
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
De Voorn 29

Vraagprijs
€ 165.000,- k.k.

Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

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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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2016 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

3

16 juli -
Superzaterdag 
Makkumer Merke

Strandbibliotheek 
op Makkumer 
strand

Door Judith van Lavieren

De donderdag voor de Makkumer Merke: de 
traditionele datum voor de Makkumer Jaar-
markt. De jaarmarkt  van 2016 op 14 juli be-
gon met lekker zonnig weer. Tegen het mid-
daguur moesten de standhouders door een 
pittige regenbui in actie komen om de koop-
waar droog te  houden. De kramen stonden 
in Kerkstraat en de Buren tot en met Het An-
ker, op de Ds Touwenlaan tot de afslag naar 
de Bleekstraat , in de Bleekstraat zelf en op 
de Markt. Het aanbod was heel gevarieerd: 
van vachten en edelstenen tot computer-
spellen en van poffertjes tot sambal.
Het was de eerste braderie na de herinrich-
ting van het centrum. Velen waren benieuwd 
hoe dat uit zou pakken maar de Markt was 
door de combinatie van terrassen, kramen 
en de kermisattracties  juist erg gezellig. 
Marktmeester Richard Santana en zijn assis-
tent  Rick Tulen leidden alles in goede ba-
nen.” Ik hoor van veel mensen dat ze het leuk 
vinden dat ze weer een echt rondje jaarmarkt 
kunnen doen. Makkum gezellig maken, dat 
is de bedoeling”, zegt Santana. “Veel onder-
nemers hebben tijdens de jaarmarkt leuke 
aanbiedingen en Café Romano heeft ter ge-
legenheid van de avondmarkten live muziek. 
Zo krijg je een leuke positieve sfeer op de 
markten”, aldus de marktmeester.

Op vrijdag 22 juli mogen de kinderen met 
hun overtollige spulletjes naar het centrum 
komen voor de kindervrijmarkt. Op 29 juli, 
5, 12 en 19 augustus wordt er een braderie 
met sneupersmarkt gehouden.” Dat is dus 
geen rommelmarkt maar een markt met kra-
men met een leuk gevarieerd aanbod”, zegt 
Santana. Santana en Tulen gaan weer verder 
met hun werk. “Tijdens de gemiddelde markt 
loop je zo een halve marathon”, lacht San-
tana. Gelukkig heeft hij een prima assistent 
én de beschikking over een vouwfiets om de 
nodige meters af te leggen. 
De volgende toeristische markten worden 
gehouden op vrijdag 22 en 29  juli en vrijdag 
5, 12 en 19 augustus, van 14.00 tot 21.00 
uur. Voor meer informatie: www.fryslanmark-
ten.nl, of bel 06-27438243

Jaarmarkt Makkum 2016
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Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
29, 30 en 31 juli:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
5, 6 en 7 augustus:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Agenda

Vrijdag 29 juli: Witmarsum – Camping 
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur 
in de kantine van Mounewetter
Vrijdag 5 augustus: Witmarsum – Super-
bingo (met mooie prijzen). Aanvang: 20.00 
uur in de Feesttent. Tent open vanaf 19.00 
uur.

OVERLIJDEN

Te koop: mooie herenfiets met versnellingen 
en trommelremmen vr.pr 70 euro

tel: 0515-543539

Te koop; terrasverwarming (nieuw nog in 
doos) werkt op butaan of profaan vr.pr 65 

euro (winkelprijs 119) tel 0515-543539

Zoekertjes

“Bij ieder afscheid wordt een
herinnering geboren”

Op 17 juli is overleden onze bewoonster 
app. 106

Mevr. W.A. Fopma
Wij wensen de familie veel sterkte met 
dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust

Makkum,  juli 2016

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                  

Zondag 31 juli 9.30 uur Voorganger: Ds. 
mevr. G. Rol  m.m.v. Dhr. R. J. Postma Zang 
organiste: mevr. K. Reitsma Zijlstra
Zondag 7 aug. 9. 30 uur Voorganger: mevr. 
C. Hoekstra m.m.v. Dhr. A. Terluin Bugel 
organist: Dhr. J. Adema

Kerkdiensten

6 augustus aanvang 14.30 uur
Makkum 1-Zeerobben 2
11 augustus aanvang 20.00 uur
Makkum 1-Heeg 1

Voetbalprogramma
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In de maanden juli en augustus is hij weer elke 
dag van 11 tot 5 geopend: de strandbiblio-
theek op het Makkumer strand. Iedereen kan 
hier  zonder pasje een boek lenen. Een boek 
of tijdschrift lenen voor een dag is gratis. Voor 
5 euro kun je je hele vakantie zo vaak je wilt 3 
boeken komen lenen. Er zijn kinderboeken en 
boeken voor volwassen  en de Duitse toerist 
kan er ook een boek in zijn eigen taal lenen.
Iedere woensdag en zaterdag is een activiteit 
voor kinderen. Op die dagen werken er twee 
medewerkers in de strandbieb. Op andere da-
gen verzorgt 1  medewerker het uitlenen en 
innemen van de boeken. Op woensdag  20 
juli werken Eeltje Hans Poepjes en Wietske 
Bootsma. Ze verzorgen een knutseluurtje dat 
ondanks de tropische temperaturen druk be-
zocht wordt.

Voor Wietske Bootsma is het werken in een 
bibliotheek niet nieuw.” Ik had al ruim drie 
jaar gewerkt in de bibliotheken van Bolsward, 
Wommels en Sneek. Vorig jaar had ik een 
baantje in de horeca, maar toen ik de vacature 
voor de strandbieb zag werd het toch weer va-
kantie werk in de bieb”, vertelt ze. Wanneer ze 
vertelt waar ze werkt vinden mensen het een 
bijzondere baan. “Sels fyn ik it echt in nofli-
ke baan, leuk om de hiele simmer te dwaan. 
De minsken bin noflik, se hawwe fakansje 
en meitsje hun net drok. Dat noflike gefoel 
draache se op dy oer.”

De activiteiten voor de kinderen staan vast. 
Wietske en Eeltje Hans zorgen dat er voor-
beelden en genoeg materialen klaarliggen.
Vandaag werden Eeltje en Wietske ook nog 
geïnterviewd door Omrop Fryslân. “De strand-
bieb is dan ook uniek”, zegt Eeltje. “Het is de 
enige in heel Nederland. Omrop Fryslân vroeg 

Fanfare Hosanna uit Wons kan terugkijken op 
een zeer geslaagd slotconcert met een grote 
opkomst publiek. Zaterdagavond 9 juli gaf Ho-
sanna een zomeravond concert in een boeren 
loods, aan de Hayumerleane in Wons. Onder 
leiding van Durk Lautenbach bracht de fanfa-
re een sfeervol en verassend programma ten 
gehore, waarin o.a. solisten van eigen korps 
zich van hun beste kant hebben laten horen. 
De presentatie lag in handen van dorpsgenoot 
Jos van der Zwan, hij nam het publiek mee 
in de verhalen van de muziek. Altsaxofonist 
Remco Leijenaar is 5 jaar lid van C.M.V. Ho-
sanna en heeft afgelopen seizoen zijn D- ex-
amen behaald. Het D- examen is het hoogst 
haalbare binnen de HaFaBra, wat staat voor 
Harmonie, Fanfare en Brassband. Remco 
bracht met begeleiding van het orkest het mu-
ziekstuk ‘‘Spanish Dance’’ op een voortreffe-
lijke wijze ten gehore. Uit handen van voorzit-
ster Tryntsje Jellema kreeg Remco, voor deze 
kroon op zijn muziekstudie, een miniatuur glas 
geblazen saxofoon cadeau. Na de pauze werd 
de loods omgetoverd tot filmzaal en de muzi-
kanten tot ware filmsterren. Onder het genot 
van een bakje popcorn werd het publiek mee-
genomen in de wereld van de filmmuziek. Be-
kende filmmuziek als ‘‘Grease’’ en ‘‘The Lord 
of the Rings’’ werd door het orkest ten gehore 

Sfeervol slotconcert tussen de stropakken in Wons

Strandbibliotheek op Makkumer strand

gebracht, waarbij filmbeelden werden gepro-
jecteerd. Dirigent en leden genieten nu van 
een welverdiende vakantie. Na de zomerstop 
hopen we er met elkaar weer een fantastisch 
seizoen van te maken en zien we u graag terug 
bij onze concerten en activiteiten. 

voor welke leeftijden we boeken hebben en 
ook of er hier wel eens kinderen een hele dag 
zitten te lezen. Nou die zijn er inderdaad, dat 
jongetje op die zitzak zit er ook al weer een 
paar uurtjes”, lacht Eeltje Hans.

Het leukste van hun vakantiebaan vinden 

Wietske en Eeltje Hans het werken met kin-
deren. “Er zijn dit jaar meer activiteiten en ook 
veel nieuwe activiteiten in een grotere tent. 
Het gaat goed met de strandbieb: hij bestaat 
deze zomer al 10 jaar”, aldus Eeltje. 
Meer info over de strandbieb op: www.biblio-
thekenmarenfean.nl/strandbibliotheek.



pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 27 juli 2016

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

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       

We zijn uw 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.

We zijn van
1 augustus

t/m 8 augustus
gesloten

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

U wilt toch ook gevonden worden op
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Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ organiseert een 
zg. ‘Experiment-kaatspartij’, met een bijzon-
dere regel: de bal mag alleen boven geslagen 
worden als de bal vóór de bovenlijn de grond 
heeft geraakt. Een bovenslag is dus een rol-
lende bal, of een bal die eerst in het veld heeft 
gestuit. Alle overige regels blijven hetzelfde, 
ook de veldafmetingen veranderen niet. Het 
is een vrije formatie wedstrijd onbeperkt waar 
iedere kaatser aan mee mag doen: hoofdklas-

ser, eerste klasser, tweedeklasser, federatie-
kaatser en verenigingskaatser. Deze wedstrijd 
staat los van de KNKB-ranking en –klasse-
ment. Opgave kan via de KNKB-site, via de 
gebruikelijke wijze.
Het bestuur uit Kimswerd wil zeker niet de 
spelregels van het kaatsen veranderen. In 
Kimswerd willen ze een spektakel organiseren 
door eens wat nieuws te proberen. Een kaats-
feest met attractief spel, met live muziek, met 

reuring op en rond het veld. Voor de kaatsers 
een variant om te kijken wie het handigst met 
deze spelregel om kan gaan, wie is het ‘tûkst’ 
en beheerst dit spel het beste? Zowel bij de 
opslag als de uitslag heeft dit invloed op het 
kaatsspel. Het wordt hartstikke interessant om 
te kijken wat er op het veld gebeurt. Iedereen 
is van harte welkom in Kimswerd op zaterdag 
6 augustus! De toegang is gratis en de wed-
strijd begint om 10 uur.

Experiment kaatspartij in Kimswerd op 6 augustus

Tijdens de SuperZaterdag van de Makkumer 
Merke op 16 juli j.l. hebben we zowel bij de 
Heren- als de Dames hoofdklasse weer prach-
tige kaats-wedstrijden mogen aanschouwen. 
Hieronder treft u de uitslagen van beide par-
tijen. 

Rabobank Heren Hoofdklasse Partij
1e prijs: Marten Bergsma – Minnertsga (KO-
NING), Erwin Zijlstra - Easterlittens, Hendrik 
Kootstra – Minnertsga
2e prijs: Jan Dirk de Groot - Driezum, Renze 
Hiemstra – St Jacobiparochie, Hans Wasse-
naar - Leeuwarden
3e prijs: Jelte-Pieter Dijkstra - Heerenveen, 
Hendrik Jan v.d. Velde - Bolsward, Evert Pieter 
Tolsma – Winsum Fr.

HP & Co Dames Hoofdkasse Partij
1e prijs: Ilse Tuinenga – Berltsum, Sjoukje Vis-
ser – Damwald, anon Scheepstra – Franeker 
(KONINGING)
2e prijs: Anne Monfils – Kimswerd, Nynke Sij-
brandij – Dearsum, Marrit Zeinstra – Peins
3e prijs: Joukje Kuperus – Oentsjerk, Klasi-
ne Huistra – Reduzum, Marije van der Meer 
- Leeuwarden

16 juli - Superzaterdag Makkumer Merke
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Makkum – Dinsdag 19 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 13 klassen) 75 parturen op het veld. Waarvan 30 bij de Heren, 15 bij de 
Dames en 30 bij de Jeugd. De kransen voor alle categorieën werden aangeboden door Vigilante / Beach Resort. De 

prijzen bij de Heren 55+ klasse werden aangeboden door “Hennie fan Richt”. De prijzen voor alle andere categorieën 
bestonden uit een blok van glas met hierin een uitslaande kaatser. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen 
door Hidde Koornstra in de Heren B-Klasse en door Hillebrand Visser in de Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een 
fraai ereteken, aangeboden door Caravan “Us Stek“. De verste Boppeslach bij de Dames werd gewonnen door Lobke 

Vlasbloem, zij ontving hiervoor de Ernst Freitag wisselbeker. Hierbij de uitslagen van alle categorieën.

MERKE LEDENPARTIJ 2016

WELPEN B-KLASSE. Bij deze klasse namen zes parturen deel. Bij par-
tuur 6 werd nog iemand bijgeloot en er waren twee prijzen te verdelen. 
Koningin Warren v.d. Veen wisselbeker: Rianne Oostenveld. Uitslag fi-
nale: 5/5 – 6/2. 1e: Rianne Oostenveld (Koningin) en Lilli Beckers. 2e: 
Rik v.d. Weerdt en Tirza Smink.

WELPEN A-KLASSE. In deze klasse deden vier jongens mee. Zij heb-
ben allen drie keer gekaatst met steeds een andere maat. Er waren 2 
prijzen te verdienen. Koning Fam. D. Bergsma Koningsprijs: Clive v.d. 
Weerdt. Uitslag: 1e: Clive v.d. Weerdt (Koning). Alle partijen gewonnen. 
2e: Leon Smink.

PUPILLEN B-KLASSE. In deze klasse waren zes parturen, hier werd 
in twee poules van drie gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. 
Koningin van de Gebr. Koornstra wisselbeker: Alberdine Groen. Uitslag 
finale: 5/4 – 6/4. 1e: Alberdine Groen (Koningin) en Yildau v.d. Logt en 
2e: Mike Aarts en Wendy Adema

PUPILLEN A-KLASSE. Bij deze klasse namen drie parturen deel en ie-
der partuur kaatste vier partijen. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot 
koningin van deze klasse werd uitgeroepen Larissa Smink, zij ontving 
de Gebr. Koornstra Wisselbeker. Uitslag: 1e: Larissa Smink (Koningin) 
en Elke de Witte: Alle partijen gewonnen. 2e: Tjerk Walinga en Ilse 
Zwaagstra

SCHOOLJEUGD B-KLASSE. Bij deze klasse namen ook drie parturen 
deel en ieder partuur kaatste vier partijen. Er waren twee prijzen te ver-
delen. Simon de Jong werd tot koning uitgeroepen en ontving de Gebr. 
Adema wisselbeker. Uitslag: 1e: Simon de Jong (Koning) en Melvin Cu-
perus, (28 pnt.). 2e: Siebren Hoekstra en Xander v. Berkum, (23 pnt.)

SCHOOLJEUGD 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 Anouk Smink, zij ontving de Melis Bergsma 
Wisselbeker. Uitslag: 1e: Anouk Smink (Koningin) en Chantal de Witte. 
Alle partijen gewonnen. 2e: Jorn Dijkstra en Indy Tuinier.

DAMES A KLASSE. Bij de Dames A klasse waren er vier parturen, hier 
werd in één poule gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot ko-
ningin van deze klasse werd uitgeroepen Romine Jansen, zij ontving de 
Fam. Smit Wisselbeker. Uitslag: 1e: Romine Jansen (Koningin), Boukje 
Bosma en Amarins Altena, (18 pnt.). 2e: Rina Nota, Mirjam Adema en 
Lobke Vlasbloem, (17 pnt.)

DAMES B-KLASSE. In deze klasse streden 11 parturen om de hoogste 

Clive van der Weerdt (k) winnaar wel-
pen A-klasse

Daniël Kleiterp, Rienk Veltman (k) en 
Hyltje Bosma heren A- klasse

Steven van Gorssel (k), Sando van 
der Meer en Roy Linnebank Heren 
C- klasse

Harry van der Weerdt, Renze Miede-
ma (k) en Berrie Aalders heren 45+ 
klasse

Anouk Smink (K) en Chantal de Witte winnaars schooljeugd A- Klasse
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Makkum – Dinsdag 19 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 13 klassen) 75 parturen op het veld. Waarvan 30 bij de Heren, 15 bij de 
Dames en 30 bij de Jeugd. De kransen voor alle categorieën werden aangeboden door Vigilante / Beach Resort. De 

prijzen bij de Heren 55+ klasse werden aangeboden door “Hennie fan Richt”. De prijzen voor alle andere categorieën 
bestonden uit een blok van glas met hierin een uitslaande kaatser. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen 
door Hidde Koornstra in de Heren B-Klasse en door Hillebrand Visser in de Heren A-Klasse. Zij ontvingen hiervoor een 
fraai ereteken, aangeboden door Caravan “Us Stek“. De verste Boppeslach bij de Dames werd gewonnen door Lobke 

Vlasbloem, zij ontving hiervoor de Ernst Freitag wisselbeker. Hierbij de uitslagen van alle categorieën.

MERKE LEDENPARTIJ 2016

eer. Er waren drie prijzen te verdelen. Corine Veltman werd tot koningin 
uitgeroepen en ontving de Bakkerij de Jonkers wisselbeker. Uitslag fi-
nale 5/2 – 6/6. 1e: Corine Veltman (Koningin), Gerda Sieperda en Merel 
de Vries. 2e: Willy v.d. Velde, Boukje v.d. Werf en Rixt v.d. Bles. 3e: Anna 
Bosma, Silke Bruinsma en Willemijn Jansen.

HEREN 45+ KLASSE. Bij deze klasse waren er vier parturen, hier werd 
in één poule gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. De Jan Tuinier 
Wisselbeker ging naar Renze Miedema. Uitslag: 1e: Renze Miedema 
(Koning), Harry v.d. Weerdt en Berrie Aalders. 2e: Peter Bootsma, Siet-
se Lenters en Roelof Vellinga.

HEREN 55+ KLASSE. In deze oudste klasse deden vijf parturen mee 
en ook hier moest men strijden om twee prijzen. Jan Tuinier werd tot 
koning uitgeroepen en mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ont-
vangst nemen, tevens ontving hij de zilveren Koningsbal. De prijzen 
in deze klasse werden aangeboden door: “Bistro Hennie fan Richt”. 
Uitslag finale: 5/3 – 6/2. 1e: Jan Tuinier (Koning), Sjirk Rolsma en Tonny 
Verweij. 2e: Geert v.d. Plaats, Sietze H. Genee en Joep Bergsma.

HEREN A-KLASSE. Bij de Heren A klasse waren er vier parturen, hier 
werd in een poule gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. Tot ko-
ning van deze klasse werd uitgeroepen Rienk Veltman, hij ontving de 
Joh. Adema Wisselbeker. Uitslag: 1e: Rienk Veltman (Koning), Daniël 
Kleiterp en Hyltje Bosma : Alle partijen gewonnen. 2e: Jurre Rinia, Rinze 
Steneker en Jorn Adema.

HEREN B-KLASSE. In de Heren B klasse waren zes parturen, hier werd 
in twee poules van drie gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen. 
Jan Hiemstra werd tot koning uitgeroepen en ontving de Ds. Hendrik 
Dijkstra wisselbeker. Uitslag finale: 5/3 – 6/0. 1e: Jan Hiemstra (Koning), 
Theo Nota en Rik v.d. Gaast. 2e: Ype Bert v.d. Logt, Rik v. As en Sander 
Rinia.

HEREN C-KLASSE. In deze klasse streden 11 parturen om de hoogste 
eer. Er waren drie prijzen te verdelen. Steven v. Gorssel werd tot koning 
uitgeroepen, hij ontving de Willem Kooistra Wisselbeker. Uitslag finale: 
5/3 – 6/6. 1e: Steven v. Gorssel (Koning), Sando v.d. Meer en Roy Lin-
nebank. 2e: Niels Miedema, Alwin v.d. Weerdt en Nyk Adema. 3e: Lars 
Wijma, Huite Genee en Tymen v. Dijk.

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 succesvolle rijtoer 
door Makkum voor alle 1e prijswinnaars.

Corine Veltman ( k ), Gerda Sieperda 
en Merel de Vries 

Jan Tuinier (k), Sjirk Rolsma en Tony 
Verweij heren 55+ klasse

Rik van der Gaast, Theo Nota en Jan 
Hiemstra (k) heren B-klasse

Boukje Bosma, Amarins Postma en 
Romine Jansen (k) 

Simon de Jong (k) en Melvin Cuperus winnaars schooljeugd b-klasse
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door Jetze Genee

Veel nieuws in aanloop naar de Makkumer 
Merke. Froome rent de Mont Ventoux op, be-
stuurder vrachtwagen richt menselijke drama 
aan in Nice, Dumoulin wint tweede touretap-
pe, Turks leger probeert Erdogan te wippen en 
dan is het Merke. Een roerig wereldtoneel als 
opmaat voor vijf dagen Makkumer Merke. Wat 
is het dan ontspannend om uit vrije keuze deel 
te nemen aan het jaarlijkse dorpsfeest. 

Nieuw dit jaar was de start van de Merke op 
vrijdagmiddag. Een kaatswedstrijd voor be-
ginnende kaatsers en kaatssters, met als re-
sultaat grote bekers, kransen en lof voor de 
kleine deelnemers. Aansluitend werd de tent 
gevuld met groepjes van vier, vijf deelnemers 
welke deelnamen aan de Merke Quiz. Maar 
liefst 36 teams streden om de eer om na acht 
rondes van 10 vragen met de krans naar huis 
te gaan. Een krans voor de winnaars; de bloe-
misten doen goede zaken met de Makkum 
Merke. Tijdens de Merke Quiz was de focus 
niet op het actuele wereldnieuws, maar vooral 
op de brede en algemene kennis gericht. De 
familie Gielstra wist de meeste vragen goed 
te beantwoorden. Met een score van 59 van 
de 80 vragen konden zij het feest vieren onder 
muzikale begeleiding van de top-100 formatie 
KraaktHelder. 

In het centrum wisten alle kermisattracties min 
of meer hun vertrouwde plaats in te nemen, 
ondanks de grondige renovatie van de Markt 
en het Plein. De kermis is de gehele Merke re-
delijk goed bezocht. 

Op zaterdag is het de dag van de hoofdklas-
se heren- en damespartij op het kaatsveld. In 
een professionele arena streden de allerbeste 
kaatsers en kaatssters om de kransen. Het ni-
veau van deze deelnemers ligt hoger dan bij 
‘gewone’ kaatswedstrijden. Of het spel daar-
mee aantrekkelijker is voor de toeschouwers, 
valt te betwisten. Toch blijft het bijzonder wat 
voor snelheden of afstanden de balletjes ha-
len bij opslag of uitslag. Zowel bij de heren 
als ook de dames verdwenen vele ballen over 
de rand van het speelveld. Rond het veld een 
prettige Merkesfeer onder prima weersom-
standigheden. Met behulp van Hallelujah en 
later DJ Kees, inclusief keurmeesterkorps ‘Yn 
‘e bocht’, kon de middag tevreden afgesloten 
worden. ‘s Avonds kwam de sfeer wat traag 
op gang, maar barstte deze flink los onder 
begeleiding van de topband Fragment. Deze 
heren met Engelse roots wisten het aanwezige 
publiek uit Makkum en de omliggende regio te 
trakteren op een knalfeest.

Voor de bezoekers die de volgende ochtend 
de jongens kaatspartij wilden volgen, was het 
vroeg dag. Al om 9.00 uur startte de Zilveren 
Zwaan Partij voor de jongens categorie. Deze 
klasse levert altijd veel spektakel op. Al is het 
alleen al omdat de leeftijd verschilt van 14 jaar 
tot 17 jaar. De afdeling (afvaardiging) van Ber-
likum was overall het beste en is hiermee ook 
favoriet voor de Freule later dit jaar in Wom-

Merkedagen gezellig, sportief en warm verlopen
mels. De winnaars van het-door-elkaar-loten 
werd een gedeeld thuisfeestje. De Makkumers 
Ype van der Logt en Lars Onrust wisten met 
Remco Odinga te winnen. Zondagavond wist 
Deadline er een zeer geslaagde avond van te 
maken, waarbij veel deelnemers met aanhang 
bleven hangen om de Makkum Merke te vie-
ren. 

Maandag was het voor velen een werkdag. 
Ondanks dat komen er ieder jaar een groot 
aantal subtoppers naar Makkum voor de 1e 
klas kaatspartij. En met name voor het aan-
sluitend matinee in de tent. Een beroemde 
partij in de provincie. De trend van het mooie 
weer zat nog steeds in een stijgende lijn en 
daarmee zijn de bezoekers aan het kaatsveld 
prima voorgebruind voor de nog geplande 
vakantie.  Maandagavond een bescheiden 
feestje in de tent met de top-100 formatie Van 
Geeft ‘M. In het centrum van het dorp was het 
drukker, warm en feestelijk. Met live muziek en 
de zweef voor de deur wist Café de Zwaan de 
meeste gasten te trekken. 

Dinsdag is de laatste Merkedag en staat in het 
teken van de grote Merke ledenpartij. De om-
vang van deze ledenpartij neemt helaas jaar 

na jaar af. Volgend jaar bestaat de vereniging 
125 jaar. Het zou een mooi streven zijn wan-
neer meer leden, want Makkum is nog steeds 
een van de grootste kaatsverenigingen van 
Fryslân, deelnemen aan deze ledenpartij. De 
gehele dag kon jong en oud (variërend tussen 
6 jaar en 76 jaar) in één van de vele klassen 
deelnemen aan de strijd om de koets. Onder 
tropische omstandigheden kozen de mees-
te toeschouwers voor de vele parasols of de 
schaduwzijde van het kaatsveld om de felle 
zon te mijden. De organisatie zorgde onder-
tussen voor emmers met sponsen voor de 
verkoeling van de deelnemers. De teams met 
de beste conditie, de minste averij door vier 
dagen Merke of een fortuinlijk lot, kwamen ge-
durende de middag boven drijven.  Al met al 
nogal heroïsche omstandigheden om in deze 
hitte, met een krans om,  plaats te nemen in 
één van de koetsen voor een rondrit door het 
dorp. Dat blijft toch ieder jaar een mooie af-
sluiter van een sportieve, gezellige en vaak 
warme Merke. De showband Melrose zorgde 
na de prijsuitreiking voor een doorlopend feest 
waar veel aanwezigen de woensdag behoor-
lijk van moesten bijkomen.. 
Op naar de Merkedagen 2017, het 125-jarig 
jubileum!



Witmarsum - Met een hoogte van ruim twee 
meter is het maïs hoog genoeg om voor maar 
liefst de zeventiende keer een maïsdoolhof in 
Witmarsum te maken. Net als voorgaande ja-
ren bevindt zich het doolhof op het vertrouwde 
stukje land van aardappelhandel Tolsma. 

Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in 
een veld van maïs. Doordat het maïs ruim 
twee meter hoog kan worden, is het niet mo-
gelijk om erover een te kijken. Ofwel ideaal om 
een doolhof te maken! De oppervlakte van het 
doolhof is ongeveer 2/3 hectare. Niet alleen is 
het maïsdoolhof een leuk uitje met de (klein) 
kinderen maar is het ook ideaal voor kinder-
feestjes.
 
Het doolhof zal geopend zijn tot ongeveer eind 
september. Dit is echter afhankelijk van wan-
neer het maïs geoogst kan worden. Loonbe-
drijf Westra uit Arum en fouragehandel S de 
Vries (Witmarsum) zaaien en de oogsten het 
maïs belangeloos. Zonder deze twee sponso-
ren en aardappelhandel Tolsma was het dan 
ook niet mogelijk om al weer voor de zeven-
tiende keer een doolhof in Witmarsum te or-
ganiseren.
De entree voor het doolhof bedraagt één euro 
en gaat volledig naar het goede doel! Daar-
naast wordt de opbrengst van het maïs ook 
over gemaakt naar deze stichting. Net als 
voorgaande jaren zal ook dit jaar de opbrengst 
naar de Ronald McDonald hoeve in Beetster-
zwaag gaan.

Deze hoeve is een vakantieplaats voor kinde-
ren met een handicap. Voor deze kinderen is 
het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, om-
dat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een 
rolstoel of wekelijkse therapie. Kinderen met 
een handicap brengen veel tijd door in een 
ziekenhuis of revalidatiecentrum waardoor ze 

niet veel tijd met hun ouders, broertjes of zus-
jes kunnen doorbrengen. Daarnaast treffen ze 
niet veel leeftijdsgenootjes. Het doel van de 
hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, 
broertjes en zusjes een ontspannende vakan-
tie te bieden waar kinderen met een handicap 
plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes.
 
Het doolhof bevindt zich net buiten Witmar-
sum, richting Arum aan de Arumerweg 78a te 
Witmarsum. Het maïsdoolhof is overdag geo-
pend, elke dag van de week. Voor meer infor-
matie: familie Tolsma (0517-532133).
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Hierbij de uitslagen van dé befaamde paling-
partij. 
1e prijs: Johannes van der Veen - Pietersbie-
rum, Pier Piersma - Easterlittens, Pieter van 
der Schoot - Sexbierum (KONING)
2e prijs: Jan Sjouke Weewer - Sexbierum, 
Renze Hiemstra - Sint Jacobiparochie, Marten 
Faber - Easterein
3e prijs: Patrick van Dellen - Berlikum, Djurre 
Seerden - Franeker, Marco Lautenbach - Her-
barium

De 25e Douwe Blanksma
heren 1e klas partij 18 juli 

Open dan Volkstuintjes
De Volkstuinvereniging “Makkum” aan de 
rondweg houdt op zondag 31 juli a.s. open 
tuindag. Iedereen die wel eens wil zien wat 
hier allemaal verbouwd wordt is van harte wel-
kom van 11.00 uur tot 14.00 uur. De aanwe-
zige leden van de volkstuinvereniging willen 
graag  laten zien en vertellen wat op hun tuin 
verbouwd wordt.

Maïsdoolhof weer Witmarsum geopend

Tijdrit Makkum op
zondag 28 augustus
Op zondagmiddag 28 augustus is het 
weer zover. Wanneer de Tour de France 
al weer verleden tijd is en we misschien 
Nederlands succes hebben gekend 
mogen de wielertoeristen en amateurs 
zelf hun eigen rondje rijden in de omge-
ving van Makkum.

Start is weer op de haven ter hoogte 
van de visafslag en gaat richting Gaast, 
door de Boerestreek richting Parrega, 
voor de afslag Parrega,richting Allin-
gawier en voor de afslag Allingawier, 
richting Makkum, door Skuzum en fi-
nish op de Dorpsweg ter hoogte van 
de boerderij van de familie Attema. Het 
rondje is ongeveer 12 km. 

Deelname is mogelijk voor iedereen, 
helm is verplicht. Wij hanteren de olym-
pische gedachte: meedoen is belang-
rijker dan winnen! 

Voorinschrijving kan via de site van 
Wielervereniging Snits: http://www.
wvsnits.nl/agenda/tijdrit-makkum/
Startnummer ophalen kan bij Rinia fiet-
sen aan de kerkstraat 4 in Makkum. 
Opgave is dan nog altijd mogelijk. De 
eerste renner(ster) start om 14.00 uur. 
Na afloop is de prijsuitreiking bij Rinia 
fietsen.

Hallelujah in Avondrust
was een groot succes
Alweer voor de elfde keer kwam het volledi-
ge orkest van Muziekvereniging Hallelujah, op 
verzoek van de avondvrijwilligers, ook wel  ‘de 
KoffieBar van Avondrust´ de zomervakantie 
inluiden. Niet dat het hele zorgcentrum zes 
weken op vakantie gaat, maar de avondvrij-
willigers en ook het orkest trekken er, al of niet 
met hun gezin, zo mogelijk op uit. 
Alle muziekstukken werden ingeleid door diri-
gent Nynke Jaarsma en voor een binnenkort 
100 jarig wordende bewoonster, moest na-
tuurlijk - onder begeleiding - even gezongen 
worden, door alle aanwezigen. Naast de 42 
orkestleden en 7 vrijwilligers, waren er 21 be-
woners en 24 familieleden en kennissen van 
de bewoners en toehoorders afgekomen op 
onze uitnodiging, waardoor wij niet anders 
kunnen benoemen, dan dat het een groot suc-
ces was, dit jaar, met weer veel gezelligheid. 
De keuken van het zorgcentrum had gezorgd 
voor en lekker hapje en drankje. Als dank kre-
gen alle orkestleden weer een klein origineel 
cadeautje  uitgereikt van 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 vrien-
delijke groet, Marcel Knijff, voorzitter
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@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

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

12 Witte Valueweight T-shirts met ronde hals 
voor € 32,95 in de maten S t/m XXL

12 Witte Valueweight T-shirts met V-hals 
voor € 39,95 in de maten S t/m XXL

12 Witte Valueweight T-shirts met ronde hals 
voor € 44,95 in de maten 3XL t/m 5XL

www.omnitex.nl

SPECIALE AANBIEDING 
BIJ OMNITEX

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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937


