genee

U las het al in het stuk over de financiële toestand van de Makkumer Belboei, het gaat niet
goed met de krant. Hoe komt het met de krant
in een tijd dat adverteren onder druk staat,
waarin nieuws van een uur geleden al oud
nieuws is en een tijd waarin alles digitaal
gecommuniceerd wordt? Gezien de reacties
op alle perikelen rondom bezorging, Facebook
en over de krant in het algemeen hebben in
ieder geval veel lezers een binding met de
krant. En dat wisten wij natuurlijk ook al:
wekelijks wordt de krant regionaal, huis aan
huis verspreid onder ruim 4.600 adressen en
verstuurd naar lezers in meer dan 10 verschillende landen. Samen met de internet site wordt
de Makkumer Belboei wereldwijd gevolgd.
Iets om bij stil te staan, trots op te zijn en te
behouden.
Al vanaf 1984 zorgt de Makkumer Belboei
ervoor dat u lokaal lief en leed, nieuws en
mededeling, wekelijks over de vloer krijgt. In
de afgelopen 30 jaar hebben de ondernemers
altijd een vooraanstaande plaats gehad in de
krant. Het is dan ook nog steeds een uitgifte
van de OVM. Een weekkrant om de lezer
(de klant) attent te maken op de voordelen
van wonen, recreëren en winkelen in Makkum.

Zurich, It Leech: Zwart-witte kat. O.a. witte
snoet, bef en poten. Schraard, Dorpsstraat:
Wit met vaalrood cyperse kater, mager.
Dedgum, Arkumerlaan: Cypersgrijze grote
aanhankelijke kat. Foto's www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

Vriend worden!
Zoals u weet kunt u ‘Vriend van de Belboei’
worden. U ondersteunt daarbij als lezer de
krant financieel. In de huidige tijd komt er
namelijk te weinig opbrengst uit de (bedrijfs)

In de Klipperstraat een paar Herenschoenen
bel 06-14974599 om ze op te halen.

Rondleiding in Achlum

Zusjes Siemensma winnen
beide finale springen Koudum
Pingjum - Isa en Anna Siemensma wonnen
zaterdag 5 juli beide het finale springen in
Koudum. Isa met haar pony Lucky Boy won in
het B springen een 1e en een 2e prijs. Anna won
met haar pony Irma maar liefst 2x de 1e prijs.
Dankzij deze overwinning mochten de beide
zusjes de finale springen. Isa won deze finale
in het B springen en Anna in het L springen.

Op zaterdag 19 juli en 6 september bent u van
harte welkom bij een rondleiding door Achlum.
De rondleiding gaat langs de mooiste plekjes
van Achlum en er worden bijpassende verhalen
verteld. Verhalen o.a. over Ulbe Piers Draisma,
de grondlegger van de Achlumer brandverzekering en waarom Bill Clinton in Achlum kwam,
over het klooster, de Achlumer dakpannen en

advertenties in de krant. Als steun in de rug
tijdens de mindere jaren kunt u ervoor zorgen
dat deze krant kan blijven uitkijken naar een
volgend jubileum. Uw steun is hard nodig!
Vanaf half maart zijn al diverse lezers/gezinnen
bereid gevonden om per kwartaal een klein
bedrag over te maken. Dit aantal kan gezien
de oplage nog sterk groeien. Om het u gemakkelijk te maken kunt u zich in de bakkerij
van bakker Kluft, bij Kapsalon Nynke en bij
Rinia Fietsen inschrijven. De hoogte van uw
bijdrage is naar uw eigen inzicht in te vullen.
Samen kunnen we de gratis krant blijven voortzetten en blijven lezen! U wordt vriend door
u aan te melden via belboei@makkum.nl.
Vervolgens krijgt u bericht over de wijze van
uw donatie.
Ideeën
De werkgroep Makkumer Belboei (onderdeel
van de OVM) en de redactie doet haar best
om de krant iedere week goed gevuld van de
pers te laten lopen. Ongetwijfeld hebt u ideeën
en opvattingen over de inhoud, de werkwijze
en de lay-out. Als lezer willen wij u graag
betrekken bij het verbeteren van deze krant.
Indien u ideeën heeft die de krant verbeteren
dan kunt u deze met ons delen. In de komende
vakantieperiode heeft u daar ruim de tijd voor.
Doe dat door dit te e-mailen met belboei@
makkum.nl of door dezen mondeling of op
papier door te geven aan Rinia Fietsen of
Kapsalon Nynke. De beste ideeën worden
uitgewerkt door de redactie.

de ondergang van de dakpanfabriek. Het begint
om 14.30 uur. Het startpunt is bij de bankjes
bij de kerk. De rondleiding duurt een dik uur.
Kosten; vrije gift. De kerk is deze middag
geopend in het kader van Tsjerkepaad en kan
bezichtigd worden tussen 13.30 en 17.00 uur.
In de kerk zijn 2 vrijwilligers die vragen kunnen
beantwoorden.

Verschijning Makkumer Belboei nr. 1553
De Makkumer Belboei komt volgende week op vrijdag 25 juli uit. De advertenties en kopij kunt u
tot zaterdag 18.00 uur insturen en de familieberichten kunt u tot dinsdagavond 19.00 uur mailen.

