
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MOLKWERUM 
Ymedaem 32

Vraagprijs 
€ 296.500,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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In dit nummer o.a. No. 1553 - 25 juli 2014

Warme en sportieve Makkum Merke 2014 door Jetze Genee

Traditioneel staat Makkum in het derde week-
end van juli in het teken van de Makkum 
Merke. Vanouds het dorpsfeest, wat net als 
vele andere dorpen in het noordwesten van 
Fryslân rondom de kaatssport georganiseerd 
wordt. Nu kent Makkum diverse feesten per 
jaar en mede daardoor is niet iedere dorps-
genoot volop in het feestgedruis te vinden. 
Verdeeld over vijf dagen is het ook geen 
sinecure om iedere dag de tent op te zoeken. 
De afgelopen Merkedagen trokken vele dorps-
genoten voor de sport of voor de sfeer naar 
kaatsveld ‘de Seize’. De Merkecommissie van 
de Kaatsvereniging Makkum zorgt daar ieder 
jaar voor een prachtig gevarieerd programma 
met voor ieder wat wils. 

Vrijdag een primeur, de allereerste Makkum 
Merke Feestquiz. De feestelijkheden kregen 
door de ramp met het Malaysia Airlines vlieg-
tuig een ingetogen karakter. Voorzitter van 
de Kaatsvereniging Makkum (KVM), Warren 
van der Veen, stond vrijdagavond bij aanvang 
stil bij het leed van de slachtoffers en de vele 
nabestaanden. De minuut stilte die hierop 
volgde in de broeierige tent werd door alle 
29 quiz-teams staand gevolgd. Een indruk-
wekkend moment aan de start van een ener-
verend en warm Merke weekend. De quiz 
met 29 teams was een frisse en vernieuwde 
start van de Merke. In teams van vijf personen 
werden harde noten gekraakt over de meest 
uiteenlopende vragen. In acht rondes en twee 
bonusrondes bleek het team ‘Gelukkig heb-
ben we de foto’s nog’ de sterkste. Voor dit 
team, bestaande uit de familie Gielstra aan-

gevuld met een Bouke de Vries, was er een 
krans en een ticket voor een bezoek aan de 
Amstel skybox in het SC Heerenveen stadion. 
Team de Betûfte Bal pakte de tweede prijs. 
Na afloop kreeg Jelle B de voetjes van de 
vloer; al zochten veel gasten na de quiz eerst 
de verkoeling van de buitenlucht op. 

Zaterdag de warmste dag van het jaar en op 
het kaatsveld de gecombineerde dames en 
heren Hoofdklassepartij. De toppers kregen 
vandaag een bakoven voor de kiezen. 
Binnen de statige populieren liep het kwik 
op tot meer dan 35C. Waar het publiek de 
schaduw (voor zover aanwezig) opzocht en 
zich vooral kalm hield, werd er op het veld 
aardig gestreden om de punten. Vandaag 
niet alleen kransen en premies te verdienen, 
maar ook punten voor de PC-‘ranking’. Een 
vreemd soort puntentelling wat net zo onge-
past is binnen de kaatssport als het woord 
ranking in de Fryske taal. Hierdoor lieten 
enkele parturen verstek gaan om maar geen 
punten te verliezen in de tussenstand richting 
de PC in Franeker. Dat biedt weer kansen 
voor de terechte winnaars: Bauke Triemstra, 
Hendrik Kootstra (Kening) en Alle Jan Anema. 
Bij de dames waren de zusjes Zeinstra en 
Lisette Wagenaar de sterksten. ’s Avonds 
kon jong en oud dansen bij de Apres Skihut 
on Tour. Dit jaar met een armbandje om de 
scheiding tussen jonger of ouder dan 18 jaar 
duidelijk te maken. Dit jaar bleek dat feesten 
zonder drank ook prima mogelijk is. Met onge-
veer 500 bezoekers een gezellige drukte. 
 (vervolg op pagina 4)
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Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Weekspecial

Spareribs
met friet en salade

€ 16,50

Verschijningsdata Makkumer Belboei vanaf vrijdag 25 juli:
Woensdag 6, 20 augustus en 3 september. Dus om de veertien dagen, daarna weer normaal wekelijks.
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Familieberichten
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 Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.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: 
Tandartspraktijk Koudum 0514 – 522424
- 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

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

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

Info

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, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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.

Loslaten betekent 
tijdelijk het houvast verliezen.
Niet loslaten betekent 
voor altijd het houvast verliezen.

Zeer onverwacht hebben wij onze lieve mem, 
beppe en oerbeppe los moeten laten.

Rommie Tjeerdema-Kunst
* Makkum,  † Makkum,
   6 april 1931    19 juli 2014

Sinds 16 april 2012 
weduwe van Haije Tjeerdema.

Grietje
Wiepie en Gerrit
Jannie en Tjeerd
Rommert en Dini
Beppe- en oerbeppesizzers

De Dankdienst voor haar leven zal worden 
gehouden op zaterdag 26 juli om 11.00 uur 
in de Van Doniakerk te Makkum, waarna de 
begrafenis plaatsvindt.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid 
tot condoleren in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres:
Tjalkstraat 10, 8754 AP Makkum

Onverwacht is onze lieve
 

beppe Rommie
overleden. 

We zullen haar missen.
      

Koert
Romine en Uilke
  Indy en Lieke
Wiepkje en Klaas
Rommy
Hilde en Egbert
  Niels
Johannes
Rowin
Iwan

Plotseling moeten wij afscheid nemen van 
onze schoonzuster en tante,
    

Rommie Tjeerdema - Kunst
   
Wij wensen kinderen, klein- en achterklein-
kinderen heel veel sterkte.

Grietsy  Werkhoven – Tjeerdema
Jan Werkhoven
Neven en nichten
  
In herinnering:
Trijntje de Vries –Tjeerdema
Sijtse de Vries
Johannes Tjeerdema

                    
Makkum, 19 juli 2014

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

Op 19 juli is overleden onze bewoonster    

Mevr. R. Tjeerdema - Kunst

Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.
   
Directie, bewoners, personeel en  
vrijwilligers Zorggroep Tellens, 
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
                                   
Makkum, juli 2014

Het word nooit meer, zoals het is geweest.
Iets zal altijd ontbreken, omdat onze vriend

Adrie den Breejen
er niet meer is.
Trijntje en kinderen veel sterkte.

Je vrienden van het Fiskhok

Beste Kinderen en kleinkinderen enz.
Wij wensen jullie veel sterkte bij het verlies 
van jullie lieve mem, beppe en oerbeppe

Rommie Tjeerdema – Kunst

Oom Lammert en tante Nini
Jan en Jay
Aafke en Dirk 
en kinderen.

                                   
Makkum, juli 2014

Hoera!
Us pake is juster 60 jier wurden!!

              
Leafs fan Jorrit, Janne en Roan

Wie niet in wonderen gelooft 
en zegt dat ze nog nooit 
gebeurd zijn bovendien,

die moet beslist, met eigen ogen,
dit wonder komen zien!

            
Voor de wereld ben je van ons,

maar voor ons ben je de wereld.

Janne
            16 juli 2014
            

Dochter en zusje van
Bastiaan, Baukje en Sem Talsma

C. Lenigestraat 23 * 8754CC Makkum
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Agenda
Vrijdag 25 juli:
Makkum – Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Bibliotheek, Informatie Steunpunt Avondrust 
van 14.30 - 16.30 uur.

Makkum – Centrum, Braderie 
van 15.00 uur tot 21.00 uur met kindervrijmarkt

Zaterdag 26 juli:
Makkum – Strand, Spelletjescircuit 
We zetten een spelletjescircuit uit. Ben jij snel, slim 
of behendig? Pret verzekerd! Vanaf 6 jaar.  
Aanvang 13.30 uur. In de strandbibliotheek.

Makkum - Van Doniakerk in Makkum en de Kerk in 
Piaam doen mee met Tsjerkepaad. De kerken zijn 
open tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Makkum – Holle Poarte, Bingo 
in de piramide, aanvang: 20.00 uur
 
Zondag 27 juli:
Makkum – Volkstuinver. Makkum 
Open dag aan de rondweg van 11.00 uur tot 14.00 uur

Dinsdag 29 juli:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 30 juli:
Makkum – Strand Aquarium maken
Zoetwatervissen, tropische vissen, zeepaardjes; wat 
zwemt er in jouw aquarium? Vanaf 6 jaar. Aanvang 
13.30 uur. In de strandbibliotheek.

Donderdag 31 juli:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 1 augustus:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Centrum, Braderie van 15.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 2 augustus:
Makkum – Strand, Vriendschapsbandjes maken Maak 
een vriendschapsbandje voor je beste vriend(in) of 
gewoon voor jezelf. Materialen zijn aanwezig. Vanaf 
6 jaar. Aanvang 13.30 uur. In de strandbibliotheek.

Hindeloopen – I.F.K.S. Skûtsjesilen A klasse 
aanvang: 14.10 uur

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

Maandag 4 augustus:
Stavoren – I.F.K.S. Skûtsjesilen A Klasse 
aanvang: 14.10 uur

Dinsdag 5 augustus:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Heeg – I.F.K.S. Skûtsjesilen A Klasse
aanvang: 14.10 uur

Woensdag 6 augustus:
Sloten – I.F.K.S. Skûtsjesilen A klasse
Aanvang: 14.10 uur

Kerkdiensten

Wist u dat...

Zondag 27 juli:
Makkum – K.C. het Anker. 9.30 uur
Voorganger: Mw. M Brouwer – Bakker

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. S Bandstra

Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o. 
10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.M. Schinkelshoek

Pingjum – Beamkerij Ferskaat, 9.30 uur
Hagepreek
Voorganger: Dhr. H Giliam 

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

Makkum - Holle Poarte Piramide, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. C. Hoekstra- Baarda.
Organist: Dhr. J. Adema.
m.m.v. Dhr. A. Terluin, Bugel

Zondag 3 augustus:
Makkum – K.C. het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H.P.J. Schormans
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. J Brandsma

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

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

er op 27 juli een open dag is van de Volks-
tuinvereniging Makkum bij de rondweg.

De datum, dat de oud papier container van 
KVG Makkum in de Klipperstraat staat is ver-
plaatst naar 25 en 26 juli! Dit is i.v.m. de 
Makkumer Merke.

DAMES PANTALON´S ¾
met elastiek in de taille

100 % katoen
in Wit en Beige

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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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                  

Zondagochtend om 10.00 uur was het voor de 
tentbezoekers weer vroeg dag op kaatsveld 
‘de Seize’. De jongenspartij (ca. 14 – 16 jaar) 
is naast de partij in Franeker en de Freule in 
Wommels de grootste van Fryslân. Met 34 
afdelingen (parturen/teams namens een dorp 
of stad) en nog eens 20 parturen door elkaar 
loten en meegekomen aanhang een vol kaats-
veld. Op drie velden werd er tot 18:30 uur fel 
gekaatst om horloges en de Zilveren Zwaan. 
Thuisfavoriet Makkum, een van de outsiders 
voor de Freule, strandde voor de finales. Uit-
eindelijk bleek de afdeling van Ried de sterkste. 
Met een iets minder drukkende warmte liep 
Makkum en omgeving uit om de jonge talenten 
te scouten. Of om gewoon Merke te vieren. 
Het reüniegehalte is ieder jaar weer groot langs 
de velden. Volgens liefhebbers zijn de jongens 
de meest enthousiaste lichting kaatsers; zij 
zijn niet belemmerd door tactiek, reputatie of 
druk. Na de finale was het nog steeds flink 
druk op het kaatsveld. Waar de jeugd deels 
het centrum introk voor de kermis Lunapark 
met nieuwe attractie, de draaibank, trok het 
wat oudere publiek naar de tent. Speciaal 
voor Arie en Arjen die er een flink feest van 
maakten tot een uur of elf. 

Maandagochtend was uw redacteur aan het 
keurmeesteren bij de eersteklas partij. De man-
nen net onder de hoofdklassers. Alle leden van 
de kaatsvereniging Makkum moeten een keer 
als keurmeester bij een partij aanwezig zijn. 
Alleen daarmee kan de KVM de partijen goed 
organiseren. Iedere partij gaat het al snel om 
ruim 30 vrijwilligers. Ben je lid en doe je dat 
niet dan geldt de sanctie: geen deelname aan 
de ledenpartij op Merkedinsdag. Terug naar 
maandag. Met 23 parturen een prima lijst van 
eersteklas heren die niet enkel voor de wedstrijd 
naar Makkum reizen, maar ook zeker voor de 
gezelligheid na afloop bij het kaatsbal onder 
leiding van orkest Butterfly. De parturen van 
Dirk Yde Sjaarda uit Easterein en Hillebrand 
Visser maakten er een prachtige finale van 
met alles aan de hang. Op 5-5 en 6-6 sloegen 
Sjaarda c.s. de kaats voorbij en konden de 
toeschouwers en de kaatsers de prijsuitreiking 
en het kaatsbal, droog vervolgen in de tent.

Dinsdag de laatste en de langste dag op het 
kaatsveld. De grote Makkum Merke Ledenpartij 
met 14 klassen start al om 9.00 uur. Een hele 
klus voor de wedstrijdleiding. Voor de doorsnee 
kaatsers van Makkum en daarbuiten het hoogte-

punt van het kaatsseizoen. Voor de fans, de 
Merkevierders en de Makkumers onder elkaar, 
de dag om een kijkje te nemen op het kaats-
veld. Het leek alsof maandag qua weer een 
vergissing was, want dinsdag was het weer 
een prachtige dag. Als meekaatsend lid van 
de KV is de loting voor de partij de start van 
een spannende race richting de krans, eeuwige 
roem en de befaamde koetsrit door Makkum. 
In mijn geval een redelijke loting. Het bestem-
pelen van favoriete parturen, Sep Blatter-achtige 
samenzweringen en de psychologische oorlogs-
voering kan beginnen. Dinsdagochtend bleek 
al snel dat diegene die de Merke te nadrukkelijk 
gevierd heeft in het nadeel was. Een mindere 
conditie en de flink oplopende temperatuur 
maken het kaatsen zwaar. De vroege start 
helpt daarbij ook niet. Op twee velden kon de 
KVM dit jaar alle klasses afwerken naar de 
finales. Vanaf de bestuurskar een prachtige 
mix van heren 55+, 45+, C-klasse, B-klasse 
en A-klasse en op het tweede veld de dames 
A-klasse, B-klasse de schooljeugd en de 
pupillen. Ieder naar eigen kunnen, maar vaak 
zelfs fanatieker dan de toppers uit de Hoofdklasse. 

Rondom aanmoedigende familie, vrienden en 
concurrenten. Over de dag gemiddeld 300 
man publiek maakt deze partij tot een prach-
tige dag. De parasols die zowel regen als zon 
tegenhouden waren de meest geliefde plekken 
rond het veld. Tussen 15.00 en 16.30 werden 
alle finales zo goed als gelijktijdig verkaatst. 
De uitslagen en de foto’s kunt u verder in deze 
krant vinden. Na afloop de prijsuitreiking door 
voorzitter Warren van der Veen die iedere 
kaatser een persoonlijke noot meegeeft. Voor 
alle winnaars een krans en aansluitend de 
ceremonie in de koets. Eerst opstellen op het 
veld en vervolgens een rit door het centrum 
van Makkum. Als jaarlijkse Merkekaatster had 
ik dit in 21 jaar niet meer mee gemaakt. Wat 
een prachtig slot van een kaatsdag! Uit eigen 
ervaring, na vijf dagen Merke, kan geen rit in 
een kermisattractie opboksen tegen een rit in 
de koets. Na afloop de laatste avond muziek 
met de band Dakkeraf. En dat is aardig gelukt. 
Tegen één uur in de woensdagochtend ver-
lieten sommigen met krans, de meesten met 
een roodgebruind gezicht, maar iedereen met 
een glimlacht voor het laatst deze Merke 
kaatsveld de Seize. 
Kaatsvereniging, Merkecommissie, vrijwilligers, 
sponsoren, deelnemers, publiek en het weer, 
bedankt voor de vijf geweldige dagen!

(vervolg voorpagina)
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Makkum - Het lag niet aan de  tropische tempe-
raturen dat deze wedstrijd bijna niet was door-
gegaan, dat lag aan geheel andere zaken. 
Uiteindelijk werd deze wedstrijd volgens een 
wiskundig schema verkaatst. Het hoogste 
geklasseerde partuur uit de K.N.K.B.-Ranking 
had zich ‘vergeten’ op te geven, maar ineens 
deden twee kaatsers uit dit partuur mee met 
deze wedstrijd om twee incomplete parturen 
aan te vullen. In de eerste omloop vlogen 
deze parturen er meteen uit. Het partuur van 
Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans 
Wassenaar verloor in de halve finale van het 
partuur van Bauke Triemstra, Alle Jan Anema 

en Hendrik Kootstra met 2/5 - 2/6. Wel behaal-
den zij hiermee een 3e prijs. De andere finalist 
was het partuur van Tjisse Steenstra, Herman 
Sprik en Cornelis Terpstra. Zij gingen vliegend 
van start in de finale tegen Bauke Triemstra cs 
en stonden voor met 5/2. De partij draaide om 
en Bauke, Alle Jan en Hendrik wonnen deze 
partij met 5/5 – 6/4. Hendrik Kootstra werd 
tot Koning uitgeroepen, deze prijs werd aan-
geboden door Zwaagstra Metselwerken uit 
Makkum. De prijzen werden aangeboden door 
de Rabobank. De kransen werden vandaag 
aangeboden door Herenkeurmeesterskorp 
“Yn é Bocht”.  

Makkum - Op deze tropische zaterdag 19 juli 
is deze partij op “Keatslan De Seize” verkaatst. 
Op de lijst stonden acht parturen, waarvan de 
twee hoogst geklasseerde parturen in de 
K.N.K.B.- Ranking via een vaststaand schema 
elkaar in de eerste omloop niet tegen konden 
komen. De partij om de 3e prijs ging tussen 
het partuur van Nicole Hempenius, Imke v.d. 
Leest en Harmke Siegersma en het partuur 
van Nynke Sinnema, Marte Altenburg en 
Renske Terwisscha v. Scheltinga. Het partuur 
van Nicole Hempenius won deze partij met 
5/3 – 6/4 en pakte hiermee de 3e prijs. De 

finale ging tussen de ‘uitgezette’ parturen van 
Iris v.d. Veen, Sjoukje Visser, Manon Scheepstra 
en Lisette Wagenaar, Leonie v.d. Graaf , Fenna 
Zeinstra. Laatstgenoemden wonnen deze partij 
met de cijfers 5/1 – 6/2. Tot koningin werd uit-
geroepen Fenna Zeinstra, deze prijs werd be-
schikbaar gesteld door Cafe-Rest. “De Prins” 
te Makkum. De prijzen bestonden uit waarde-
bonnen van Juwelier Kramer, aangeboden 
door Gros Financiële Partners te Makkum. De 
kransen werden aangeboden door Dameskeur-
meesterskorps “Sit gjin Kwea Yn”.

Rabobank Heren Hoofdklasse K.N.K.B. partij

Gros Financiële Partners Off. K.N.K.B. Dames Hoofdklasse
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Makkum - Onder prachtige weersomstandigheden werd vandaag de 
Café-Restaurant “De Zwaan” Partij verkaatst. Bij de afdeling een lijst 
van 37 partuur. Hijum-Finkum nam het op tegen Stiens in de 4de 
omloop. Stiens nam de leiding maar Hijum vocht terug en won met 5-5 
6/0. Ried en  Winsum kaatsten ook in de 4de omloop dit won Ried met 
5-3 6/4. De halve finale tussen Hijum-Finkum tegenover Sexbierum. De 
partij werd gewonnen door Hijum met 5-3 0/6. De finale tussen Ried en 
Hijum. Een spannende finale die met 5-5 6/2 gewonnen wordt door Ried.

Uitslag:
1e Ried; Maurice Kooistra, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong
2e Hijum Finkum; Hielke Beijering, Jetze Lutzen Plantanga 
 en Laas Pieter van Straten
3e Sexbierum; Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer en Yoran Gerbranda
4e Stiens; Gerrit Winkel en Kevin Jordi Hiemstra
4e Winsum; Bauke Sieswerda, Anne Jent Visser en Evert Pieter Tolsma

1ste prijs aangeboden door Café-Rest. De Zwaan en KV Makkum. 
2de prijs aangeboden door Theo en Jorn Adema Systeemafbouw. 
Kransen aangeboden door Autorijschool A. Poog.

Bij de Groothandel Bergsma del Partij 18 parturen op de lijst. In de 
halve finale stonden Ewald Seepma, Lennard Feenstra en Wybren 
Postma tegenover Jolt Vollema, Roald Bruinsma en Julian Faber. Een 
spannende partij die werd gewonnen met 5-5 2/6 door Gjalt Vollema 
c.s. In de finale nemen Jolt Vollema c.s. het op tegen Lex Potma, 
Sander Bruinsma en Wieger Nutte Visser. De finale werd gewonnen 
met 5-3 2/6 door Jolt c.s.  

Uitslag:
1e Jolt Vollema, Roald Bruinsma en Julian Faber
2e Lex Potma, Sander Bruinsma en Wieger Nutte Visser
3e Ewald Seepma, Lennard Feenstra en Wybren Postma

Prijzen aangeboden door Groothandel Bergsma en de kransen  door 
Autorijschool A. Poog

Heren 1e Klas d.e.l.  off. K.N.K.B. wedstrijd , is maandag 21 juli verkaatst 
op “Keatslan De Seize” te Makkum tijdens de 122e Makkumer Merke. 
De gehele dag hebben we spannende partijen gezien, maar uiteindelijk 
bleven er drie parturen over, die met de prijzen naar huis toe gingen.

De 1e prijs werd in een zinderende finale gewonnen op een stand van 
5/5 – 6/6 door het partuur van Dirk Yde Sjaarda, Jan Sipke Tuinman en 
Laas Pieter van Straten. Dirk Yde Sjaarda werd tot Koning van deze 
partij uitgeroepen.
De 2e prijs was voor het partuur van Haye Jan Nicolai, Tsjerk Elsinga 
en Hillebrand Visser.
De 3e prijs werd behaald door het partuur van Elgar Boersma, Allard 
Visser en Evert Pieter Tolsma. De prijzen werden aangeboden door: 
Repko Sportprijzen uit Sneek en de kransen werden aangeboden  door 
de Fam. Ernst Freitag. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Zilveren Zwaan Partij zondag 20 juli

De 23e Douwe Blanksma Partij maandag 21 juli
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WELPEN
Bij deze klasse namen vier parturen deel in één poule en er waren twee 
prijzen te verdelen. Koningin Fam. D. Bergsma Koningsprijs: Lieke v. Loon.                     
1e: Lieke v. Loon (Koningin) en Alberdine Groen (alle partijen gewonnen)              
2e: Tjerk Walinga en Elke de Witte

PUPILLEN B-KLASSE
In deze klasse deden vijf parturen mee en ook hier moest men strijden 
om twee prijzen. Koning van de Theo Adema wisselbeker: Jacob Bosma. 
Uitslag finale: 5/2 – 6/4.
1e: Jacob Bosma (Koning) en Jildert Rinia         
2e: Feike Dijkstra en Chantal de Witte

PUPILLEN A-KLASSE
Bij deze klasse namen vier parturen deel in één poule en er waren twee 
prijzen te verdelen. Tot koningin van deze klasse werd uitgeroepen 
Larissa Smink, zij ontving de Gebr. Koornstra Wisselbeker.
1e: Larissa Smink (Koningin) en Anouk Smink: Alle partijen gewonnen.              
2e: Jorn Dijkstra en Thom Oostenveld 

SCHOOLJEUGD B-KLASSE
Hier was een kleine lijst van vier parturen, waarbij er nog een 2e maat 
moest worden bijgeloot in partuur vier, zodat hier één prijs beschikbaar 
was. Danny Hoogeveen werd tot koning uitgeroepen en ontving de 
Gebr. Adema wisselbeker. Finale gewonnen in 5/4 – 6/4
1e: Danny Hoogeveen (Koning) en Amber Nauta. 
  

SCHOOLJEUGD A-KLASSE
Bij deze klasse namen drie parturen deel in één poule en er was één 
prijs te verdelen. Tot koningin van deze klasse werd uitgeroepen Kim 
Dijkstra, zij ontving de Melis Bergsma Wisselbeker.
1e: Kim Dijkstra (Koningin) en Niels Miedema. Alle partijen gewonnen.

MERKE LEDENPARTIJ 2014
Makkum – Dinsdag 22 juli jl. werd door vele leden van de K.V. 
Makkum gestreden om een plaats in de koets. Op deze mooie 
zomerse dag stonden er in totaal (alle 12 klassen) 68 parturen 
op het veld, slechts 2 minder dan vorig jaar. Waarvan 35 bij de 
Heren, 13 bij de Dames en 20 bij de Jeugd. De kransen voor alle 
categorieën werden aangeboden door Vigilante/Beach Resort. 

De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen door Hidde 
Koornstra in de Heren B-Klasse en door Remco Miedema in de 
Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een fraai ereteken, aan-
geboden door Caravan “Us Stek“. De verste Boppeslach bij de 

Dames werd gewonnen door Denise Koornstra, zij ontving hier-
voor de Ernst Freitag wisselbeker.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking werd Elly Otten-de Vries 
benoemd tot het eerste “Lid van Verdienste” van de K.V. 
Makkum. Zij verdiende deze onderscheiding voor haar 30-jarige 
inzet en werkzaamheden in het Jeugdbestuur. Elly Otten was 
ook een zeer getalenteerde kaatsster. Zij heeft in haar carrière 
o.a. enkele 1e prijzen behaald op de Makkumer Merke Grote 
Ledenpartij, toen er nog geen Dames-categorie was zelfs bij de 
Heren! Hieronder volgen de uitslagen van alle categorieën.
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DAMES  A KLASSE

Koetsier Sjerp de Jong, Wiepkje Fennema Denise Koornstra (K) 
en Rina Nota.

Bij de Dames A klasse waren er vier parturen, hier werd in één poule 
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot koningin van deze klasse 
werd uitgeroepen Denise Koornstra, zij ontving de Fam. Smit Wisselbeker.
1e: Denise Koornstra (Koningin), Rina Nota en Wiepkje Fennema: 
2e: Anna Bosma, Lena Wijbenga en Romine Jansen

DAMES B-KLASSE

Boukje v.d. Werf, koetsier Pier v.d. Hoff, Gerda Bleeker en Geertina Nota (K)

In deze klasse streden 9 parturen om de hoogste eer. Er waren drie 
prijzen te verdelen. Geertina Nota werd tot koningin uitgeroepen en 
ontving de Bakkerij de Jonkers wisselbeker. Finale in 5/3 – 6/4
1e: Geertina Nota (Koningin), Boukje v.d. Werf en Gerda Bleeker. 
2e: Gretha Huisman, Hieke Bootsma en Loes Attema
3e: Jelly Kuiper, Geartsje Haijtema en Margreet Lutgendorff

HEREN 45+ KLASSE

Koetsier Pieter Statema, Theo Adema, Jan Tuinier en Thijs Houtsma (K)

Bij deze klasse namen zes parturen deel en er waren twee prijzen te 
verdelen. De Jan Tuinier Wisselbeker ging naar Thijs Houtsma.                                           
1e: Thijs Houtsma (Koning), Jan Tuinier en Theo Adema               
2e: Sietse Lenters, Berrie Aalders en Wilco Feenstra

HEREN 55+ KLASSE

Koetsier Martin Gaastra, Johan van Dijk (k) Klaas Veslinga 
en Jan Koornstra

In deze oudste klasse deden vijf parturen mee en ook hier moest men 
strijden om twee prijzen. Johan v. Dijk werd tot koning uitgeroepen en 
mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen, tevens 
ontving hij de zilveren Koningsbal. De prijzen in deze klasse werden 
aangeboden door: “Bistro Hennie fan Richt”.
1e: Johan v. Dijk (Koning), Jan Koornstra en Klaas Veslinga         
2e: Geert v.d. Plaats, Sietse (H) Genee en Tonny Verweij

MERKE LEDENPARTIJ 2014
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HEREN A KLASSE

Koetsier Simon Altena, Remco Miedema, Michiel Scheepvaart (K) 
Hillebrand Visser.

Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, hier werd in een poule 
gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot koning van deze klasse 
werd uitgeroepen Michiel Scheepvaart, hij ontving de Joh. Adema 
Wisselbeker.
1e: Michiel Scheepvaart (Koning), Remco Miedema en Hillebrand Visser 
2e: Jelle Attema, Lennart Adema en Klaas Pier Folkertsma                               

HEREN B-KLASSE

Koetsier Jan Bosma, Harry v.d. Weerdt, Rienk Veltman (k) 
en Renze Miedema.

In de Heren B klasse stonden acht parturen op de lijst en werd er 
gestreden om twee prijzen. Rienk Veltman werd tot koning uitgeroepen 
en ontving de Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker.
1e: Harry v.d. Weerdt, Renze Miedema en Rienk Veltman (Koning). 
2e: Siepie Attema, Jan Ruurd Amels en Egbert v.d. Veen.

HEREN C-KLASSE

Hidde Elzinga, Koetsier Nanne Osinga, Jetze Genee en Klaas Bosma (K)

In deze klasse streden 12 parturen om de hoogste eer. Er waren drie 
prijzen te verdelen. Klaas Bosma werd tot koning uitgeroepen, hij ont-
ving de Willem Kooistra Wisselbeker.
1e: Klaas Bosma (Koning), Hidde Elzinga en Jetze Genee. 
2e: Jesse Adema, Lars Wijma en Klaas v. Malsen
3e: Koert Jansen, Jelle Hiemstra en Frans Kerpel 

Na de prijsuitreiking onder leiding van voorzitter Warren v.d. Veen, kon-
den de winnaars plaats nemen in de koetsen. Even na 20.00 uur 
begon, met muzikale begeleiding en voorop het vaandel, de succes-
volle rijtoer door Makkum voor alle 1e prijswinnaars.

MERKE LEDENPARTIJ 2014
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Makkumer skûtsje 
klaar voor A-klasse IFKS
Na een lastig voorseizoen met niet al te beste 
resultaten, start zaterdag 2 augustus de IFKS 
in Hindeloopen. Het skûtsje en haar bemanning 
zullen deze week weer alles uit “de kast” halen 
om zo goed mogelijk te presteren. We hebben 
in ieder geval erg veel zin om de strijd weer aan 
te gaan. Dit jaar extra spannend omdat we aan 
de start van de A-klasse zullen verschijnen. De 
wedstrijden zullen dagelijks live op radio Fryslân 
te volgen zijn. En 's avonds zijn we te zien op 
Televisie Fryslân in het welbekende Skûtsje-
sjoernaal. Wie de wedstrijd met eigen ogen wil 
bekijken: de wedstrijden starten dagelijks om 
14:10 en zijn vanaf de kant goed te volgen.

Zaterdag 2 augustus: Hindeloopen
Zondag 3 augustus: geen wedstrijd
Maandag 4 augustus: Stavoren
Dinsdag 5 augustus: Heeg
Woensdag 6 augustus: Sloten
Donderdag 7 augustus: Echternerbrug
Vrijdag 8 augustus: Lemmer
Zaterdag 9 augustus: Lemmer

Zondag 10 augustus zal het Makkumer skûtsje 
weer terug keren naar Makkum. Ter info: Op 
6 september houden wij onze sponsor en 
donateur dag (info. Volgt) Wij versturen na 
iedere wedstrijd een nieuwsbrief aan onze 
sponsors en donateurs. Bent u donateur en 
heeft u de nieuwsbrieven niet ontvangen, wilt 
u dan uw juiste e-mailadres aan ons door geven. 
U kunt mailen naar info@makkumerskutsje.nl. 
Onze website: www.makkumerskutsje.nl

Nachtkaatsen te Zurich
Vrijdag 18 juli werd in Zurich de nachtpartij 
gekaatst. Het was een erg warme dag geweest, 
maar de avond bracht een beetje zeewind die 
voor verkoeling zorgde. Voor de wedstrijd werd 
een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers 
en de nabestaanden van de vliegramp in de 
Oekraïne. Er werd met drie lijsten gekaatst en 
de wedstrijd verliep vlot. Age Tigchelaar hielp 
een handje mee als scheidsrechter. Kijk voor 
het verdere kaatsprogramma van deze zomer, 
foto’s en verslagen op www.kvzurich.nl.

Heren:
1e prijs: Lammert Miedema
2e prijs: Owb Pomthong
3e prijs: Feiko Scheepvaart
4e prijs: Anne Wind
5e prijs: Stan Waterlander
6e prijs: Erik Salverda

Dames:
1e prijs: Ytsje Reitsma
2e prijs: Esther Groeneveld
3e prijs: Boukje Ellen Bosma
4e prijs: Gretha Waterlander

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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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

De Beste Haring van Fryslân 
bij ̈ Vis per Mare¨ in Makkum

De haring van de Viskiosk aan de Workumerdijk  
in Makkum is volgens het AD de beste van 
Friesland. Ze staan op de elfde plaats in de 
ranglijst.

Makkum - Wie herinnert zich niet het geweldige 
optreden van de mannen van de Leugenbolle 
van vorig jaar. Tijdens Leugenbollepop 2013 
waren ze enorm succesvol toen zij hun lied 
ten gehore brachten. Enthousiasme alom en 
tijdens de dagelijkse wandelingen werd er nog 
veel over gesproken. Maar het succes van 
de mannen krijgt een vervolg. Op woensdag 
16 juli werd in plaats van het gebruikelijke 
rondje Makkum koers gezet naar Witmarsum. 
Hier gingen de heren de studio in om het lied 
“In de Leugenbolle” professioneel op te nemen. 
En binnenkort wordt de videoclip geschoten!

Wanneer er zo’n succesvol Makkumer product 
ontstaat blijft dat natuurlijk niet onopgemerkt. 
Arie Kuipers van BME Bookings was er als de 
kippen bij om de mannen van de Leugenbolle 
bij zijn artiestenbureau onder te brengen. 
Volgens hardnekkige geruchten hebben de 
“Échte mannen van de Leugenbolle” vette 
contracten getekend. Ook wordt gefluisterd 
dat ze in natura betaald zouden worden met 

flessen Beerenburg. “Ik ben druk bezig om de 
carrière van het koor in goede banen te leiden. 
Er wordt overwogen om aan The Voice mee 
te doen, maar deze gesprekken bevinden 
zich nog in een te pril stadium om er verdere 
mededelingen over te kunnen doen”, aldus 
Arie Kuipers.

Woensdag 16 juli zongen de mannen niet 
zoals ze gewend zijn in de openlucht maar in 
een studio. Heel wat anders natuurlijk maar ze 
hebben er van genoten. Gelukkig zijn ook de 
openluchtrepetities weer van start gegaan. 
De komende tijd kunt u ze op mooie zomer-
avonden weer horen zingen op hun vaste stek 
in de Leugenbolle. Begeleid op gitaar door 
Arie en voorzien van een drankje door de 
kastelein van de Prins zijn de vorige repetities 
uitstekend verlopen. Om zich te blijven ont-
wikkelen nemen ze, ondanks hun drukke 
trainingsschema en filmdagen, met een nieuw 
lied deel aan Leugenbollepop 2014 op vrijdag 
29 augustus. 

Carrière Leugenbollekoor zit in de lift  Door Judith van Lavieren

Zeilkamp Watersportvereniging  

Makkum
In het weekend van 28 en 29 juni stond het jaar-
lijkse zeilkamp evenement van de Jeugd-
commissie van de Watersportvereniging Makkum 
op het programma. Maar liefst 45 deelnemers 
kon de Jeugdcommissie verwelkomen. Toen 
iedereen zo rond 10.00 uur aangekomen was op 
de Kuilart in Koudum konden de tentjes opgezet 
worden en daarna konden de bootjes zeilklaar 
gemaakt worden. De grote legertent stond er al. 
Daarna zijn we snel het water op gegaan om te 
gaan zeilen. Voor de lunch kwamen we weer 
even terug, maar al snel gingen we weer zeilen. 
Jammer genoeg was het nog niet warm genoeg 
om te gaan zwemmen zonder wetsuit dus moch-
ten we nog even een duik nemen in het zwembad.
Na de heerlijke barbecue zijn we het smokkel-
spel gaan doen. Ik mocht dat organiseren en het 
was een succes. Iedereen rende enthousiast 
mee om nepgeld te smokkelen of om het af te 
pakken. Later op de avond hebben we nog een 
tochtje gemaakt. De optimistengroep ging mee 
op twee ribs en de rest mocht waren in twee 
valken. Ik ging mee op één van de valken, dit 
was echt heel gezellig want wij hadden muziek 
aan boord. Rond middernacht sloten we de dag af 
met een spookverhaal, daarna gingen we slapen in 
onze eigen tenten.
De volgende dag zat iedereen slaperig aan het 
ontbijt in de grote tent, het weer zat alleen niet 
echt mee. In de regen zijn we weg gegaan met 
optimisten, europes, splashes en twee valken. 
Maar al gauw werd het heerlijk weer en hebben 
we gepicknickt op een eilandje. Daar vandaan 
zijn we teruggevaren, toen we weer aankwamen 
op de camping stonden er al veel ouders klaar 
om te helpen met opruimen. Alle bootjes moesten 
weer achter de auto of in de trailer om weer 
teruggebracht te worden naar Makkum. Het was 
een topkamp en een hele leuke groep!

Bente van Braam

Het jeugdweekend was mede een succes omdat 
veel mensen geholpen hebben het tot een succes 
te maken. Natuurlijk de vrijwilligers en instructeurs. 
Daarnaast konden we heel veel spullen, zoals 
tafels, banken en pannen gebruiken van Scouting 
Bolsward. Groenteboer Bas Zijp sponsorde een 
groot deel van de groente en het fruit. Wijnholt 
Service Koeriersdiensten en Transport zorgde er 
voor dat alle optimisten gratis van en naar De Kuilart 
vervoerd werden. Mede door deze bijdragen kon 
het WVM jeugdweekend 2014 zo’n succes worden. 
Dank jullie wel!

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 25 juli 2014

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

AANGEBODEN

GEVONDEN

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  

TV met Digitenne pakket incl. kaart antenne 
en ontvanger. Compleet voor 125 euro. 
tel 06-51021702

Plus minus 50m2 tegels. Helft grindtegel 40x60, 
Helft stoeptegel 30x30. tel. 06-46470262 na 
19.00 uur

Een Snorbrommetje á  200,- en  250,-
tel. 06 836 13 162

Wie heeft per ongeluk mijn fiets meegenomen 
met de Makkumer autocross of heeft mijn fiets 
zien staan. Het gaat om een bruine Batavus 
fiets met fietstassen. tel. 06-34251871 

Makkum, De Rog: Gemarmerd cypersrode 
poes met witte snoet, bef en voeten. Foto's 
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, 
tel. 088-0064692

Vespa fiets met hulpmotor moet aan gesleuteld 
worden, vraagprijs  50,- tel. 06 83613162

Makkum, It Ferset: Wit met cypersgrijze poes. 
Grijs rond de oren, op rugdek, flanken en 
staart. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi 
Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Ook in Makkum vele vlaggen tijdens de nationale rouwdag om de vliegtuigcrash in Oekraïne.

Mededeling competitie 
Kv Makkum
Na de Merke is er geen competitie. Iedereen die 
toch graag wil kaatsen na de Merke kan elke 
donderdagavond om 19.00 uur komen kaatsen. 
De eerste keer zal zijn op donderdag 31 juli, 
daarna volgen 7 en 14 augustus. De competitie 
start weer in de week van 18 augustus.

Hoe staat het ervoor?
In mei bent u voor het laatst bijgepraat over 
het Masterplan Makkum en het Friese Meren-
project. We willen u hierbij weer op de hoogte 
brengen van de laatste stand van zaken. In 
mei werd aangegeven dat er nog voor de 
zomer een inloopbijeenkomst zou worden 
georganiseerd om alle plannen nogmaals te 
presenteren. Om twee redenen gaan we dit 
verplaatsen naar half september. Ten eerste, 
omdat de plannen voor het centrum en de 
verbinding nog niet 100% rond zijn. Daarover 
in dit artikel meer. Ten tweede, omdat onze 
ervaring is dat in juni/juli de meeste agen-
da’s al vollopen met vroege vakanties, vrije 
dagen en, specifiek voor Makkum, drukte 
met vakanties van anderen. 

Wat betreft Holle Poarte
De plannen zoals die zijn gepresenteerd zijn 
nog een aantal maal besproken met de 
belanghebbenden op de Holle Poarte. Er is 
grote overeenstemming over het idee. De 
zomermaanden worden gebruikt om de 
ideeën nader uit te werken in een contract 
voor de aannemer. We gaan er nog steeds 
van uit dat voor het nieuwe toeristenseizoen 
de plannen hier gerealiseerd zijn. 

Wat betreft het Centrum 
Na de presentatie van de ideeën voor het 
nieuwe centrum, zijn er vragen gerezen over 
het parkeren en de functionaliteit van het 
plan, met name voor de horecagelegenheden 
op de Markt. De belangrijkste vraag die hierbij 
aan de orde kwam was: “is dit plan ook goed 
voor ons?” Om hier antwoord op te krijgen is 
dit punt nog enkele malen met de onderne-
mers van de Markt besproken. Het plan is op 
basis hiervan nog enigszins geoptimaliseerd. 
De hoofdgedachte is echter bewaard gebleven; 
het Plein wordt weer plein en de Markt kan nog 
meer dan nu gebruikt worden om te wandelen, 
te winkelen en een terrasje te pakken. 
Bij de totstandkoming van de plannen hebben 
inwoners en ondernemers al aangegeven dat 

het met het parkeren wel iets minder kan in 
dit gebied. Het ontwerp, zoals dat er nu ligt, 
gaat ook uit van een kleiner aantal parkeer-
plaatsen in het centrum. Daarom wordt er 
gezocht naar locaties net buiten het centrum, 
waar deze vervallen parkeerplaatsen gecom-
penseerd kunnen worden. 

Nu het ontwerp voor het centrum definitief is, 
gaat de voorbereiding de komende maanden 
verder; er moet een bestek gemaakt worden 
en het werk moeten worden aanbesteed. 
Met deze werkzaamheden nog voor de boeg, 
zouden we op z’n vroegst pas eind dit jaar, 
begin volgend jaar kunnen starten met de 
opwaardering van het centrum. De werk-
zaamheden bestaan voor een groot deel uit 
herstraten, wat gevoelig is voor vorst. Het is 
dus lastig een dergelijk werk in de winter-
maanden uit te voeren. Ook het zomerseizoen 
is met al haar toeristische drukte natuurlijk 
uit den boze. Daarom streven we ernaar de 
werkzaamheden direct na de zomermaanden 
van 2015 op te starten en in het voorjaar van 
2016 af te ronden. 

Wat betreft de verbinding centrum-Holle 
Poarte en overige onderdelen
Het plan vormde een prima basis, maar er 
ontbrak nog wat. Dat was in grote lijnen de 
reactie op het plan voor de verbinding. Er 
wordt nu gewerkt aan een leuke toevoeging 
aan het plan. Ook hiervoor geldt dat er nog 
iets meer tijd nodig is. De voorzieningen 
langs de Groote Zijlroede zijn inmiddels 
gerealiseerd. Het begin is er! De stroom-
voorziening, een punt om afvalwater te lozen 
en een schoonwater innamepunt worden al 
volop gebruikt. 

Vragen?
Heeft u vragen over het Masterplan Makkum 
en het Friese Merenproject? Stuur dan een mail 
naar friesemerenproject@sudwestfryslan.nl 
of neem contact op via 0515 - 489000, u kunt 
dan vragen naar dhr. Age Joustra. 

Update Masterplan Makkum

Open Tuindag 
Volkstuinvereniging
De Volkstuinvereniging “Makkum” aan de rond-
weg houdt op zondag 27 juli open tuindag. 
Iedereen die wel eens zien wil wat hier alle-
maal wordt verbouwd kan langs komen op 
deze dag. De aanwezige leden van de volks-
tuinvereniging willen graag vertellen over de 
gewassen die op hun tuin verbouwd worden. 
De open tuindag is van 11.00 tot 14.00 uur.


