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Autocross Makkum 2015

7

Wegens de bekende omstandigheden
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan
het gebeuren dat artikelen niet in de eerstvolgende uitgave gepubliceerd kunnen
worden en worden “opgeschoven”.
Een spijtig gevolg van het feit dat de
Makkumer Belboei voortaan niet meer
pagina’s kan tellen dan het aantal
advertenties rechtvaardigt.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

door Jetze Genee

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Zaterdag 27 juni werd de 25e Makkumer
Autocross georganiseerd door de Autocross Club Makkum. De organisatie kijkt,
net als het publiek, terug op een zeer
geslaagde jubileum autocross. Voor de
tweede maal op het crosscircuit aan het
Nauw buiten Makkum. De organisatie heeft
net als vorig jaar het accent op Makkum
weten te leggen door met succes een goed
gevulde Makkum Klasse aan de start te
krijgen. Daarnaast de vertrouwde overige
klassen met o.a. de altijd spectaculaire
“close racing” klasse, de 1600 en uiteraard
de koningsklasse, de Stockcar Formule 1.
Speciaal voor dit Jubileum heeft Bouw- en
Timmerbedrijf Miedema van der Velde voor
deze klasse het prijzengeld enorm opgeschroefd. De pas verkozen rondemissen
Karin en Marjan de Jong zorgden voor
prachtige ererondes voor de winnaars van
de finales die vanaf 16.30 uur afgerond
werden.
Toen in alle vroegte de 100 stuks deelnemers van heinde en verre arriveerden,
begon de dag wat grijs met een paar regen-

druppels, maar de zonovergoten middag
maakte de dag bijzonder aantrekkelijk voor de
toeschouwers. Door een flinke wind uit westelijke richting was het prima toeven voor de
2.300 bezoekers op de tribune en windluwe
zijde van de baan. Na de ervaring van vorig
jaar was het circuit op enkele fronten aangepast. De startopstelling en tribune waren dit
jaar gedraaid ten opzichte van vorig jaar. Door
de gunstige windrichting was er aanmerkelijk
minder stof in het publiek. Tegen de avond
trokken veel toeschouwers dan ook met bruine en rode gezichten huiswaarts.
In de races werd er pittig gestreden om de
winst en dat leidde tot spektakel op de baan.
Het publiek stond dit jaar veilig achter hoog
hekwerk wat sinds dit jaar verplicht is bij het
organiseren van een autocross. Met voldoende
eetkraampjes en drinkpunten langs de baan
kwamen met name de Makkumers naast het
motorengeweld ook voor een gezellig samen
zijn. De cross is voor velen een reünie waar de
herinneringen aan vroeger opgehaald worden.
(Vervolg op pagina 6)

Nico Morien
annex plaatwerkerij spuiterij
GEZIEN
BIJ
MORIEN

De Munniksplaat 3 8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
nicomorien@makkum.nl
www.nicomorien.nl

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Honda buitenboordmotoren
uit voorraad leverbaar
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

MAKKUM
De Jister 16

T O.V.

CH
VERKO

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 175.000,- k.k.

tel. 0515-233664

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00
en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds,
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer
van de 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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
11 en 12 juli:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
18 en 19 juli:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunis's Drukkerij, Workum

Familieberichten
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid
Psalm 121 : 8

Na een leven van liefde en aandacht voor allen
die haar dierbaar waren is rustig en kalm,
in het vertrouwen op haar Heer en Heiland,
van ons heengegaan
myn leave frou, ús mem en beppe

Anny Reinsma - van der Goot
Ridder in de orde van Oranje - Nassau
I 8 september 1928
te Allingawier

† 5 juli 2015
te Sneek
62 jaar
Rein Reinsma
Rein en Claudia
Rein
Vera
Klazien en Alexander
Anna Barbara
Emmanuel
Peter

Boegspriet 84
8605 DL Sneek
De dankdienst voor haar leven wordt gehouden
op vrijdag 10 juli om 13.30 uur in de Oosterkerk,
Leeuwarderkade 18 te Sneek, waarna we haar
begeleiden naar haar laatste rustplaats op het
kerkhof in Makkum.
Er is gelegenheid om te condoleren vanaf 13.00 uur
in de Oosterkerk.
Liever geen bezoek aan huis.
Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt u deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van ons erelid van onze vereniging

Pieter Feenstra
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Biljartvereniging ’t Keutje
Exmorra / Allingawier

in
rke!
broe

Op donderdag 2 juli om
13.52 uur is geboren:

Falco Ronald
Falco weegt 3805 gram
en is 52 cm lang.

Simon, Sabina en Armin de Boer
Estrikwerk 2
8754 BX Makkum
Tel: 0515 856221

Kerkdiensten
Zondag 12 juli

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Mw. F. Wesseling-Schilstra
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger Dhr. D. Tamminga
m.m.v. Dhr. L. Stellingwerf Accordeon

Zaterdag 18 juli

Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 19 juli

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Mw. G. Brouwer-Bakker
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. R. Praamsma
Pingjum - Victoriuskerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. de Vries
Makkum - Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
Longerhouw - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. J. Brandsma
Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger Mevr. H. Plantinga
m.m.v. zangduo Bakker

12-7-2004

ANNIE

12-7-2015

Nu is het leven anders
het is niet meer als voorheen
Heeft veel van zijn glans verloren
en voel je je soms hopeloos alleen
Arie
kinderen en kleinkinderen
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Agenda
Woensdag 8 juli

Dinsdag 21 juli

Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Donderdag 9 juli

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

Makkum - Avondrust, Kaarten maken
aanvang: 10.00 uur in de Serre. Voor deze activiteit
wordt een eigen bijdrage gevraagd van  2,-

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

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 10 juli
Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 11 juli
Makkum - de strandbibliotheek
Vriendschapsbandjes maken. Maak een vrienschapsbandje voor je beste vriend(in) of gewoon
voor jezelf. Materialen zijn aanwezig. Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur.

Maandag 13 juli
Makkum - Avondrust, schilderclub
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht. Voor deze activiteit
wordt een eigen bijdrage gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Makkum - Avondrust, Kaarten maken
aanvang: 10.00 uur in de Serre. Voor deze activiteit
wordt een eigen bijdrage gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 24 juli
Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 15 juli

10 juli t/m 12 juli Dorpsfeest Gaast

Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

10 juli
9.30 uur Start Frans Twijnstra Merke Partij
10.00 uur Start Open Gaast-er sjoelkampioenschap
(in de feesttent)
18.00 uur Huldiging winnaars kaatspartij. En aansluitend (een gratis toegankelijke) matinee met
muziek van de Achterhoekse band ‘Pebbles and
the BamBams’
11 juli
10.00 uur start de ‘Oldtimer dag’.
10.30 uur Demonstratie boogschieten.
Aansluitend is er een zeskamp.
18.00 uur Disco Silver met: ‘De jongens tegen de
meisjes’ + shantykoor de Compagnie-zangers
12 juli
10.00 uur Tentdienst en koffiedrinken in de tent en
aansluitend de start van de fietstocht
12.30 uur Start voetbaltoernooi
Het slotstuk vormt de traditionele bbq met DJ Will
Waylon (Stellingwerf)

Makkum - Avondrust, bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 17 juli
Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 18 juli
Makkum - de strandbibliotheek
Aadje piraatje. Schatten bewaar je in een schatkist.
Kom jij je eigen schatkist maken? Vanaf 4 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost  2,50
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Donderdag 23 juli

Zaterdag 25 juli

Makkum - Avondrust, Kaarten maken
aanvang: 10.00 uur in de Serre. Voor deze activiteit
wordt een eigen bijdrage gevraagd van  2,-

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Voor deze activiteit moet je je vooraf aanmelden in
de strandbieb of bij bibliotheek Makkum. Meedoen
kost  2,50

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Donderdag 16 juli

We zijn uw Fleurop bloemist

Makkum - de strandbibliotheek
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.

Makkum - Avondrust, sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - de strandbibliotheek
Voorlezen en schilderen op doek. Welke vis schilder
jij? Is jouw vis dapper, stoer of vrolijk? Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost  2,50.

Nu ook volop tuinplanten
in onze nieuwe binnentuin!
Ingang via de winkel

Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Dinsdag 14 juli

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

Voor al uw bloemwerk

Woensdag 22 juli

Maandag 20 juli
Makkum - Avondrust, schilderclub
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht. Voor deze activiteit
wordt een eigen bijdrage gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

17 juli t/m 21 juli Makkumer Merke
17 juli - feestquiz & Kaatsbal
18 juli - Heren&Dames Hoofdklasse partij
Matinee met DJ Cees, feest met X-Satic
19 juli - Zilveren Zwaan Partij
Matinee met Rintje Kas, De Dikke Lul Band
20 juli - Palingpartij
Matinee met Dakeraf
21 juli - Grote Merke leden partij
Slotbal met Melrose

Zondag 30 augustus
Triatlon Witmarsum, opgave voor en info via:
info@triatlonwitmarsum.nl
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Nieuws uit het Sûnhûs

Slagerij Attema Makkum

Graag willen wij u vanuit uw gezondheidscentrum op de hoogte houden van veranderingen
die bij ons plaatst vinden. Veranderingen die
voortkomen uit het beleid van de zorgverzekeraars of door veranderende normen waaraan
wij moeten voldoen. De afgelopen tijd is er
veel veranderd in het verwerken van recepten.
We zijn verplicht meer controles uit te voeren,
dit heeft tot gevolg dat het verwerken van een
recept meer tijd kost, u heeft dit wellicht wel
eens ervaren.

bestellen en ophalen! Het schema is als volgt:

Wij hebben er daarom voor gekozen om tijdens
piekmomenten de herhaalmedicatie in samenwerking met onze groothandel te verwerken.
Dit betekent dat wij het etiketteren van de
doosjes al laten plaatsvinden bij de groothandel. Uw recept wordt dus verwerkt in uw
eigen apotheek, de opdracht voor het plakken
van de etiketten wordt via een beveiligde internet verbinding doorgestuurd naar de groothandel. Op deze manier kunnen we meer tijd
besteden aan controles en begeleiding. Het
kan dus zijn dat er een ander etiket op uw
medicijnverpakking zit. Uw medicatie haalt u
zoals gewoonlijk op in het Gezondheidscentrum. Let op, er zit nu 2 dagen tussen

Voor het klaarmaken van uw recepten verstrekken wij uw medicatiegegevens zodat de
groothandel de juiste medicijnen kan leveren
met het juiste etiketten. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk om met deze gegevens. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij
u vriendelijk ons hierover te informeren. Wij
blijven uw vertrouwde aanspreekpunt waar u
voor alle vragen over uw medicijnen terecht kunt.

1 kg fricandeau ............................€ 7,00

In verband met de bezetting in de zomervakantie is er maandag 27 en dinsdag 28 juli
geen gelegenheid voor het prikken van bloed.
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact
met ons op.

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00

Medicatie besteld
voor 10.00 op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag/Zondag
(lees maandag voor 10.00)

Af te halen
vanaf 16.00 op:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag

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
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
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00

Opsporen zieke iepen van start
Maandag 15 juni jl. is de Stichting Iepenwacht
Fryslân weer van start gegaan met de jaarlijkse
inspecties naar zieke iepen binnen de deelnemende gemeentes van Stichting Iepenwacht
Friesland (SIF). Tijdens de inspectieperiode juni tot en met september - worden de inspecteurs graag geholpen bij het opsporen van
zieke iepen door de bewoners van de deelnemende gemeentes. Wanneer iemand een
zieke iep heeft, of weet te staan, kan hij of zij
dit melden via het meldingsformulier op de site.
www.iepenwachtfryslan.nl/iepenwacht-fryslan/
melden. Hierbij wordt gevraagd de onderstaande gegevens door te geven:
- Datum
- Adres + woonplaats van de zieke bomen
- Aantal zieke bomen
- Eigenaar van de bomen.

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

Iepen in Nederland worden bedreigd door
iepziekte. Een dodelijke en besmettelijke
ziekte die – als de ziekte haar gang kan gaan
ervoor kan zorgen dat deze zo kenmerkende
boom niet meer voorkomt in het Hollands
landschap. In Fryslân staan nog veel iepen die
stuk voor stuk het behouden waard zijn.
Stichting Iepenwacht Fryslân maakt zich met
succes sterk voor het behoud van deze karakteristieke boom! Zij doet dat onder andere
door zieke bomen op te sporen en zo snel
mogelijk – gratis – te verwijderen.
Meer informatie over Stichting Iepenwacht
Fryslân, de deelnemende gemeentes en (het
herkennen van) iepziekte staat op de website:
www.iepenwachtfryslan.nl

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

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

Historische werf in Makkum gaat voorlopig niet door

door Jetze Genee / FD

De stichting WON (historische werf Makkum)
heeft in goed overleg met de gemeente
Súdwest-Fryslân besloten om het verzoek tot
wijziging van het bestemmingsplan voor het
bouwen van een historische scheepswerf in
Makkum voorlopig in te trekken. Hiermee
staken zij op dit moment de plannen omtrent
de aanleg en exploitatie van een historische
werf aan de ‘Barchekop’. Afgelopen week is
het plan ingetrokken, maar volgens Helder
komt in dit geval van uitstel zeker geen afstel.
Al tien jaar is de stichting WON bezig om aan
de Krommesloot achter de Workumerdijk in
Makkum een traditionele scheepswerf te realiseren. Voorzitter Karel Helder van de stichting

WON heeft er alle vertrouwen in dat volgend
jaar de benodigde 2,2 miljoen euro op tafel
ligt om in Makkum de historische botterwerf te
realiseren. Door het verzoek in te trekken krijgen
de bestuurders van de stichting meer tijd om
een financieel kloppend projectplan te maken.
De stichting werkt aan een plan om een subsidiebijdrage aan te vragen bij het Waddenfonds. De gemeentelijke bijdrage vanuit Het
Friese Merenproject voor dit project komt nu
te vervallen. De stichting WON wil in Makkum
een historische scheepswerf met sleephelling
maken. Zij wil daarmee het behoud en herstel
van varende monumenten bevorderen. Maar
ook het toerisme in Makkum stimuleren.

We zijn er weer!!!
Vanaf nu open op:
donderdag en vrijdag
van 9.30 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

06-53361086
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Over een ansichtkaart die bijna
j 43 jaar onderweg was Windmolens niet langs
Door Judith van Lavieren

de Afsluitdijk maar in
door Jetze Genee
IJsselmeer
Vorige week dinsdag is door een meerderheid
in de tweede kamer besloten dat de plannen
voor een windpark in het IJsselmeer niet langs
de Afsluitdijk gesitueerd mogen worden.
Hiermee krijgt minister Kamp steun voor het
plan Windpark Fryslân, een groot windpark
zes kilometer boven de Friese kust nabij
Makkum en Workum. Gemeente SúdwestFryslân stuurde sinds vorig jaar aan op een
alternatief nabij de Afsluitdijk. Dit alternatief is
nu door de leden van de tweede kamer verworpen. Onder andere de fracties SP, CDA en
de Friese leden van de PvdA stemden tegen,
de rest van de kamer stemde voor.

Makkum - Tegenwoordig is een berichtje in een
paar tellen verstuurd. Vroeger, toen we nog
niet allemaal door middel van ons mobieltje
communiceerden, moest daar iets meer tijd
voor uitgetrokken worden. Vanaf het vakantieadres werden de ansichtkaarten bij voorkeur
in de eerste dagen beschreven en verstuurd: zo
voorkwam je dat de kaart pas aankwam als je
zelf allang weer thuis was. Oud-Makkumer Klaas
Boersma ontving op 24 maart jongstleden een
kaart die wel heel lang onderweg is geweest
en vertelde zijn verhaal aan de redactie.

De kaart is op 22 juni 1972 door Yeb de Jong
en Willy Amels vanuit de Bilt verstuurd. Zij
waren afkomstig uit Makkum, dus oudere
lezers zullen deze nicht van de familie wellicht
nog kennen. Klaas Boersma heeft met
mevrouw Amels gebeld. Waarom er een kaart
met Amsterdamse tafereeltjes werd gestuurd
weet zij niet meer. De kaart werd in ieder geval
vanuit de Bilt verzonden, want daar is hij afgestempeld. De kaart werd gestuurd ter bemoediging van mevrouw Boersma die indertijd
ziek was, vertelde Willy Amels aan Klaas.

“Mijn ouders waren Gerke en Griet Boersma
– de Boer. Zij woonden oorspronkelijk in de
Pothuissteeg nr. 17 en zijn later verhuisd naar
de Cynthia Lenigestraat 29. Zij zijn respectievelijk in 1987 en 1973 overleden. Op 24 maart
2015 bezorgde mijn nicht Piety Vriesinga de
post in de Cynthia Lenighestraat. Tussen de te
bezorgen stukken zat een ansichtkaart voor
mijn ouders. Omdat Piety Vriesinga wist dat zij
al lang geleden overleden zijn, heeft zij de
kaart bij mij in Bolsward, waar ik tegenwoordig
woon, bezorgd.”

Nu is de kaart dan na bijna 43 jaar bij de zoon
van Gerke en Griet Boersma aangekomen en
levert zo een mooi verhaal voor de Makkumer
Belboei op. Waar de kaart zo lang geweest is,
is onbekend. En als niet toevallig een nicht
van Klaas die wist waar hij woont de post
bezorgd had was hij misschien nooit aangekomen. Er lijkt bovenaan de kaart een
randje te missen. Zou de kaart misschien
ergens tussen geraakt zijn en daar al die jaren
hebben gelegen? Het blijft gissen…

Voor de tiende maal een Fantastisch concert Hallelujah

eigen foto
Dit jaar was dat voor de tiende keer, in het
12½ jarig bestaan van de ‘KoffieBar van
Avondrust’, dat het volledige orkest van
Muziekvereniging Hallelujah kwam spelen in
het zorgcentrum. Maandagavond 22 juni was
het restaurant van Avondrust flink gevuld met
mensen, die kwamen spelen of luisteren. Alle
muziekstukken werden met tekst ingeleid
door dirigent Nynke Jaarsma. Ook mede
dankzij alle vrijwilligers van de ‘KoffieBar’ en
de heerlijke hapjes en drankjes van Avondrust,

werd een geslaagde en gezellige avond voor
alle bewoners, bezoekers en musici. Als dank
kregen alle orkestleden een klein zomercadeautje uitgereikt door de KoffieBar. Wij
wensen iedereen een goede zomervakantie
toe. In september starten wij weer met onze
avond activiteiten in Avondrust.
Namens alle ‘KoffieBar’ vrijwilligers,
met vriendelijke groet,
Marcel Knijff, voorzitter

De actiegroep Don Quichot geeft het verzet
tegen een windmolenpark op het IJsselmeer
bij Makkum nog niet op. Don Quichot bekijkt
nu welke mogelijkheden er zijn om dit tegen te
houden, omdat de groep onder andere bang
is dat toeristen weg zullen blijven. De opties
stoppen niet bij de tweede kamer aldus Don
Quichot. De actiegroep voerde eerder ook al
actie tegen het plaatsen van windmolens op
het IJsselmeer.

Overlast door hondenpoep
In en rond Makkum zijn door de gemeente
vorig jaar diverse "hondenpoepbakken"
geplaatst, met als doel om de uitwerpselen/
zakjes van de hondenliefhebbers in te deponeren. Nog niet iedere eigenaar weet deze
bakken goed te vinden. Overlast door hondenpoep is met name met het warme weer een
grote ergernis. Uitwerpselen horen nu eenmaal
niet op straat of op de stoepen van Makkum.
De redactie krijgt regelmatig de vraag om hier
aandacht aan te besteden. Langs deze weg
nogmaals het verzoek om de faciliteiten voor
hondenbezitters te gebruiken.

Motorrijder te
water
door Jetze Genee
Afgelopen zondag is tijdens een zomerrit een
motorrijder te watergeraakt nabij Gaast. De
Zeedijk tussen Makkum en Workum is een
geliefde route. Het slingerende karakter blijft
echter verraderlijk het gemotoriseerd verkeer.
Zondag aan het einde van de ochtend ging
het mis bij Gaast. De bestuurder raakte te
water toen hij van Makkum naar Workum
reed. Door nog onbekende oorzaak raakte het
voertuig met bestuurder van de weg. Het
slachtoffer was na het ongeluk goed aanspreekbaar en is voor een korte controle naar
het ziekenhuis in Sneek afgevoerd.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Autocross Makkum 2015

(vervolg pagina 1)

Fysiotherapie
(Sport)blessures
Medical Taping
Oncologische Fysiotherapie
Beweegprogramma’s
Etc……

COPD/Diabetes
Dry Needling
Kinderfysiotherapie
Magnesiumbad

U kunt (ook zonder verwijzing)
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag.
Tevens 's avonds tot 21.30 uur.
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten
mogelijk in het Sunhus!!

Met name de echte cross liefhebbers en de
volgers van de coureurs lieten zich horen voor
de deelnemers, wanneer hun favoriet over de
baan stoof. De finale In de 1600 klasse werd
een waar spektakelstuk die uiteindelijk gewonnen werd door Douwe Aalbers, gevolgd door
de Makkumers Jesse Adema en Fons van
Bergen. Bij de snelle 2 liters ging de winst
naar Wilco van der Voorde, voor Ybe Boonstra
en Lieuwe Kampen. Bij de Rodeo’s ging het er
weer ouderwets ruig aan toe, wat resulteerde
dat er maar 3 wagens de eindstreep haalden.
De snelste in deze klasse was Marco Jeninga
uit Breezand, met daarachter Tjipko Velinga
en als derde, de voor het eerst in een crosswagen knap sturende Jouke Abe Tilstra.
Toen volgde het klapstuk, de Makkumklasse.
Bij het vallen van de startvlag was het de titelverdediger Jorn Adema die met een bliksemstart de eerste bocht indook, respectievelijk
gevolgd door Harm Jan Cuperus, Melle
Hoekstra en Gerard Roorda. In deze finale

gebeurde enorm veel, wat door veel strijd veel
auto’s her en der verspreid over de hele baan
stranden. De “ervaren” zwagers maakten het
nog even spannend, maar uiteindelijk wist Harm
Jan, Jorn te passeren en kwam als eerste over
de finishlijn. Jorn werd dus tweede en als
derde was het Koert Jansen, die overigens
vorig jaar ook al het podium beklom. De
unieke trofee voor de snelste Makkumer ging
ook naar Harm Jan met een rondetijd van
19.087 sec met een gemiddelde snelheid van
75,444 km/uur.

Voor info: Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Voor het grote prijzengeld in de Koningsklasse
werd enorm gestreden en uiteindelijk was het
de ‘sluwe vos’ Jan van der Iest die de dik
gevulde enveloppe mee naar Drachten mocht
nemen, voor respectievelijk Jacob de Vries en
Bert de Vries. Uiteraard werd het festijn afgesloten met het spetterend feest in de tent.
Volgend jaar ongetwijfeld een vervolg op 25
jaar cross in Makkum!

Plantein biedt verlichting voor mantelzorgers
Het is zwaar om voor een hulpbehoevende
partner te zorgen, dat begrijpen we allemaal.
Om de mantelzorgers, die met hart en ziel
voor hun partner, familielid of kennis zorgen te
ontlasten, biedt Plantein vanaf 1 juli 2015 particulieren de mogelijkheid om zonder CIZindicatie gebruik te maken van de dagopvang
in de Ielânen in Sneek.
Hiermee speelt de organisatie in op de trend
om langer thuis te blijven wonen. Zelfs wanneer er sprake is van dementie, verhuizen we
pas naar een zorginstelling als het écht niet
meer gaat. Wanneer dat moment is, hangt
helemaal af van de beschikbaarheid, gezondheid en veerkracht van mantelzorgers. En dat
is een zware taak, vertelt Eeuwkje Bergsma,
teamleider in WoonZorg- en Behandelcentrum
Ielânen in Sneek. “De verlichting is echt
nodig, want mantelzorgers van dementerenden raken steeds vaker overbelast. Zij ervaren
de zorg niet alleen lichamelijk als zwaar, maar
ook emotioneel, omdat zij het gevoel hebben
er alleen voor te staan. Het zou hen helpen als
ze even een dagdeel de handen vrij zouden
hebben.”

Die mogelijkheid is er nu in Sneek, bij de dagopvang It Foarûnder. Deze is geopend op
maandags, woensdags en vrijdags en biedt
vanaf 1 juli 2015 ook ruimte voor een klein
aantal cliënten zónder CIZ-indicatie. Zij kunnen één of meerdere dagdelen gebruik maken
van de dagopvang, bij zowel onvoorziene als
planbare omstandigheden. Plantein hoopt
hiermee tegemoet te komen aan de wensen
van mantelzorgers van dementerenden. Meer
informatie over de dagopvang vindt u op
www.plantein.nl bij de nieuwsberichten.
Plantein biedt wonen, welzijn, zorg en dienstverlening en eerstelijns zorg in moderne voorzieningen aan met name senioren in ZuidwestFriesland. Er zijn drie WoonZorg- en
Behandelcentra in Sneek, Joure en Bolsward,
een WoonZorgcentrum in Koudum en
Zorgwoningen in Balk, Sneek, Lemmer en
Joure. Daarnaast verhuurt Plantein woningen
aan senioren in een appartementencomplex
in Bolsward, waarbij men gebruik kan maken
van de zorg- en dienstverlening van het naastgelegen woonzorg- en behandelcentrum
Bloemkamp.

2-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,50
In juli en aug st s 7 dagen per week geopend.
Hou onze facebookpagina in de gaten
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
Telefoon: 0515-231153
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Opening tentoonstelling kunstproject Visserijdagen Visserijdagen Makkum
Door Judith van Lavieren

Makkum - Op 26 juni werd in de Makkumer
bibliotheek de expositie geopend van de
kunstwerken die gemaakt zijn voor de
Visserijdagen Makkum 2015. Deze kunstwerken
zullen tijdens de Visserijdagen geveild worden
en wel op zaterdag 22 augustus om 14.00 uur
in het feestpaviljoen. Het beste beeld van de
kunstwerken krijgt u natuurlijk door ze in het
echt in de bibliotheek te bekijken. Om, zoals
Bale Steenhuizen (de bekende Makkumer die
de opening verzorgde) het uitdrukte: even te
kijken of het boven de schoorsteenmantel past.
Een bezoekje aan de site van de Visserijdagen
kan natuurlijk ook. Een primeur is dat er dit jaar
ook via de site een bod kan worden uitgebracht.
Ter gelegenheid van het feit dat hij hier door het
onthullen van het eerste kunstwerk de expositie
mocht openen, vertelde dokter Steenhuizen
over andere onthullingen en openbaringen.
Hij kreeg de lachers op zijn hand door zijn
verhalen over zijn eerste stappen als student
geneeskunde die de vrouwelijke anatomie
enthousiast bestudeert in zijn kersverse anatomie-atlas en tijdens de lessen verloskunde
op het fantoom, ”dat voor die gelegenheid
dan niet zedig afgedekt was”. Ook onthulde
hij dat “Een brief in de nacht geschreven” van
van het Reve over Makkum gaat en waarom
de nachtzwaluw, vleermuis en uil nachtdieren
zijn. Toen er voldoende geopenbaard was, “Ik
wil de geestelijke gezondheid ook niet in gevaar
brengen”, werd er geproost op de Visserijdagen en op een goede opbrengst.
Het thema dat de kunstenaars uitgewerkt
hebben is “Ken uw Klassiekers”. Zij maakten

hun werk of in een rechthoekige lijst, gemaakt
door Yn ‘e Lijte uit Piaam of in een lijst met
ronde vormen, gemaakt door de Maritieme
Academie in Harlingen. De uitwerking is zeer
gevarieerd. De Makkumer zeemeermin duikt
in de werken regelmatig op (zoals bij Yvonne
Visser) of onder (zoals bij Sandra Visser) en is
in het werk van Sabrina Severn in een prachtig
bewerkte lijst helemaal van nu, een zogenaamd
mixed media werk. Cornelis van Dam heeft
een aantal fraaie Makkumer dorpsgezichten
gemaakt, Jacqueline Reijns werkte met tegels
en noemde haar werk Varen, varen over de
baren. De lijst met netten is prachtig en zorgt
voor een hele bijzondere uitstraling. Monique
Mak werkte in de ronde lijsten met textiel, van
Nuyen plaatste er een spiegel in. Terschelling,
het skûtsjesilen en de Makkumer haven zijn
de klassiekers van respectievelijk Senecal, Bos
en Van der Veen. De natuur was inspiratiebron
voor Tamme Wouda (een prachtig tafereeltje
met een aalscholver die uitkijkt over de noordwaard) en voor Senecal die drieteenstrandlopers maakte van zwanen en aalscholververen.
Kleurrijk zoals in het werk van Hilde de Vries
of heel subtiel in het graveerwerk van Maaike
Poog. Ook over “De ijsvogel” van Froukje
Deinema en de “Cavalerist te paard” van Bertus
Bijlstra zijn al vele bewonderende blikken
gegleden. Perfect passend in een expositie in
een bibliotheek is er ook nog een klassieker
uit de kinderliteratuur te bewonderen: Aslan
uit de Kronieken van Narnia is door Tonny de
Heer op hout geschilderd. Leuk om te bekijken
en met zo’n gevarieerd aanbod zit er wellicht
ook iets voor u bij.

cultureel historisch
evenement!

De dorpen en steden in de gemeente SúdwestFryslân hebben vanuit de geschiedenis een
sterke binding met het water en de scheepvaart. Om deze historie levend te houden en
zichtbaar te maken voor inwoners en bezoekers
stimuleert de gemeente het behoud en de
komst van historisch culturele evenementen
waarbij schepen betrokken zijn. De Stichting
Visserijdagen Makkum organiseert tweejaarlijks
de Visserijdagen om de band met het water te
vieren; de verbintenis van Makkum met het
water is de rode draad die door de activiteiten
heenloopt. Voldoende reden voor de gemeente
om de Visserijdagen aan te wijzen als historisch
cultureel evenement! Dit betekent dat de
schepen die deelnemen aan de Visserijdagen
tijdens het evenement geen liggeld hoeven te
betalen bij het innemen van een ligplaats aan
de gemeentelijke kade in Makkum.
Wij zijn heel blij met deze aanwijzing en
werken achter de schermen hard door om dit
geweldige evenement op 21 en 22 augustus
weer tot een succes te maken. Wel plaatsen we
nog een oproep voor “Pimp wat Driuwt” want
er kunnen nog heel wat mooie creaties bij!
Dus heb je een open boot(je), sloep, praam,
of iets anders dat drijft!? (uitgezonderd jetski’s)
Geef je dan op! Versier het drijvende object in
het thema van dit jaar: Ken uw Klassiekers. En
zorg dat de drijvende objecten op vrijdag 21
augustus voor 18:00 uur aan de kade van de
Turfmarkt of Grote Zijlroede liggen. Met zijn
allen vormen we dan een “drijf in“ om het
grote openingsspektakel te bewonderen en
begroeten we onze nieuwe Zeemeermin en
Neptunus! Vervolgens varen we via de
Krommesloot en de Grote Zijlroede. Dus geef
je uiterlijk voor maandag 17 augustus op via
www.visserijdagen-makkum.nl en meld je aan
bij: Pimp wat driuwt! Alvast tot ziens bij de
Visserijdagen!
Het bestuur
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Fysio Witmarsum zet trouwste
klant in het zonnetje

25ste ’jubileum’
Autocross Makkum
Namens de Autocross Club Makkum, Harm Jan Cuperus, Voorzitter
Het is alweer anderhalve week geleden, maar wat hebben we genoten van de 25ste jubileum
autocross van Makkum. Zoals velen al weten kunnen wij zo’n groot evenement niet organiseren
zonder de medewerking van vele vrijwilligers. Na vorig jaar hebben de meesten wederom te
kennen gegeven om weer van de partij te zijn op onze jubileum cross. Elke taak draagt een
bepaalde verantwoording met zich mee, maar een ieder heeft zijn taak meer dan voortreffelijk
uitgevoerd, dat wij niets anders dan enorm trots kunnen en moeten zijn op onze vrijwilligers.
Uiteraard hebben wij niet iedere vrijwilliger persoonlijk kunnen bedanken, maar langs deze weg
willen wij alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor ieders enthousiaste inzet, grote klasse!
Zonder de financiële steun van sponsoren is het absoluut niet mogelijk om een evenement als deze
te kunnen organiseren. Het kan dan ook maar niet genoeg gezegd worden, maar hierbij willen wij
nogmaals alle sponsoren hartelijk danken die het mede mogelijk hebben gemaakt om de 25ste
autocross van Makkum tot een groot succes en een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Hoofdsponsor:
Bouw- en timmerbedrijf
Miedema & van der Velde

eigen foto
Links trouwste klant Willy Flisijn en rechts Theo
de Groot eigenaar van Fysio Witmarsum
Witmarsum - Fysio Witmarsum Therapie &
Training overhandigde vandaag aan haar
trouwste klant een prachtig cadeau. Precies
vijf jaar geleden werd de fysiotherapiepraktijk
uitgebreid met een ruime oefenruimte. Om dat
te vieren kreeg trouwste klant Willy Flisijn een
gratis trainingsabonnement voor een half jaar.
Willy Flisijn traint elke vrijdagochtend bij Fysio
Witmarsum en had niet verwacht dat ze vandaag dit mooie cadeau zou krijgen. “Ik ben
hier echt heel erg blij mee,” was haar eerste
reactie. “Ik train hier nu al jaren en ben zeer
tevreden over de faciliteiten, het aantal oefentoestellen en de begeleiding van de fysiotherapeuten in het trainingscentrum. Ik kom hier
elke week, omdat bewegen goed voor me is,
maar ik kom natuurlijk ook voor de gezelligheid.”
Sinds het trainingscentrum vijf jaar geleden is
geopend door de toenmalig Heamielkoningin
en haar hofdames, hebben eigenaren Theo
en Betty de Groot steeds meer vaste trainingsgroepjes zien ontstaan: “Ze peppen elkaar op
om elke week te komen en velen zien we twee
keer in de week ons trainingscentrum bezoeken. En ja, het is hier dan altijd gezellig,” zegt
Theo. “De faciliteiten, uitstekende begeleiding
en goede sfeer zijn echte klantenbinders,” vult
Willy aan.
“Onze klanten zijn het meest belangrijk, zowel
voor het trainingscentrum, als voor de fysiotherapiepraktijk. Nu het trainingscentrum vijf
jaar bestaat, wilde ik graag mijn trouwste klant
belonen,” voegt Theo de Groot toe. Fysio
Witmarsum voorziet in een behoefte. Sinds de
opening van het trainingscentrum hebben ze
al 500 abonnementhouders mogen verwelkomen. En vele honderden inwoners uit
Witmarsum en omstreken maken daarnaast
gebruik van fysiotherapiepraktijk.
De praktijk wordt geleid door Theo en Betty
de Groot. Er staan altijd drie fysiotherapeuten
klaar, ze hebben één fitnesstrainster en één
receptioniste in dienst. Met dit team hebben
Theo en Betty een breed aanbod voor fysiotherapie, trainen en bewegen gecreëerd. Kijk
op de net vernieuwde website van Fysio
Witmarsum voor het complete aanbod.

Subsponsors en donateurs
Adema Afbouw
Adema Plafonds & Wanden
Alucraft
Attema trading
Autobedrijf Horjus
Autobedrijf Kamstra
Autobedrijf Nico Morien
Autorevisie Ronald Morien
Badhus Flevo/Sopkafee
Bar Café De Belboei
Beautyresort De Leliehof
Bleeker metaalbewerking
Blomynien
Boekhandel Coufreur
Bouwadviesburo Mark de Witte
Buwalda Las & Constructiebedrijf B.V.
Café Petit Restaurant Beaufort
Café Restaurant de Prins
Café Restaurant de Zwaan
Café Romano
Chinees Specialiteiten Restaurant Feng Sheng
Danscafé Skippers
De Boer accountant en belastingadviseurs
De Boer RVS
De Rige
Fokje’s Atelier Makkum
Friese kunst en aniekhandel Lombaard
Gebr. Smink Schilders- en afwerkingsbedrijf
Hoveniersbedrijf Hiemstra
HP & Co Makkum VOF
Huisman Dak & Zinkwerken
J. de Boer schoenen
JF Creatief

JK Attractieverhuur
Jumbo Kooistra Supermarkt
Kapsalon Nynke - Beauty
Kingma Wallinga Makelaardij
Klussenbedrijf Ruivenkamp
Kooistra Bouw Makkum
Leviuz B.V.
Makelaardij Gros
Mode- en Cadeauboutique ‘t Pareltje
Muziekschool Martens
Natuurvoedingswinkel De Eerlijkheid
Niemarkt Jachtschilders
Poelstra Stuk- en Afwerkingsbedrijf
Recreatiecentrum De Holle Poarte
Restaurant La Piccola
RM Montage magazijntechniek
Robert de Vries Timmerwerken
Roemer Onderhoudsbedrijf
Rondvaart Makkum
Rovatech
Sanco Projects
Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota
SGC Koerierdiensten
Silerswaar
Slagerij Attema
Slagerij Neidhöfer
SpeELSgoed
Taxibedrijf van der Bles
Timmerfabriek de Houtmolen Makkum B.V.
Van Kalsbeek Garage Mechanisatie Installatie
Van Malsen Jacht- en interieurbetimmering
Van Nuyen Hoeden verhuur en verkoop
Wijngaarden Textiel en Mode
Zeilmakerij Warns
Ziezo mode
Zonwering Industrie Makkum
Zuidwaard Watersport Makkum
Zwaagstra Metselwerken
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IJsselmeerminnen roeien weer naar overwinning De Waardruiters

foto: Gijs van de Plas
Het Makkumer damesroeiteam de IJsselmeerminnen hebben zaterdag 27 juni tijdens de
10e Kameleonrace in Terherne wederom de
concurrentie achter zich gelaten. De bijna 18
kilometer lange race voerde over de mooiste
wateren rond Terherne.
De dames moesten in de Pulp Fiction gelijk na
de start enorm aan de bak, omdat er een een
flinke wind waaide over het Snekermeer. De
dames lieten zich niet afschrikken door de
windkracht 4 met uitschieters naar 5 en bleven
goed in hun ritme zitten. Dat de race fantastisch ging bleek uit het feit dat ze de Jouster
dames in de Lytse Bear, die 6 minuten voor

hun gestart waren, al na 13 kilometer vlak voor
ze hadden liggen. Met krachtige slagen werd
er bij de Terhernster Puollen hard doorgeroeid
om deze concurrenten voorbij te roeien.
Daarna konden de dames zich opmaken voor
de afsluitende fase van de wedstrijd. Voor de
finish moest er ook nog even goed aangezet
worden, omdat er nog een brug genomen
moest worden. Met de laatste inspanning
werden daarna de laatste 50 meter naar de
finishlijn geroeid en klonk het eindsignaal na
2:01:43. Bij de prijsuitreiking bleek dit meer
dan voldoende te zijn voor een eerste plaats
in de Hoofdklasse en ook mocht de wisseltrofee voor het Algemeen Klassement, die de
IJsselmeerminnen vorig jaar ook hadden
gewonnen, weer mee terug genomen worden
naar Makkum.
De strijd om het Nederlands Kampioenschap
zal in september voortgezet worden. Het lijkt net
als afgelopen jaar weer een enorm spannend
seizoen te worden.

Heamiel concours Bolsward:
Vrijdag 26 juni - Paarden Dressuur:
Klasse B: Cathy de Vries – Neeltsje Fan ‘e
Waldsicht: 182 punten.
Klasse L1: Nadia den Hollander – Kye van Den
Woeste Hoeve: 2x 1e met 191 en 202 punten.
Astrid Mijnsbergen – Felle M: 180 punten.
Klasse L2: Sophie Postma – Golden Wishper:
194 en 187 punten/ 2e en 4e prijs.
Klasse Z1: Sabien Mollema – Bubbles: 226
en 215 punten/1e en 2e prijs.
Jacob van der Heide – Willemke AB: 211 en
204 punten/4e en 5e prijs.
Zaterdag 27 juni - Pony’s Dressuur:
Klasse B-D/E: Yara de Vries – Belle Étoile B:
199 punten/3e en 188 punten.
Klasse L1-ABC: Marre Kooi – Usher: 2x 1e
prijs met 179 en 191 punten.
Klasse M1-BC: Iris Ypma – Giorgio Armani:
185 punten/1e en 187 punten.
Springen:
Klasse L-ABC: Marre Kooi – Usher: 2x foutloos parcours, barrage in 36,96, 2e parcours
in 48,29
Klasse M-C: Iris Ypma – Giorgio Armanie:
foutloos, barrage in 35,97/1e
Zondag 28 juni – Paarden:
Klasse B: Cathy de Vries – Neeltsje Fan ‘e
Waldsicht: 183 punten.
Klasse L1: Astrid Mijnsbergen – Felle M: 186
en 182 punten
Klasse M1: Noa Gerritsma met Rose: 183
punten.
Klasse Z1: Jacob van der Heide – Willemke
AB: 209 punten/5e prijs.
Jacob van der Heide – Dancing R Jewel: 204
– 206 punten/6e prijs.

PSV de Halsbânruters
Hippolytushoef 14 juni
Iris Bosma kwam hier uit in de klasse L1 dressuur
met Coco Chanel. Zij reed twee winstpunten
met 195 als score!

i.v.m. de vakantie
en de Makkumer Merke,
verschijnt de Makkumer
Belboei 1593
op woensdag 29 juli.

Dan met alle uitslagen
en verslagen
van het kaatsfestijn.
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Fries Open Kampioenschap
Tijdrijden 2015 te Makkum
Op dinsdag 25 augustus wordt het Open Fries
Kampioenschap tijdrijden 2015 in Makkum
verreden. Voor veel Friese wielrenners met en
zonder een licentie een mooie gelegenheid
om hun tijdritcapaciteiten te tonen. De eerste
deelnemer gaat om 18:00 uur van start en in
de uren die volgen zullen ruim honderd goed
getrainde tijdrijders een parcours van circa 12
km afleggen.
Inschrijving
De inschrijving is mogelijk via www.wvsnits.nl/
agenda/tijdrit-makkum/. Renners die zich hebben ingeschreven kunnen op de wedstrijddag
vanaf circa 17:00 uur het startnummer ophalen
bij de winkel van Rinia Fietsen, tevens de
hoofdsponsor van het evenement. Na afloop
is de prijsuitreiking eveneens in de winkel van
Rinia Fietsen.
Categorie-indeling voor de tijdritten:
H1: Jeugd jongens 12 t/m 14 jaar
H2: Junioren heren 15 t/m 19 jaar
H3: Senioren heren 20 t/m 39 jaar (B,C, niet-lic)
H4: Veteranen 1 heren 40 t/m 49 jaar
H5: Veteranen 2 heren 50 t/m 59 jaar
H6: Veteranen 3 heren 60 jr en ouder
H7: Heren KNWU-A, Masters A., belofte en elite
D1: Jeugd meisjes 12 t/m 14 jaar
D2: Junioren dames 15 t/m 19 jaar
D3: Dames zonder KNWU licentie vanaf 20 jaar
D4: Dames met KNWU licentie vanaf 20 jaar
Parkoers:
Start haven, Zeedijk, linksaf Boerestreek (Gaast),
linksaf Meerweg, linksaf Brekkerweg, links
aanhouden naar Skuzum, Dorpsweg (Skuzum),
finish na Veldreed (ter hoogte van boerderij
Attema), voor Zeedijk.

Nicole Steigenga wint
NK wielrennen

eigen foto
We zijn niet alleen trots op onze kaatskampioenen, want sinds juni hebben we nog een
Nederlands Kampioen in ons dorp wonen.
Wat geweldig trots zijn we op onze wielrenkampioen Nicole Steigenga. Zij behaalde de
gouden medaille op de weg bij de junior
dames. En dat verdiende om gehuldigd te
worden!! Op 26 juni jl. was het zover. Het hele
dorp had de vlag uit, terwijl Nicole nog geen
idee had dat dit voor haar was. En zo werd ze
in open auto met om haar schouders een
overwinningskrans rondgereden in Exmorra,
samen met haar nichtjes Yara, Noa en Isa de
Boer. Geweldig Nicole! En dat er nog maar
veel meer overwinningen mogen volgen.
Dorpsbelang Exmorra

WIL JIJ SNEL JE RIJ
BEWIJS? DAT KAN B
IJ ONS!
*** AANBIEDING ***

EERSTE 5 RIJLESSEN VOOR € 150,Voor meer pakketten en overige informatie: www.rijschoolmoniquemakkum.nl
Meld je nu aan voor een gratis proefles. info: bel: 06-16716241 of mail (adres op website)
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17e Miedema v/d Velde Partij

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

zondag 28 juni

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

Gebr. Smink Federatie Partij

zataterdag 20 juni

Heren: Verliezersronde.
1e Douwe Postma (Exmorra)
Riemer Wiltenburg (Exmorra)
Willem Meijer (Nieuwehorne)
2e Sjoerd Atze de Jong (Kimswerd)
Albert Reinsma (Schettens)
Age Gietema (Bolsward)

eigen foto
Uitslagen Heren: Winnaarsronde.
1e Noike Bergstra (Grou)
Arjen Andringa (Grou)
Arjen Radix (Goenga)
2e Gerard v. Malsen (Makkum)
Robert v. Swinden (Makkum)
Andries Smink (Makkum)
3e Johannes Douna (Groningen)
Marcus Frietema (A’dam)
Mark Elgersma (Witmarsum)

Uitslagen Dames Poulekaatsen:
1e Gerry Edou Mollema en Gabriële Bouma
(beide uit Easterein)
2e Lisanne Rinia (Makkum)
Evelien v.d. Land (Makkum)
Jacqueline Buma (Schettens)
De prijzen werden aangeboden door: Gebr.
Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf te
Makkum. De kransen werden aangeboden
door: Jochem’s Schilderwerken te Lemmer.

De prijswinnaars Slagerij Attema partij

zondag 21 juni

2e Ilse vd Zee, Simona Kootstra
en Yvonne Eisma.
3e Kune Bijlsma, Annet de Haan
Lobke Vlasbloem
3e Angela Donga, Fenna Kramer
en Lotte Delgrosso.

eigen foto
MEISJES d.e.l. A klasse
1e Anke Mollema Nes , Kim Dijkstra Makkum
en Jildou Felkers Stiens.
2e Aluca Bouma Grou, Hester Bruinsma
Wommels en Ineke vd Ploeg uit Ried.
MEISJES d.e.l. B klasse + herk.
1e Serena Hovenga, Hiske Zeinstra
en Rixt Sinnema.

Verliezersronde:
1e Anna Bosma, Berber Eekma
en Anke Zwart.
2e Marijke Keuning, Hester Zijlstra
en Wybrig Bakker.
Een pracht kaatsdag eerst wat regen en later
brak ook de zon nog door. De prijzen werden
aangeboden door 'Slagerij Attema' en de
kransen door 'De Greiden Administratie &
Advies', beiden uit Makkum. Hiervoor onze
hartelijke dank namens KV Makkum.

Belangrijke mededeling KV Makkum
Opstelling Lunapark in het centrum van Makkum.
Op het Plein en de Markt worden diverse kermisattracties opgesteld.
De opbouw vindt woensdagavond 15 juli plaats.
De kermis gaat van start op donderdag 16 juli en sluit ’s avonds op dinsdag 21 juli.

eigen foto
In Makkum werd er gekaatst door de KNKB
30+ en 50+. Het was mooi kaatsweer, een
paar spatjes regen. Spannende partijen zowel
in de 30 als 50+ klasse. Bij de 30+ werd er
gekaatst in twee poules door enkele blessures.
De prijzen bij de 30+.
1e Peter Bootsma, Makkum
Eric Zittema, Berltsum
Jan Jelle Jongsma, Damwâld
2e Edwin Koopstra, Leeuwarden
Gerard van Malsen, Makkum
Jelle Jan Bouma, Franeker
3e Jan Ruurd Amels, Makkum
Sytse Hibma, Schettens
Peter Dijkstra, Bitgummole.
De prijzen bij de 50+.
1e Johan Wittermans, Sneek
Ron Oortwijn, Zwolle,
Age Sikma, Âldstjerk.
2e Jan vd Meulen,Franeker
Jan Brandsma, Grijpskerk
Albert Walsweer, Goutum
3e Bouwe vd Veer, Winsum fr
Sikke Koster, Dokkum
Simon de Groot, Midlum.
50+ erliezersronde;
1e Lubbert Schreiber, St.Anna,
Jan vd Schoot, Sexbierum
Piet Machiela, St. Jacobiparochie.
2e Germ vd Meer, Makkum
Jan de Boer, Bolsward
Dirk Poortstra, St. Jacobiparochie.
De prijzen werden aangeboden door: Miedema
van der Velde Bouw- en Timmerbedrijf te
Makkum.

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE 13e NOTA’S
SCHILDERSBEDRIJF PARTIJ
Zondag 12 juli a.s. zal deze laatste ledenpartij
vóór de Makkumer Merke plaatsvinden.
Elders in deze Belboei vindt u meer
informatie over de Merke.
De partij is voor Heren en Dames en ook
alle jeugdleden kunnen weer meekaatsen,
dus welpen, pupillen en schooljeugd: Doe mee!
De prijzen bestaan uit eretekens
en waardebonnen en de kransen worden aangeboden door: Gerritsma Interieurbetimmering.
Voor alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan in de kantine,
via 06 51 071 051,
of via secretariaat@kv-makkum.nl
Voor Heren en Dames
tot zondagochtend 10.00 uur!!
Kantinedienst
10.30: Elisabeth v.d. Weerdt – Marlies Groen
Vanaf 15.00: Pietsje Adema, Tjitske Altena
en Greetje Twijnstra.
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Zoekertje
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.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
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 HUUR
6 Persoons caravan aan het Como-meer
(Italië) Tel: 06-55772087
GEVONDEN
Te Witmarsum, verlengde Oostend. Halsband
rood met chip voor automatisch kattenluikje
van het merk: Sure Flap. Tel: 06-40148583

De landelijke Imkerijdag
Dit jaar doet Imkerij Bolsward ook mee, op
zaterdag 11 juli van 10:00 uur tot 16:00 aan
de Ljip 47 in Bolsward. De landelijke Open
Imkerijdag is er voor iedereen die interesse
heeft in de natuur, in bijvriendelijk tuinieren, of
gewoon een leuk dagje erop uit wil. Ongetwijfeld zult u bij de imker de bijen aan het
werk zien als het kan door de weersomstandigheden. Het af en aan vliegen naar hun kasten
op een zomerse dag is een spectaculair gezicht.
Misschien verzamelt u al uw moed en neemt u
zelfs een kijkje in een van de volken en ziet u
hoe de bijen hun nectar en stuifmeel in de
raten opslaan, hun broed verzorgen of nieuwe
wasraat aan het bouwen zijn. Het verschil in
werksters en darren zal u zeker opvallen en
met heel veel geluk laat ook de koningin van
het volk zich even zien! De imkers zullen u
graag van alles uitleggen en laten zien.
Wanneer er in de tuin een bordje staat met
“Honing Verkoop” is er honing geoogst en
kunt u aanbellen om een potje honing te kopen.

kapsalonnynke-beauty.nl

i.v.m. de vakantie en de Makkumer Merke,
verschijnt de Makkumer Belboei 1593 op woensdag 29 juli.
Dan met alle uitslagen en verslagen van het kaatsfestijn.

De MAKKUMER MERKE barst weer los - 123e editie
Vrijdag 17 juli begint de Makkumer Merke. Alle
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
De prachtige feesttent is dan opgebouwd op
“Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat en in
“De Zwaan” zullen op woensdagavond 15 juli
de lotingen plaatsvinden voor enkele belangrijke off. K.N.K.B. kaatspartijen.
Vrijdag 17 juli om 19.00 uur is er de Openingsavond van de Makkumer Merke. Dit jaar
organiseren we een Kleine Makkumer Merke
Partij voor de tussengroep op uitnodiging van
het JB. Om 19.00 uur begint de Makkumer
Merke Pubquiz in de tent. Vanaf 21.00 uur is
er het Kaatsbal met “The Sixties Show ”
Zaterdag 18 juli organiseren we zowel de
Rabobank Heren Hoofdklasse V.F. Partij als
de HP & Co Dames Hoofdklasse V.F. Partij.
Beide wedstrijden beginnen om 12.30 uur.
Keurmeesterskorps “Yn ‘e Bocht” en DamesKeurmeesterskorps “Sit gjin Kwea Yn” zullen
alles in goede banen leiden. De entree op deze
‘super zaterdag’ is GRATIS! Het Harmonieorkest Halleluja zorgt voor de muzikale omlijsting en ’s middags is er Keurmeestersmatinee
met “DJ Cees”. Vanaf 19.00 gaan we direct
door met de Top 100 band “X-Static”. Dit feest
duurt tot middernacht en de entree is gratis!
Zondag 19 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan”
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan
Partij. Een van de weinige partijen waarin
wordt gestreden om gouden klokje ! Deze

9.00 tot 18.00

dinsdag

8.00 tot 18.00

dinsdagavond

19.00 tot 21.00

woensdag

8.00 tot 18.00

donderdag

8.00 tot 18.00

vrijdag

8.00 tot 18.00

vrijdagavond

19.00 tot 21.00

zaterdag

9.00 tot 13.30

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Maandag 20 juli hebben we de Kaatswedstrijd
voor Heren 1e Klas d.e.l., de 24e Douwe
Blanksma Partij. Zoals vanouds doen hier ook
weer vele Makkumers aan mee. De partij begint
om 11.00 uur. ’s Ochtends om 11.00 uur is de
reünie voor leden, oud-leden en sympathisanten van de K.V. Makkum en matinee met
“Dakkeraf “ In de feesttent vindt om 14.00 uur
de loting plaats voor de Grote Merke
Ledenpartij.
Dinsdag 21 juli wordt de Grote Merke Leden
Partij gehouden in zo’n 10 klassen. ’s Ochtends
om 9.00 uur gaan de eerste parturen los.
Vandaag zal er worden gestreden om de hoogste eer en een plaats in de koets! ’s Middags
is er stemmingsmuziek in de tent en ‘s avonds
direct na de prijsuitreiking vindt de traditionele
ere-rijtoer door Makkum plaats met alle prijswinnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aansluitend is het eindfeest met “Melrose”.
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark
opgesteld op het Plein en de Markt. Tevens is
er op het kaatsveld een zweef/draaimolen
opgesteld. Alle informatie, uitslagen en foto’s
zijn te zien op www.kv-makkum.nl en op
Facebook

Belangrijke mededeling KV Makkum
Opstelling Lunapark in het centrum van Makkum.
Op het Plein en de Markt worden diverse kermisattracties opgesteld.
De opbouw vindt woensdagavond 15 juli plaats.
De kermis gaat van start op donderdag 16 juli en sluit ’s avonds op dinsdag 21 juli.

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

Openingstijden:
maandag

partij begint om 10.00 uur. Voor Jongens d.e.l.
en de verliezers Afdeling is er de Groothandel
Bergsma Partij. ‘s Middags is er muziek in de
feesttent met “Rintje Kas & Band”. Gevolgd
door een optreden van ons feestduo “Arie &
Arjen”.

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

