
Maak kennis met 
Schoonheidssalon 
Nienke

Buurtbus 
kampt met 
chauffeurs tekort

Lokale omroep 
AB-Radio 
in Makkum

5 7 9

M
S
N

B
k
c

L
A
in

27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1391 - 25 mei 2011

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

In centrum gelegen, uitstekend onderhouden, leuke woning 
met enorm grote complete garage/werkplaats op b.g.g., royale 

bovenwoning, 3 slaapkamers + dakterras (Z).
Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Makkum, Slotmakersstraat 9

Aanleveren materiaal
Het aanleveren van materiaal voor in de 
Makkumer Belboei kan uitsluitend gestuurd 
worden naar: belboei@makkum.nl. 

Al het materiaal welke via andere kanalen 
binnen komen wordt niet geplaatst. Dit om 
misverstanden te voorkomen.

Makkum – Het was vorige week woensdagmorgen 
enkele uren een gezellige drukte in Zorgcentrum  
Avondrust. Dit had allemaal te maken met het af-
scheid van receptioniste Fokje Bouma. Bij de hoofd-
ingang stond een ereboog opgesteld, Fokje had 
gelijk door toen ze ‘s morgens binnen kwam, ‘dit gaat 
om mij!’ En dat was ook zo, in het restaurant was 
het een en al mensen, van teamleiders tot bewoners, 
en het personeel die geen dienst hadden kwamen 
langs. Fokje liet het allemaal maar op zich afkomen.  
Het waren allemaal prachtige bloemstukken, bloemen 
en andere attenties die Fokje ten deel vielen. 

Locatie manager Meindert de Boer was de eerste 
spreker die het woord voerde. Evenals nog enkele 
andere personen. Iedereen het er over eens, Fokje 
bedankt voor de goede samenwerking, jij was iemand 
die voor iedereen klaar stond, zowel voor onze 
cliënten maar ook voor der bezoekers. Ze kreeg een 
boek aangeboden met foto’s en goede herinneringen 
samengesteld door medewerkers van zorgcentrum 
Avondrust. Fokje wil nog graag een magnetron, 
daar was ook aan gedacht, alleen die mag zij zelf 
uitzoeken. Vandaar dat men vooraf met de ‘pet’ rond 
was gegaan. Medewerkers zongen een lied gemaakt 
op de letters van het alfabet, met het refrein “Fokje 
bedankt’ Ook de bewoners hebben haar toegezongen. 
Zelf heeft Fokje 24 jaar lang bij de zanggroep 
“Forte” in Makkum gezongen, sinds twee jaar geleden 

is ze daarmee gestopt, de stem klonk niet meer op-
timaal, zegt ze. Fokje was teamleider in zorgcentrum 
Alvastate in Witmarsum maar ook in Avondrust in 
Makkum. Het was toen die jaren nog één geheel in 
Wûnseradiel. Vanaf 1984 vervulde Fokje de functie 
van teamleider in Avondrust te Makkum. Als je in 
de zorg werkt ben je in principe nooit klaar, maar 
als receptioniste heb je vaste werktijden. Met het 
ouder worden wordt werken in de zorg steeds 
zwaarder. Vandaar de functie die ik de laatste tien 
jaar heb bekleed en met veel plezier en genoegen 
heb gedaan. Je was de vraagbaak voor de bewoners 
en voor iedereen van buiten. De zorg is altijd in 
beweging en er zijn veel veranderingen. En de 
bewoners hier in Avondrust hun gemiddelde leef-
tijd is 88 jaar, uitgezonderd dan de nog veel jongere. 

Ja wat nu, stil achter de geraniums zitten nee daar 
denk ik niet aan zegt Fokje. Eerst even een tijdje 
rust nemen en dan hoop ik weer te gaan reizen, dat 
mag ik graag doen. Ik ben al in velen landen geweest, 
zoals Zuid Afrika, Indonesië, Sirlanka, Midden 
Amerika, etc. Ja ik hoop nog vaker te gaan reizen. 
En tussen door ga ik dan in de zorg weer als vrij-
williger aan de slag. Ymie Gietema neemt de taak 
als receptioniste in Avondrust over. Voor Fokje was 
het een dag van afscheid met gemengde gevoelens. 
Maar aan de andere kant was het ook weer een 
super dag, het was helemaal perfect.

Afscheid van receptioniste Fokje Bouma in Zorgcentrum Avondrust
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Kerkdiensten zondag 29 mei
K.C.”Het Anker”  
ds. J. van Olffen

R.K.kerk 
10.00 uur Eerste Communie, pastor Kamsma

Baptisten gemeente Workum/Makkum
9.30 uur Br. P. van Hyum, Kollumerzwaag

Doopsgezinde gemeente dienst te Bolsward
Bloemkamp 10.30 uur zr. P.B.Bergsma – Overdiep

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                            
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda

Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs
Samen kwaad en samen goed
Samen verdriet en samen weer moed
Nu verder alleen, dat doet pijn
Te weten nooit meer samen te zijn

Na een langdurig ziekbed is in alle rust van mij 
heengegaan mijn lieve vrouw

Sylvia Morien
* Nootdorp,   Bolsward,
  28 december 1954    23 mei 2011 

Makkum: Nico Morien

Correspondentieadres: Trasmolen 43,
 8754 GL Makkum

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
zaterdag 28 mei 2011 om 14.00 uur in aula I van 
crematorium Goutum, Yndyk 1 te Goutum.

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 27 mei van 
19.00 tot 20.00 uur in de kapel van verpleeghuis 
“Bloemkamp”, F. Campuslaan 1, te Bolsward 
en na afloop van de crematieplechtigheid in de 
koffiekamer van het crematorium.

Lieve Renzo (* 26 mei 2010)

Jou gedenkend zullen wij groeien
en krachtig worden.

Wij gaan vol levensmoed verder.
Jij onzichtbaar bij ons.

Want de letters van jouw naam
staan voor altijd in ons hart.

***
Je papa, mama en drie zussen

Salverdastraat 13, 8747 NM Wons
renzolemmens.vlindersite.nl

Op 28 mei 2011 
is het 40 jaar geleden 

dat onze ouders 

Andries Quarré en 
Mar tje Siedsma 

elkaar het ja-woord gaven. 
Wij feliciteren hun met deze 
bijzondere dag en hopen 
nog vele mooie jaren van  

elkaar te kunnen genieten.

Hein, Martine, Eline & Tiemen 

Riemke, Bernard, Janick & Maureen

Ynske, Folkert & Daan

Blazerweg 2, 8754 AK, Makkum

Langs deze weg willen wij iedereen 
heel hartelijk bedanken die in welke 
vorm dan ook ons 60-jarig huwelijks 
jubileum tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt.

Jarig en Maike 
op de Hoek – de Vries

Makkum, mei 2011

donderdag 26 mei
Makkum – 19.00 uur 
(verzamelen bij de Bibliotheek)  Dorpswandeling  
met gids Kuierend door Makkum hoort u verhalen 
over markante personen en bijzondere plekjes. 
Kosten € 2,50 / Comfortleden gratis.

Makkum – Intocht Avondvierdaagse 
met harmonie-orkest en drumband Hallelujah

zaterdag 28 mei
Makkum – Kaatsen  11.00 uur 
Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf 
partij, federatiewedstrijd voor heren vrije formatie/ 
federatie wedstrijd voor Dmes vrije formatie

Makkum – Voetbalveld ‘De Braak’ 13.00 uur
Slotdag van V.V. Makkum met leuke spelletjes 
voor alle leden. ‘s avonds live muziek en barbecue
Opgave voor donderdag 26 mei bij je leider of 
Wiebren van der Weerdt (niet omke Wieb)

zondag 29 mei
Exmorra – Friese stelpboerderij 14.00 uur
Bolswarderweg 13,  ‘Dichter op de Deel’ is een 
onderdeel van Kunst Achter Dijken
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Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Gesneden Rosbief.........................per pakje 25 cent korting
Everyday Selection Jam, 450 gram.....................................1.29
Slankie Gesneden 20+ Kaas, 150 gram..............................1.19
Ossenworst, stuk 200 gram.................................................1.59
Biere Rouwkostsalades, 250 gram......................................1.49

van de Warme Bakker
zak Witte Broodjes.................................................5+1 gratis

Uit Blom's Slagerij
Leverworst, per 100 gram............................................69 cent

Malta Aardappels, 2 kilo................................................nu 2.49
Arla Bio Fruityoghurt, 1 liter..............................................1.69

Aanbiedingen geldig van do. 29/5 t.e.m. wo. 1/6

Profiteer van 26 t/m 28 mei
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram 6,98
Varkensvleesvoordeel

Varkensschnitzels diverse soorten
100 gram 1,50
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Runderrollade + 

100 gram Palingworst                   samen    2,49
500 gram

Gebraden Spare Ribs + gratis bakje saus
Speciaal voor u gemaakt

Varkenshaas op stok
100 gram 1,85

* Woonliefhebbers opgelet! Heb je plannen om 
 je interieur te veranderen of ga je verbouwen? 
 Maar geen idee hoe? Geef je dan nu op voor 
 gratis interieuradvies op maat tijdens het 
 Lifestyle Event in Makkum op 29 mei. Neem 
 een plattegrond of foto mee en krijg een kwar-
 tier lang professioneel en persoonlijk advies!

* de Makkumer ondernemers gratis een kraam in 
 gebruik kunnen nemen tijdens de visserijdagen 
 op zaterdag 20 augusuts.

* Ze zich kunnen opgeven bij het bestuur.

* Op donderdag 26 mei staat de papiercontainer 
 weer voor u klaar bij obs “DE IEPEN STEE,, 
 in de klipperstraat. Iedereen mag daar z’n oud 
 papier inleveren. Wij zijn u daar zeer dankbaar 
 voor.

* Voetbalvereniging Makkum a.s. zaterdag haar 
 jaarlijkse Slotdag houdt.

* Het thema dit jaar Piraten is. En er leuke prijzen 
 zijn te winnen voor de mooist verkleede.

* Elk lid van de vereniging hieraan, mits opge-
 geven, mee kan doen. (zie advertentie)

Sterrenwandeling 
gaat niet door!
Makkum - Het is jammer genoeg niet meer 
gelukt om een datum voor de vervolgavond van 
de sterrenwandeling te plannen. Na overleg met 
de begeleider van de volkssterrenwacht te Burgum 
is besloten de avond over de zomer heen te tillen 
en waarschijnlijk in oktober van dit najaar te 
laten plaats vinden. Wanneer de datum bekend is 
wordt dit zo spoedig mogelijk op de website van 
het Nut gezet: www.nutmakkum.nl. 
Vergeet niet om u (met uw team) op te geven 
voor de Quiznight op 8 juni a.s.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Reünie van de personeelsvereniging 
van transportbedrijf W. de Vries en Zn.

Makkum - Zaterdagavond hield de pesoneels-
vereniging van de Vries transport een gezellige 
avond in café de Zwaan, omdat het vijf jaar geleden 
was dat het bedrijf werd verkocht. Als verrassing 
kwam Pieter Jonker aanrijden met een oude DAF 
trekker van 1985. Pieter is de zoon van Jentje 
Jonker, bijgenaamd Grutte Jentsje, die jarenlang 
bij de firma op buitenland heeft gereden. Wij 
wisten wel dat Pieter een oude DAF had gekocht, 
maar wat we niet wisten dat hij zo mooi in de 
kleuren van de fa de Vries is gespoten. Dit was dan 
ook het eerste ritje wat Pieter met de auto deed. 
Het is niet de bedoeling dat er weer goederen 
mee vervoerd zullen worden. Hij heeft de wagen 

enkel als hobby object en om er mee naar evene-
menten te gaan. Op deze manier blijven de kleuren 
van WVZ transport nog vele jaren een begrip.

Zaterdag 28 mei SLOTDAG met 
kampioenswedstrijden van C2 en A1 komt allen!!!

Aanstaande zaterdag zal op voetbalterrein De 
Braak een spannende dag zijn voor veel voetbal-
leden. De spelers van Makkum C2 en Makkum 
A1 hebben de mogelijkheid om kampioen te 
worden. Iets wat je zal onthouden voor de rest 
van je voetbalcarrière. En daar zal je alles voor 
willen doen. Natuurlijk zullen de jongens het 
fijn vinden dat er veel publiek daarbij aanwezig 
zal zijn om hen aan te moedigen. Kom dus om 
onze jongens en steun ze!

Vanaf 13.00 uur begint de slotdag van de voetbal-
vereniging. De evenementencommissie heeft er 
weer een groot spektakel van gemaakt. Thema 
van de dag zal zijn: Piraten! Dus verkleed je als 
piraat en maak kans op een mooie prijs. Om 
13.00 uur beginnen de spelletjes voor jong en 
oud. Veel voetbaloefeningetjes maar ook leuk 
spellen met hindernisbaan. Na afloop hiervan 
Draaiend Rad voor de kinderen en natuurlijk 
patat met een frikandel. De gehele dag is er een 
springkussen aanwezig.

Om circa 18.00 uur zal de barbecue aan gaan en 
kun je smikkelen van het vleesch. (kosten €7,50). 
Om 19.00 uur zal er wat prijzen en huldigingen 
plaatsvinden en er zullen heel wat leden in het 
zonnetje gezet worden. Hierna zal onze live-band 
de podium bestijgen. Jazeker, de evenementen-
commissie pakt uit en heeft een topformatie 
gevonden om op te treden deze dag, namelijk 
THE GREYHAIR JOHNIE BAND!!

Kom dus langs en vier met ons het einde van een 
lang maar heel mooi voetbalseizoen!
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Maak kennis met Schoonheidssalon Nienke

Makkum - Graag stelt Nienke Hoekstra, eigena-
resse van Schoonheidssalon Nienke, zich aan u 
voor. Deze schoonheidspecialiste is al ruim 20 
jaar actief in haar eigen salon. Sinds 2009 is ze 
gevestigd in Makkum waar ze haar werkzaam-
heden uitoefent in de nieuwe schoonheidssalon 
aan It Ferset. Daarnaast is ze gevestigd in Verzorg-
ingshuis Avondrust, Verzorgingshuis de Rispinge 
in Drachten en in Garijp.  

Het belang van de juiste huidverzorging is waar 
Schoonheidssalon Nienke zich in specialiseert! 
Elke behandeling start met een huiddiagnose 
waarbij vastgesteld wordt welke specifieke be-
hoefte uw huid op dat moment nodig heeft. Deze 
diagnose vormt samen met uw persoonlijke wensen 
de basis voor de behandeling. Gun uzelf het ont-
spannende effect van een schoonheidsbehandeling 
op maat! Ook voor de complete voetverzorging 
kunt u terecht bij Schoonheidssalon Nienke. 
Naast de behandeling van voetproblemen bij met 
name diabetici, is de cosmetische voetbehande-
ling momenteel erg in trek. Hierbij worden de 
voeten compleet verzorgd met onder andere een 
peeling en massage, waarna uw voeten weer als 

nieuw zijn! Het ontstaan van kloven door uitdro-
ging kan hiermee verminderd worden. Maak uw 
voeten helemaal af met Nail Art. Een sierlijke 
bewerking voor uw teennagels waarmee u de 
zomer goed begint!  

U kunt kennis maken met Schoonheidssalon 
Nienke tijdens de eerste editie van het Lifestyle 
Event die gehouden wordt op zondag  29 mei in 
It Posthûs te Makkum. Dit event is een initiatief 
van Nienke Hoekstra en Lisette Folkertsma van 
WOON Interieur & Ontwerp. Tijdens het Lifestyle 
Event presenteert Schoonheidssalon Nienke zich 
met een demonstratie wenkbrauw modellage door 
middel van make-up en kunt u bij de stand terecht 
voor gratis huidadvies. Informatie over het event 
kunt u vinden op www.lifestylemakkum.nl 

Schoonheidssalon Nienke is te vinden op It Ferset 
39, 8754 LB in Makkum. Voor een indruk kunt 
u terecht op www.schoonheidssalonnienke.nl en 
contact kunt u opnemen via nienke@schoonheids-
salonnienke.nl of telefonisch via 06 29585501. 
Schoonheidssalon Nienke is aangesloten bij Provoet 
en Anbos.

50 jaar Sânkop en de Holle Poarte in Historisch Informatiepunt
Makkum - Vanaf vandaag zijn in het HIP van de 
bibliotheek Makkum foto’s te zien met als thema 
vrije tijd en sport. Een en ander is samengesteld 
door de Stichting Ald Makkum en aangevuld 
met nieuwsberichten. De foto’s en oude kranten-
berichten tonen de ontwikkelingen van de Sânkop 
tot het huidige recreatiegebied de Holle Poarte 

met zijn camping, hotel, bungalows, surfschool 
en strand. Ook zijn er beelden van individuele 
strandbezoekers. Misschien herkent u zichzelf of 
andere Makkumers.

Kom gauw langs in de bibliotheek. De expositie 
is te bewonderen tot eind juni.

Exmorra - Op zondag 29 mei a.s. vindt in Exmorra 
een poëziemiddag plaats onder het gebinte van 
een Friese stelpboerderij: Dichter op de Deel.  
Beroemde en nog onbekende dichters treden op 
in een programma dat wordt afgewisseld met 
muziek en aangevuld met beeldende kunst. Dit is 
de 4e editie van één van de belangrijkste literaire 
evenementen in Friesland. Ieder jaar trekt het 
meer bezoekers. Dichter op de Deel is een onder-
deel van Kunst Achter Dijken, een kunstroute die 

in mei wordt gehouden in de gemeente Súdwest 
Fryslân. De dichters: Hagar Peeters, Abe de 
Vries, Thomas Möhlmann, Ellen Deckwitz, Nyk 
de Vries, Kate S. Kuipers, Liesbeth Lagemaat, 
Jetze de Vries en Dien L. de Boer. De muzikanten 
Hans Wijnbergen, Ruben Mulder en Wytze van 
der Meer. Beeldende kunst Anne Feddema.
De manifestatie op de Bolswarderweg 13 in 
Exmorra is vrij toegankelijk. Aanvang: 14.00 uur.  
Alle informatie staat op: www.dichteropdedeel.nl

Dichter op de Deel
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Leerlingen van “De Opslach” 
Arum klimmen naar de top!

Arum - Als echte bergbeklimmers klommen de 
leerlingen uit de midden- en bovenbouw van 
OBS De Opslach in Arum omhoog tegen de rots 
die op dinsdagmiddag 17 mei op het schoolplein 
was opgesteld. Onder leiding van een tweetal 
instructeurs van Mountain Network Heerenveen, 
dit in samenwerking met de gemeente Súdwest-
Fryslân, kregen de kinderen een korte uitleg over 
het aantrekken van het klimtuig, de techniek van 
het klimmen en de verschillende klimroutes. 
Nadat de veiligheidskabel was aangebracht kon 
het klimfeest op de 6 meter hoge rots beginnen 
en daar is door kinderen, leerkrachten en ouders 
volop van genoten. Iedereen haalde de top en als 
volleerde klimmers én abseilers konden de leer-
lingen aan het eind van de middag een klim-
certificaat in ontvangst nemen en kwam er eind 
aan een wel heel bijzondere activiteit op het 
schoolplein.

eigen fotoeigen foto

Fietsen door Mooi-Friesland 
en gastvrijheid in Parraga
Op donderdag 19 mei maakten wij, vier Makkumer 
dames, een fietstocht door de omgeving, vanuit  
Makkum richting Bolsward. Daarna via een binnen-
weg naar Wolsum. Verder via Blauwhuis richting 
Greonterp om via een mooi fietspad in Hieslum 
uit te komen. Tenslotte kwamen we langs een 
prachtig landelijk fietspad in Parraga uit. Daar 
aangekomen hadden we zin in een ijsje. De eerste 
de beste bewoonster in Parraga aangesproken met 
de vraag: ”Is hier ergens een ijscoman waar we 
een ijsje kunnen kopen”? Als antwoord kregen we 
te horen: “Er is in heel Parraga geen ijsje te koop”. 
Helaas, dat was pech. Maar toen zei deze dame: 
”Maar ik heb eventueel wel een ijsje in de diep-
vries en dat mogen jullie bij mij wel in de tuin 
opeten”. Wij keken elkaar aan en geloofden het 
eigenlijk eerst niet totdat ze het nog een keer 
aanbood. Toen zeiden we met zijn allen dat we 
daar best wel zin in hadden. Daar hebben we 
geen spijt van gehad. We kwamen in een droom 
van een tuin en hebben daar een heerlijk ijsje in een 
coupe-glas gehad. Toen het ijs op werd ons nog 
koffie aangeboden. Al met al een heel gezellig 
samenzijn. Daarna zijn we doorgefietst naar 
Makkum en hebben deze onverwacht leuke 
middag afgesloten onder het genot van een glas 
wijn in de tuin van een van de vier deelnemers.  
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Buurtbus kampt met chauffeurs tekort

Makkum - Wie kent de buurtbus niet. Een regel-
matige en vertrouwde verschijning in ons straat-
beeld. Sinds 1979 verzorgt deze bus een vaste 
dienstregeling tussen Makkum - Workum - It 
Heidenskip - Hindeloopen. Voor de leefbaarheid 
van het platteland is een goede bereikbaarheid van 
groot belang. En daarom is het buurtbusproject 
opgezet als alternatieve vorm van openbaar ver-
voer voor dunbevolkte plattelandsgebieden. Tegen 
een goedkoop tarief biedt de buurtbus u mogelijk-
heden om eens in een ander dorp te winkelen of 
op visite te gaan. Bovendien geeft de buurtbus 
aansluiting op het reguliere openbaar vervoer 
(bus en trein) en kan er desgewenst tussen de 
haltes worden in- en uitgestapt. 

Twee jaar geleden kreeg de “Stichting Buurtbus 
Makkum – Hindeloopen” een nieuwe voorzitter. 
Jappie Feenstra uit Skuzum nam het roer over 
van Magda van Kalsbeek die vanaf het eerste uur 
betrokken was bij de buurtbus. Dertig jaar lang 
heeft zij meegedacht en -gewerkt aan de ontwik-
keling van het project. Mede dankzij haar inzet 
loopt de organisatie nu op rolletjes. Jappie Feenstra 
is er van overtuigd dat de buurtbus onmisbaar is 
op dit traject. “Per jaar worden er gemiddeld 
3000 mensen vervoerd. We voorzien zeker in 
een behoefte. Bovendien zorgen enthousiaste vrij-
willigers voor veilig en betrouwbaar vervoer”. 

Dit laatste wordt tevens bevestigd door de vele 
positieve reacties van de passagiers. Er wordt op 
5 werkdagen volgens een vaste dienstregeling 
gereden. In de bus heerst een gezellige sfeer. 
Chauffeurs krijgen vaak veel waardering omdat zij 
vrijwillig een waardevolle bijdrage aan de samen-
leving leveren. Juist daarom beleven de chauf-
feurs er ook veel plezier aan. De veelal vutters 
vinden het contact met de mensen heel belangrijk 
en ook wordt genoemd dat het van belang is dat 
je deelnemer blijft in het verkeer. Er is ook geen 
sprake meer van leeftijdsdiscriminatie. In 1999 
is de leeftijdsgrens van de chauffeurs losgelaten. 
De vrijwillige buurtbuschauffeurs mogen ook na 
hun zeventigste jaar blijven rijden. “Maar we zitten 
wel een beetje krap in de chauffeurs”, zegt Jappie 
Feenstra. Vier á vijf nieuwe chauffeurs kunnen 
we wel gebruiken. Natuurlijk zijn dameschauf-
feurs ook van harte welkom. Hoofdzaak is dat de 
chauffeurs die zich opgeven ook voor hun taak 
staan. Dat houdt in dat ze op een bepaalde tijd eens 
per week een aantal uren dienst doen op de bus”.

Wie meer informatie wenst kan zich telefonisch 
aanmelden bij de volgende bestuursleden: 
- Feddie Harkema (planner/vicevoorzitter) 
  tel. 0515-541729
- Jappie Feenstra (voorzitter) 
  tel. 0515-231599

Makkum - Met ingang van 1 juni aanstaande 
verhuist het consultatiebureau van Makkum en 
Witmarsum naar het gezondheidscentrum aan 
de Dominee Touwenlaan 13a in Makkum. GGD 
Fryslân Jeugdgezondheidszorg is nu, evenals de 
peuterspeelzalen, kinderopvang, schoolmaatschap-
pelijk werk en andere jeugdhulpverleners, onder-

deel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Voor ouder(s)/verzorger(s) en jongeren (tot 23 
jaar) is het CJG dagelijks van 8.00-17.00 uur 
telefonisch bereikbaar via 0900-2541254  voor 
vragen over opvoeden en opgroeien. 
Meer informatie over het CJG kunt u vinden op 
www.cjg-zwf.nl   

Nieuw onderkomen voor het consultatiebureau Makkum 
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Kleurrijk festival in Pingjum

* Samen is het gezellig tafelen

Pingjum - Kleurrijke vogels zijn neergestreken 
in Pingjum: behalve schilders, beeldhouwers, 
edel-smeden en fotografen ook filmers, musici, 
theatermakers, ontwerpers en zanglijsters. Op door-
deweekse dagen merk je daar niet veel van, maar 
op zaterdag 28 mei pronken ze met hun veren. 
De nesten worden opgeschud. Op onverwachte 
plekken leggen ze hun ei. M.EI in Pingjum!

Om 13.30 uur wordt Pingjum wakker. Project 
‘Nieuw Atlantis’ organiseert een mini symposium 
in de Victoriuskerk. Vanaf 15.00 uur presenteert 
Pingju.mei een doorlopend programma met film, 
muziek, theater en andere kleine en grote verras-
singen. Films van o.a. Jorien van Nes, Jeroen 
Hoogendoorn en Ernst Bernson. Muziek met 
Saskia Hiemstra en Felix Roosenstein. Bob 
Driessen presenteert een divers programma met 
muzikanten jong en oud. Er wordt muziek ver-
tolkt van o.a. Janis Joplin en Simeon ten Holt. 
De fanfare komt langs, een jonge rockband, de 
kleinste bioscoop van Pingjum: kortom een 
divers programma voor een gevarieerde middag. 
Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd op 
straat. Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
bijzondere samenwerking tussen eetcafé ‘de 
Hollandse Kus’, Pizzeria Pingjum, vormgevers 
René Knip, Ina Meijer en Matthijs van Cruijsen. 
Het toetje: PINGO, met de mooiste taarten als 
prijzen en het gouden ei als hoofdprijs. Afhalen 
eet-ticket uiterlijk 17.30 uur t.o. de Pizzeria. 
Losse verkoop 16.30-18.00 uur. Er zijn 200 
plaatsen beschikbaar. Op=op!

Tv-opnames in 
Waterpark “Mounewetter”
Witmarsum - Op Hemelvaartsdag 2 juni, rond 
11.00 uur worden er door Omrop Fryslân in 
zwembad “Mounewetter” tv-opnames gemaakt 
voor het programma “Doch it foar dyn doarp”, 
waar Witmarsum voor is uitgekozen. “Moune-
wetter” zoekt figuranten die het leuk vinden om 
mee te doen aan “Glij ‘m er in”, wat speciaal 
georganiseerd wordt voor de tv-opnames. Op 
vertoon van je abonnement kun je meedoen, dus 
kom snel langs om je op te geven bij de kassa of 
bel even met 0517-531704.

foto: Renate Backerefoto: Renate Backere
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Lokale omroep AB-Radio in Makkum

Makkum - Afgelopen zaterdagmiddag streek een 
team van de lokale omroep AB-radio neer in de 
Makkumer Gasterij “Hennie van Richt”. Het team 
werd door de gastheer ontvangen met koffie en de 
Friese specerijen: oranjekoek, suikerbrood en dúmkes. 
Het doel van het bezoek in Makkum was om een 
sfeer reportage te maken van het dorp waarbij een 
aantal kenmerkende bijzonderheden nader werden 
uitgelicht. AB-radio is de lokale omroep van Zuid-
Kennemerland gevestigd in Bloemendaal. Dag en 
nacht zijn ze te beluisteren. “We doen alles met een 
grote groep vrijwilligers, vertelt hoofdredacteur 
Roderick de Veen. Voor een minimum budget leveren 
wij professioneel werk. Daarbij draait alles om passie 
en plezier. Overdag hebben we een mix van muziek, 
nieuws en regionale informatie. In de avonduren 
hebben we speciale programma’s voor diverse doel-
groepen. En in het weekend hebben we op zaterdag 
de hele dag live gepresenteerde programma’s”. En 
Makkum was zaterdagmiddag jl. van 15.00 uur tot 
18.00 uur live te beluisteren bij AB-radio. De aan-
dacht van de programmamakers ging uit naar de 
beeldende sculpturen van Hennie fan Richt. In 2002 
was Hennie deelnemer aan het wereldkampioen-
schap in Australië en eindigde op de 8ste plek. 
Hennie gaf uitleg over de diverse technieken van de 

sculpturen. Twee jaar geleden had hij ook één voor 
koningin Beatrix gemaakt maar die liep helaas door 
en heeft het kunstwerk nooit gezien. 

Het Open Nederlandskampioenschap Eiwerpen wordt 
op 9 juli in Makkum georganiseerd. Woordvoeder 
Willem Rienstra vertelde over de verschillende disci-
plines en de spelregels van deze sport. Er worden 
speciale eieren gebruikt die af-gekeurd zijn voor 
consumptie. Ooit hoopt de organisatie het wereld-
kampioenschap naar Makkum te halen. Voor meer 
informatie kun je terecht op www.eiwerpen.nl. In 
het laatste item werd Jetze Genee geïnterviewd 
naar de wijze waarop de vogelwacht functioneert in 
de beschermde natuur-gebieden rondom Makkum. 
Evenals bij AB-radio zijn ook bij de vogelwacht 
een flink aantal vrijwilligers aan de slag. Deze 
natuurliefhebbers bekommeren zich om de bedrei-
gingen van de vrije natuur en in het bijzonder de 
populatie van de weidevogels. En, hoe kan het ook 
anders, werd de regionale uitzending over Makkum 
besloten met het “waarpraatsje fan Pyt”. 

Voor meer nieuws, feiten en een fotoreportage van 
het bezoek van AB-radio aan Makkum kunt u terecht 
op de website www.abradio.nl

Motorrijder gewond 
na aanrijding
Makkum – De politie heeft woensdagmiddag een 
aanrijding op de Suderseewei onderzocht, waarbij 
een 47-jarige motorrijder uit Makkum gewond raakte. 
Een 48-jarige automobilist uit Makkum wilde vanaf 
het terrein van een tankstation de weg op rijden. Hij 
zag daarbij echter de motorrijder over het hoofd en 
een aanrijding was het gevolg. De motorrijder 
raakte de auto, maar kon zijn motor toch onder 
controle houden. Vervolgens stapte de man af en 
bleek hij letsel te hebben opgelopen aan zijn been. 
Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis

Ditmaal een Kuierke 
vanuit Arum    

*  Zicht op de Franekervaart in Arum

Arum - Op woensdagavond (8 juni) is Arum het 
dorp van waaruit het derde simmerjûnkuierke van 
dit jaar wordt gehouden. Het gaat vast weer een 
gezellig evenement worden met onderweg weer 
allerlei verrassende doorkijkjes en vergezichten. 
Willem gaat met u op stap op een route waar de 
kuieraars nog niet eerder zijn langs gekomen. 
Verhalen liggen weer op de deelnemers te wachten 
en na afloop kan er ook nog even nagepraat worden 
in Herberg De Gekroonde Leeuw in Arum. Deel-
name is gratis en vanaf 12 jaar en honden kunnen 
beslist niet mee! Meer info is te vinden op www.
simmerjunkuierkes.webklik.nl  

Willem de Haan (de wandelaar)

Nieuwe jaareditie 
Huwelijk in Fryslân is uit
Jaarlijks wordt in mei het bruidsmagazine Huwelijk 
in Fryslân uitgegeven. In nauwe samenwerking met 
de Friese gemeentes stelt Ward Media het glossy 
magazine samen. Steeds meer bruidsparen kiezen 
er voor om te trouwen op een andere locatie dan het 
gemeentehuis. Huwelijk in Fryslân schenkt ruim-
schoots aandacht aan deze alternatieve trouwlocaties. 
Daarnaast valt er natuurlijk het nodige te zien en te 
lezen over onder andere de nieuwste bruidscollecties, 
tips en trends op de huwelijksmarkt, de trouwfoto-
graaf en nog veel meer. Dit alles leesbaar, rijk geïllu-
streerd en fraai vormgegeven. Het magazine telt 
ruim 80 pagina’s en is onder andere te bestellen via 
www.huwelijk.nl. 

eigen fotoeigen foto

Sneek - De derdejaars modeleerlingen van ROC 
Friese Poort te Sneek zijn de afgelopen maanden 
bezig geweest om een spetterende modeshow te 
organiseren als eindopdracht voor de opleiding Filiaal-
manager Modedetailhandel. Het thema van de show 
is: ‘Refresh’. De nieuwste trends voor de zomer 
worden gepresenteerd met kleding uit verschillende 
winkels. De dansgroep Dance Addicted zal optreden 
en er samen met de modeleerlingen een groot feest 
van maken! Het spektakel zal worden gehouden op 
woensdag 25 mei 2011 in het gebouw van ROC 
Friese Poort aan de Harste in Sneek. Er zullen twee 
shows plaatsvinden: een show om 19.00 uur en een 
om 21.00 uur.

Spetterend
Het thema van de modeshow is ‘Refresh’. Dit heeft 
alles te maken met water. Voor de vormgeving van 
de show is de beweging van water de belangrijkste 
bron van inspiratie. De kleding die wordt getoond, 
is afkomstig uit verschillende winkels. Er zal een 
groot aantal merken voorbijkomen, die de nieuwste 
trends van de zomer van 2011 zullen tonen. Er wordt 
tevens een aantal zelf ontworpen en gemaakte creaties 

geshowd met als inspiratiebron, uiteraard, water.

Locatie
De kantine van ROC Friese Poort aan de Harste in 
Sneek is op deze avond omgetoverd tot een waar 
aquarium. Voor één avond is het één grote onder-
waterwereld. Dit wordt extra benadrukt door de 
manier waarop licht en geluid worden gebruikt. In 
de kantine is ruimte genoeg: alle gasten hebben 
goed zicht  op de catwalk en kunnen de creaties 
uitstekend bekijken. Ook kunnen de aanwezigen 
natuurlijk genieten van een hapje en een drankje.  

Opleiding
Een modeshow organiseren is onderdeel van de 
opleiding Filiaalmanager Modedetailhandel. Naast 
deze niveau 4-studie  hebben de deelnemers  nog ver-
schillende cursussen gevolgd, zoals Detex Mode-
specialist en Detex Modemanager. Ook hebben ze 
op deze opleiding geleerd hoe ze hun eigen ontwerpen 
kunnen creëren. Dat alles levert naast het school-
diploma ook nog het waardevolle De tex-diploma 
op. Het wordt ongetwijfeld voor leerlingen en 
bezoekers een onvergetelijke avond.

Modeshow: Refresh! 
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Jeugdkarate door The Inner 
Way in Makkum
Makkum - Vanaf 19 mei verzorgt Sportclub F 
en F The Inner Way Karatelessen voor jeugd, 
zowel jongens als meisjes, van 6-12 jaar op de 
donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur in de 
sporthal van MFC Maggenheim in Makkum. De 
lessen worden verzorgd door ervaren instruc-
teurs van Sportclub F en F The Inner Way. 
Kyokushin Karate is bijzonder goed voor de 
motorische ontwikkeling van kinderen, het ver-
groot het zelfvertrouwen en is gewoon leuk om 
te doen. Belangstellenden zijn van harte welkom 
voor een gratis kennismakingsles.

Remke Bijma en Hylke de 
Jong leveren top prestatie.
Op zaterdag 14 mei vonden de laatste turnwed-
strijden van het seizoen plaats. Het ging om de 
titels Noord Nederland verplichte oefenstof en 
keuze oefenstof Noord en Oost Nederland. Deze 
turn apotheose vond in Sporthal de Hege Fonnen 
te Lemmer plaats.

Remke Bijma (Idsegahuizen)  werd bij de keuze 
oefenstof kampioen. Hylke de Jong (Makkum) 
werd dit bij de verplichte oefenstof. Remke Bijma 
werd N-O kampioen. Hij wist Niels Deinum uit 
Lemmer, met 0.3, te verslaan, wat hem het hele 
seizoen nog niet was gelukt. Remke turnde 
niveau 9 junioren 2. Remke is begonnen bij DES 
Makkum en turnt al enkele jaren bij de Stanfries 
in IJlst. Hylke de Jong turnde niveau 13 bij de 
instappers. Hylke had 0.6 voorsprong op nr. 2. In 
2 eerdere plaatsingswedstrijden afgelopen seizoen 
heeft Hylke ook al 2x goud gescoord. 3 gouden 
overwinningen op rij voor deze turner uit 
Makkum. Hylke turnt bij DES Makkum en traint 
tevens bij de Stanfries in IJlst. We kunnen terug 
zien op een prima seizoen bij de jongens en heren.

Klaas Bakker Fries Kampioen 
Makkum - Zaterdag 21 mei j.l. werd het  Fries 
Kampioenschap individueel & Korpsen georgni-
seerd. Op deze fantastische zonnige dag hebben 
140 deelnemers gestreden om het beroemde 
blauwe bord van Sportvisserij Fryslân. Uit-
eindelijk kreeg Klaas Bakker uit Lollum door 
Sander de Rauwe (CDA 2e Kamerlid) de prijs 
uitgereikt. Met in totaal ruim 11 kg was Klaas de 
riante winnaar voor Henk Bos (bijna 7 kg) en 
Klaas Hoen (ruim 5 kg). 

Tevens is het korps ´Makkum 1´ als 2e geëindigd 
en is daarmee gekwalificeerd voor het Nederlands 
Kampioenschap. Dit korps bestaat uit: K. Bakker, 
J. de Vries, F. Temme, I. Idzenga en B. Altena. 
Ze mogen op 1 oktober afreizen naar het Noord-
willems kanaal bij Vries (tussen Groningen en 
Assen) en worden daarbij gesponsord door hengel-
sport Idzenga Makkum. Het team dat in 2011 
winnaar wordt, mag in 2012 deelnemen aan het 
WK. Jappie de Vries werd overal 8e en Piet 
Roedema werd 5e in vak B, goed voor een bood-
schappentas vol met boodschappen van de Jumbo.

Opvallend in de Kerkeburen grote zadelzwam

Makkum - De zadelzwam is een vaak geziene 
paddenstoel op levende bomen en dood hout. De 
soort komt het gehele jaar voor. De zadelzwam 
heeft een bijzondere voorkeur voor de iep en 
beuk. Soms komt de zadelzwam ook hoog boven 
de grond voor. De hoed heeft een doorsnede van 
13-50 cm en is waaiervormig. Hij is geelbruinachtig 

met concentrische ringen van bruine schubben. 
Deze in Makkum heeft een doorsnede van 50 cm. 
Het vlees is wit. Bij jonge exemplaren is het 
zacht, later wordt het kurkachtig. Vaak heeft het 
vlees een meelgeur. In het vlees zitten vaak 
kleine kevertjes. Onze fotograaf maakte er deze 
opname van.

Wilt u zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke 
specialist u gaat? Op basis waarvan maakt u dan 
deze keuze? En welke informatie kan u helpen 
bij het maken van een keuze? Vrijdag 20 mei 
start Zorgbelang Fryslân binnen het programma 
Kwaliteit in Zicht (KIZ), een samenwerkings-
verband tussen acht grote patiëntenorganisaties, 
met een vragenlijst over het maken van keuzes 
in de zorg. Sinds de invoering van de Zorg-
verzekeringswet in 2006 is de zorg een markt 
geworden. De bedoeling van de wet is onder 
andere om patiënten meer vrijheid te geven bij hun 
keuzes in de gezondheidszorg. Hebben zij die 
keuzevrijheid ook gekregen? En willen patiënten 
wel kiezen naar welke arts ze gaan? Mede daar-
over gaat de vragenlijst. 

Met de antwoorden wil het programma KIZ de 
kwaliteit van de zorg verbeteren. Margreet de 
Graaf directeur van Zorgbelang Fryslân: “Wij 
willen goed naar de mensen luisteren die gebruik 
maken van de zorg en vragen wat zij vinden en 
willen. De meldactie levert voor ons relevante 
informatie op over de keuzes van patiënten. Dat 
helpt ons om onze keuzehulpmiddelen, zoals patiën-
tenwijzers en keurmerken, te verbeteren. De 
verkregen informatie nemen we ook mee in onze 
gesprekken met verzekeraars en zorgaanbieders. 
Samen met hen kunnen we de zorg dan nog beter 
afstemmen op de wensen en behoeften van 

patiënten.” Deelnemers kunnen hun ervaringen 
melden door de vragenlijst in te vullen via de 
link die u kunt vinden op de homepage van 
www.zorgbelang-fryslan.nl De meldactie eindigt 
op 14 juni. Meer informatie over het progamma 
Kwaliteit in Zicht en over de keuzehulpmiddelen 
staan op www.programmakwaliteitinzicht.nl.  Als 
onafhankelijke belangenbehartiger komt Zorgbelang 
Fryslân op voor alle burgers van Fryslân. Voor deze 
meldactie kan men Zorgbelang Fryslân bellen 
als men telefonisch de vragen wil beantwoorden, 
persoonlijke ervaringen wil melden, of vragen of 
klachten heeft over de zorg. Tel. 058 2137 138. 
Misstanden en verbeterpunten kunt u melden op 
internet via als retweet op @zorgbelangfrl of via 
www.meldpuntzorgfriesland.nl  Het programma 
Kwaliteit in Zicht is een samenwerkingsverband 
tussen, de Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie en Zorgbelang Nederland,. het Astma 
Fonds, de Diabetesvereniging Nederland, De 
Hart&Vaatgroep, de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties, de Reumapatiënten-
bond, de Vereniging Spierziekten Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Margreet de Graaf, Directeur Zorgbelang Fryslân, 
telefoonnummer 06-12258115 of e-mail degraaf@
zorgbelang-fryslan.nl Ook kunt u altijd terecht 
op www.zorgbelang-fryslan.nl of voor belangrijke 
meldingen op www.meldpuntzorgfriesland.nl

Meldactie: Kiezen in de zorg
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Makkumer sloepen weer 
in de prijzen

Lemmer – Afgelopen zaterdag organiseerde de 
watersportvereniging de Zeven Wouden voor de 5e 
maal het Iepen Frysk Kampioenskip Sloeproeien. 
Vanuit Makkum nam een mixteam van de Zeesteeg 
en de heren Twirre deel aan de wedstrijd die tevens 
genomineerd was voor het Nederlands Kampioen-
schap. De race telde 57 deelnemers, 18 damesteams 
en 39 herenteams waartoe ook het team van de 
Zeesteeg werd gerekend. 

De strak blauwe hemel zorgde in combinatie met 
weinig wind en dus een hoge temperatuur voor 
zware roeiomstandigheden gedurende het 21,98 km 
lange traject. De Twirre vertrok om 12.56 uur op vier 
minuten gevolgd door de Zeesteeg. Beide sloepen 
roeien dit seizoen snelle tijden vandaar dat ze achter-
aan in het deelnemersveld moeten vertrekken en 
ook nu werd het voor beide teams weer een inhaal-
race. Op de Groote Brekken was er ruim baan voor 
de teams maar dat werd eenmaal in de Langesloot 
allemaal wat minder. De enige brug in het traject 
zorgt altijd voor spannende taferelen en ook nu 
maakten bepaalde sloepen onvrijwillig contact. De 
Twirre werd opgejaagd door de zeer snelle mannen 
van de Azorean High waardoor ze extra gemotiveerd 
nog maar weer eens vol aan de riemen gingen. Via 
Zeilschool de Kikkert ging het over het Brandemeer 
weer via de Groote Brekken naar de finish. Daar 
raakte de Twirre nog in een felle strijd met de 
Rotterdamse Mercator die ze in fotofinish voor 
moesten laten gaan. 

De Zeesteeg klokte 2’08”07 en de Twirre was met 
2’07”18 net iets sneller maar het mixteam had met 
roeilegende Joop Borggreve aan boord een dijk van 
een tijd neergezet. De prijsuitreiking was dan ook 
aanleiding tot vrolijke gezichten. De Zeesteeg was 
1e in haar 2e klasse met 89 watt, goed voor een 19e 
plaats overall. De Twirre komt uit in de hoofdklasse 
en wist daarin beslag op de 2e plaats te leggen. Hun 
124 watt was goed voor een 2e plaats in het alge-
meen klassement. De Iepen Frysk Kampioen komt 
uit Joure, de mannen van de Grutte Bear roeiden in 
een puike wedstrijd 129 watt bijeen. 

Vrijdag 3 juni vindt de Koninginnerace van 
Harlingen naar Terschelling plaats waarbij zowel 
het team van de Zeesteeg – in een leensloep – als 
de Twirre aan de start zullen verschijnen. 

eigen fotoeigen foto

Geslaagd judotoernooi in Witmarsum
Witmarsum - Afgelopen zaterdag was er in 
Witmarsum het jaarlijks terugkerend toernooi 
voor judoka’s van 11 jaar en jonger. Ruim 200 
jeugd-judoka’s deden mee aan dit zeer geslaagde 
toernooi. Dit jaar was er mede gekozen voor een 
sponsoraktie. Van elke deelnemer gaat een bedrag 
naar De schatten van Rapatiki. Dit is het belonings-
systeem voor kinderen met een aangeboren 
hartafwijking. Voor elke controle, onderzoek, 
operatie of ingreep krijgen deze kinderen een 
tikkie. Hiermee kunnen ze op zoek naar de 
schatten van Rapatiki. Voor dit systeem is geld 
nodig, veel geld. Judo Witmarsum heeft besloten 
om ook deze kinderen iets moois in hun vaak 
moeilijke medische weg te geven.

Van Judo Witmarsum zelf namen een groot aantal 
judoka’s deel aan dit toernooi. Het unieke van 
het Kaboutertoernooi is dat de judoka’s inge-
deeld worden in ervarings klasse’s. Beginnende 
judoka’s worden bij elkaar ingedeeld net als 
wedstrijdjudoka’s en tussenklasse judoka’s. De 
tussen klasse judoka’s zijn niet in de B of W 

klasse in te delen. Door deze unieke inpoule 
methode worden er ook gemengde poule’s 
gecreeërd wat in het Noorden niet veel gedaan 
wordt maar in het Westen bij elk toernooi gedaan 
wordt. Onder begeleiding van scheidsrechters 
van Judo Bond Nederland werd er door de 
judoka’s heel fel maar vooral enorm sportief 
gestreden. Aan het einde van de dag waren er 
voor Judo Witmarsum de volgende prijzen in de 
wacht gesleept door de sportief strijdende judoka’s.

1e prijzen, Eva van der Kooij, Wybren Walinga, 
Samir van der Wal, Luke van Palmhoven, Senah 
van der Wal. 2e prijzen, Anne van der Kooij, 
Giel Dol, Jan Bisschop, Manon Poelsma, 
Cornelis Tijmstra, Nathanael Hoekstra, Rens 
van der Kooij. 3e prijs, Sinne van Loenen, 
Douwe Faber, Damian Heijneker.

Een heel goed resultaat wat ook resulteerde in 
een tweede prijs in het clubklassement. Voor alle 
foto’s en meer info kunt u kijken op www.judo-
witmarsum.nl.

Kaatsmanifestatie in pinksterweekend met recordpoging 
baltsje ferdriuwe
Gaast/Ferwoude - De kaatsvereniging Trije yn 
Ien van de dorpen Gaast en Ferwoude wil een 
bijzondere prestatie van topkaatsers Chris 
Wassenaar en Rutmer van de Meer tot een traditie 
uitbouwen. Zes jaar geleden vestigde het tweetal 
in een open competitie het eerste officiële record 
baltsje ferdriuwe. Ze sloegen elkaar over en 
weer 1553 keer een kaatsballetje toe zonder dat 
het de grond raakte. Baltsje ferdriuwe is eigen-
lijk een vorm van warming-up vóór een kaats-
wedstrijd. Trije yn Ien wil er nu een jaarlijks 
evenement van maken onder de vlag van een 
open Fries kampioenschap. Dit IFK vindt plaats 
op vrijdag 10 juni, vanaf half zes in de namid-
dag, op De Boppe-slach, het kaatsveld te Gaast. 
De kampioenspoging is de start van een lang 
Pinksterweekend vol kaatswedstrijden en bezoe-
kersattracties. De opbrengst van het weekend is 
voor de stichting Spieren voor Spieren, een 
fonds voor kinderen met een spierziekte.

Informatie voor wie wil deelnemen:
Vrijdag 10 juni het IFK baltsje ferdriuwe voor 
twee klassen: junioren tot en met 16 jaar starten 
om 17.30 uur, de senioren om 18.30 uur. 
Inschrijven resp. 3 en 5 euro. Inschrijven kan tot 
30 mei (kvtrijeynien@gmail.com). Publiek kan 
de kaatsmuur van de kaatsbond KNKB onder 
begeleiding uitproberen. Scheepvaart Kaatsatelier 
uit Makkum demonstreert het maken van kaats-
ballen en kaatswanten. Er zijn luchtkussens en 
schminkpartijen voor de jeugd, na afloop is er 
live muziek en de band speelt tegen betaling 
(voor Spieren voor Spieren) verzoeknummers. 

Meer informatie is te verkregen via Wiebren 
Stellingwerf (06 48 46 55 43) of via wstellingwerf@
hotmail.com. Ook kunt u contact opnemen met 
Marten Hoekstra via (06 25 34 44 91) of via 
marten.annita.hoekstra@home.nl.
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Dronrijp - Op 1 mei 2007 gingen de grenzen 
officieel open voor Poolse arbeiders. Vele Polen 
kwamen naar Nederland en ook in N.W. Friesland 
wonen vele Polen, blijvend, maar soms ook tij-
delijk. Enkele van hen bezoeken soms een 
katholieke viering, maar veel Polen ook niet. 
Vaak ligt daar het taalprobleem aan ten grond-
slag, soms ook is het de wijze van vieren die de 
Polen minder aanspreekt, omdat ze wat traditio-
neler zijn ingesteld.  Voor de Polen in het bisdom 
Groningen/Leeuwarden is een Poolse priester 
aangesteld, namelijk Józef Okonek Schr. Deze 
priester is niet alleen voor de Polen aangesteld, 
maar ook voor de parochies Hoogeveen, Beilen 
en Meppel. Op een aantal plaatsen in het bisdom 
verzorgt hij Missen in de Poolse taal. Ook de 
regio N.W. Friesland is benaderd of er maande-
lijks op zaterdag een H. Mis in de Poolse taal 
kan plaatsvinden. Om praktische redenen is 

gekozen voor de parochiekerk van Dronrijp. 
Daar is altijd al een Mis op zaterdagavond. De 
parochies van Eén in Vieren in N.W. Friesland 
zijn blij “deze service” aan de Polen in deze 
omgeving te kunnen bieden en hopen dat de 
Polen uit de omgeving elkaar weten te vinden en 
elkaar kunnen bemoedigen. De pastores Conijn 
en Draisma zullen af en toe ook bij de vieringen 
zijn, niet om voor te gaan, maar om de plaatse-
lijke kerk te vertegenwoordigen. Wellicht kan, 
als Poolse mensen hier langer verblijven en de 
Nederlandse taal leren verstaan, de stap om af en 
toe ook naar een Nederlands/Latijnse viering te 
gaan, gemakkelijker worden gezet. 

De vieringen worden gehouden op de vierde 
zaterdag van iedere maand om 17.00 uur in de 
parochiekerk van Dronrijp. De eerste viering zal zijn 
op 28 mei; vervolgens op 25 juni; 23 juli; 27 aug.

R.K. vieringen in de Poolse taal in N.W. Friesland
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Makkum wint KNKB wedstrijd voor jongens afdeling

* Het Makkumer partuur v.l.n.r. Jesse Rinia, Jelle Attemam Remco Miedema en coach Peter Rinia.

Kimswerd - Zondag 14 mei organiseerde kaats-
vereniging ‘de Helfrichs’ te Kimswerd de KNKB 
wedstrijd voor jongens afdeling. Er stonden 26 
parturen op de lijst, die om 10.00 uurbegon. Het 
sprankelende partuur van Makkum met Jelle 
Attema, Jesse Rinia en Remco Miedema heeft 
de afdelingspartij in Kimswerd gewonnen. De 
Makkumers kaatsten gedreven, geconcentreerd 
en met ‘wille’. Een ander partuur uit de voor-
malige gemeente Wûnseradiel: Arum was de 
tegenstander in de finale: Jan Bauke Tolsma, 
Kevin Jaarsma en Jan Schurer. Makkum was 
beter bij de les dan Arum en de Arumers maak-
ten teveel fouten.  De straffe wind die over het 
mooie veld ging en door het Multi Functioneel 
Centrum soms verrassend uit de hoek kwam had 
invloed op de opslag. Hoewel de uitslag anders 
doet denken was het een mooie finale om naar te 
kijken. Een buitje halverwege de finale maakte 

dat het nog wat kouder werd. De Makkumers 
drukten door en trokken de partij naar zich toe 
op 5-2 en 6-4.

Makkum bereikte de finale door achtereen-
volgens te winnen van Easterein, een staand 
nummer in de tweede omloop, Bolsward en 
Berltsum. Arum won van Arum 2, Goënga, 
Tzummarum en Franeker. 

Uitslag: 
1e prijs: Makkum: 
Jelle Attema, Jesse Rinia en Remco Miedema
2e prijs: Arum: 
Jan Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma en Jan Schurer
3e prijs: Berltsum: 
Pieter M. Vrij, Remco Dijkstra en Patrick Nauta
3e prijs: Franeker: 
Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christian de Haan

Deelname 17 parturen Afdelingswedstrijd voor Jongens

* De winnaars v.l.n.r: Jerom Albertus Meinen, 
Pieter van der Schoot en Noa van Gils

Kimswerd - Naast de afdelingwedstrijd voor 
Jongens was er ook nog een door elkaar loten voor 
Jongens, met daaraan toegevoegd de verliezers 
van de eerste ronde van de afdelingswedstrijd. 
Er stonden 17 parturen op de lijst van de Jongens 
d.e.l. (verl. afdeling/d.e.l.). Een strakke wind op het 
veld maakte het de opslagers niet gemakkelijk. 
In de finale kaatsten de broers Van der Schoot uit 
Sexbierm/Pietersbierum tegen elkaar. Het was 

een spannende partij die pas op 5-5 en 6-2 werd 
beslist in het voordeel van Jerom Albertus Meinen, 
Pieter van der Schoot en Noa van Gils. Zij gingen 
met de prachtige kransen naar huis. De tweede 
prijs was voor Erwin Zijlstra, Remco Kuperus 
en Kees van der Schoot. De partij om de derde 
prijs en een plek in de finale ging tussen Jerom 
Albertus Meinen, Pieter vd Schoot en Noa van 
Gils en Jan Peter Bootsma, Mart vd Molen en 
Thomas Kuperus. Trio Meinen won met 5-2 en 6-0.

Uitslag:
1e Jerom Albertus Meinen (Reard)
 Pieter van der Schoot (Sexbierum) 
 Noa van Gils (Dronryp)

2e Erwin Zijlstra (Easterlittens)
 Remco Kuperus (Dronryp)
 Kees van der Schoot (Sexbierum)

3e Jan Peter Bootsma (Itens)
 Mart van derr Molen (Witmarsum)
 Thomas Kuperus (Jorwert)

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Koornstra Netten ‘Federaasje partij’ foar de jeugd!

Makkum - Alwer in soad jeugd oant it keatsen 
op keatslân ‘De Seize’yn Makkum. Sneon 21 
maaie stie de federaasje partij foar de jeugd troch 
elkoar lotsjen mei ferliezersrûnde op it programma. 
Der waard keatst yn 4 kategoryen: welpen, pupillen 
famkes A klasse, pupillen en de skoallejeugd. 
Sponsor fan dizze federaasje partij is Koornstra 
Netten.

Útslagen:
Bij de welpen is de earste priis gien nei Germ 
Pyt van Popta út Lollum. Omt der mar 3 partoeren 
op ‘e list stienen waard der listkeatst. 

Bij de pupillen famkes A klasse keatsten partoer 
4 Sigrid de Boer en Elisa Doper tsjin partoer 5 
Boukje-Ellen Bosma en Yang Lin Zijlstra. De 
beide partoerkes wienen oan elkoar weage. Mei 
in stân fan 5-4 6/6 oan de telegraaf waard de partij 
wûn troch Sigrid en Elisa. Yn de ferliezers-rûnde 
gie de earste priis nei partoer 2 Aletta van Popta 
en Amber Nauta.

Bij de pupillen troch elkoar lotsjen stienen yn de 
winnaars rûnde  partoer 3 Alwin van der Weerdt 
en Lars Wijma tsjinoer partoer 8 Jildert Stellingwerf 
en Abe Reinsma. In moaie partij om nei te sjen. 
Jildert en Abe wûnen de partij mei 5-4 6/0. Alwin 
en Lars gongen mei in moaie twadde priis nei hús. 
Yn de ferliezersrûnde keatste partoer 2 Michiel 
de Jong en Menno de Jong tsjin partoer 7 Rinze 
Bouke Reitsma en Harmen Burghgraef. Michiel en 
Menno wûnen dizze partij mei in stân fan 5-4 6/0. 
De twadde priis wie foar Rinze Bouke en Harmen. 

In spannende finale bij de skoallejeugd yn de 
winnaarsrûnde  mei goed opslachwurk by beide 
partijen. It partoer 8 Jurre Rinia en Pieter 
Kleinjan keatsen krekt wat deegliker en wûnen 
de partij mei in stân fan 5-4 6/4. De twadde priis 
wie foar partoer 4 Simen Bootsma en Martin 
Fennema. Yn de ferliezersrûnde waard de earste 
priis wûn troch partoer 7 Jouke Vlasbloem en 
Eelke Reinsma. De twadde priis wie foar partoer 
1 Remco Dooper en Pieteke van Goslinga

Alwer de 13de ‘Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijf‘ partij
Makkum - In grien tintsje op ’e hoeke fan 
keatslân’ De Seize’ yn Makkum, mei deryn in 
koelboxs en trije froulju! De fêste supporters fan 
de ‘Hearen 50+’ partij. ‘It sop fan de feriening is 
altyd goed yn te nimmen’! Dit set drekt de sfear 
del dy’t dizze partij mei him mei bringt. Mar 
lefst 16 partoer stienen snein 22 maaie 2011 op 
’e list. Yn leeftyd tusken 50 en 73 jier!! Wol wat 
mei ûndersteuning fan steunkouzen en brezen. 
Mar se steanen der dôchs mar en hoe!! 

Mar ek de ‘Hearen 30+ klasse’ stie dizze snein te 
keatsen op keatslân ‘De Seize’yn Makkum. Bij 
dizze klasse stienen der 8 partoer op ’e list, mei 
ek wer genôch Makkummer 30 plussers!

Útslagen  30+ klasse Hearen
Winnaarsrûnde
1e Hayo Attema, Renze Miedema 
 en Sytze Hibma
2e Marcel Koopstra, Tjipko Vellinga 
 en Andries Smink

Ferliezersrûnde
1e Edwin Koopstra, Ludwig Seerden 
 en Jelle Jan Bouma
2e Hein Spindelaar, Germ van der Meer 
 en Sjoerd Boonstra

Útslagen 50+ klasse Hearen
Winnaarsrûnde
1e Henk Deelstra, Simon de Groot 
 en Joost Schaap
2e Auke Althof, Jan Buitinga 
 en Siebe Marra
3e Johannes Hinrichs, Bouwe v.d. Veer 
 en Ieme de Haan
3e Roel Venema, Teake Koster 
 en Pollie Kwast

Ferliezersrûnde
1e Simon Grijpstra, Fetze Jan Kooistra 
 en Anne Siderius
2e Johan v.d.Veen, Thijs Houtsma 
 en Jenne Efdé

eigen fotoeigen foto

PC/LR De Waardruiters
 
Franeker 7 mei dressuur pony’s:
Op deze zaterdag was er in Franeker ook een 
wedstrijd maar hierbij kwamen de pony’s aan de 
start. In de klasse L1 dressuur startte Gerbrich 
Bosma met Sky Dancer, de eerste proef 189 
punten en de tweede proef 197 punten en een 1e 
prijs èn 3 winstpunten.
In de klasse M1 reden Daphne de Vries met 
Fallingasate Dewi, de eerste proef 186 punten en 
een 5e prijs en de tweede proef 184 punten.
 
Franeker 8 mei dressuur paarden:
En op zondag was de beurt aan de paarden in 
Franeker. In de klasse L1 startte Yvette Altena 
met Mara, de eerste proef 180 punten en de 
tweede proef 185 punten. Petra de With startte 
haar Zhyreina in de klasse M2 dressuur, de eer-
ste proef 184 punten en een 6e prijs en de tweede 
proef 180 punten. Deze combinatie kon dit 
weekend maar liefst 4 winstpunten bij schrijven.
 
Franeker 14/15 mei RABO Jumping:
Op 14 mei kwamen de paarden aan de start op de 
RABO Jumping te Franeker, in de klasse B 
kwam Iris van der Kamp met Why Not aan de 
start, een foutloos parcours maar helaas 1 straf-
punt wegens tijdoverschrijding. 

Zondag’s was de beurt aan de pony’s, hierbij 
startte Yara de Vries met Speedy, het eerste par-
cours werd foutloos afgelegd met een stijl van 
stijl 52 en een 1e prijs en het tweede parcours 
ook foutloos met een stijl van 56 en een 2e prijs.
 
Harich  Jubileum Concours 14/15 mei:
Op dit concours startte Gerbrich Bosma met haar 
Sky Dancer bij de pony’s, categorie D/E in de 
klasse L1 dressuur, de eerste proef 194 punten 
en een 2e prijs en de tweede proef 193 punten en 
een 1e prijs.

‘s Middags kwamen de paarden aan de start, in 
de klasse M1 startte Marieke Lombard met 
Uniek Nynke, de eerste proef 181 punten en de 
tweede proef 188 punten en een 4 prijs, alle 
keren sinds deze combinatie gestart is vanaf 
januari 2011 hebben zij winstpunten behaald!
In de klasse M2 dressuur startte Pauline Wielsma 
met Mindert van de Terpen, de beide proeven 
werden beloond met 180 punten goed voor resp. 
een 4e en een 6e prijs!
 
Joure 21 mei Concours:
Hierbij kwamen zowel paarden als pony’s aan de 
start, bij de pony’s startte Eline de Boer met haar 
Heidenshof Dion voor het eerst in de klasse L1 
dressuur, 186 punten. Bij het springen kwamen 
ze aan de start in de klasse B, eerste parcours, 1 
balk met een stijl van 49 punten en het tweede 
parcours foutloos met een stijl van 52 punten.

Bij de paarden startte Yvette Altena met Mara in 
de klasse L1 dressuur, de eerste proef 182 punten 
en de tweede proef 191 punten en een 2e pijs.
 
Arum 22 mei Paarden:
Hier kwam Hielke Gorter met Max in de klasse 
B dressuur aan de start,  eerste proef 185 punten 
en de tweede proef 186 punten. Yvette Altena 
startte Mara in de klasse L1 dressuur, de eerste 
proef 186 punten en een 4e prijs.
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Last minute Pearke pakt de winst

* Gerben Stellingwerf en Willie Douma de winnaars van het pearkekaatsen

Gaest/Ferwâlde - Op het kaatsterrein van de KV 
“Trye Yn Ien” in Gaast werd afgelopen zaterdag 
gepearkekeatst. De door kantoorvakhandel/project-
inrichting Goinga gesponsorde partij werd een 
glorieuze overwinning voor het op het laatste 
moment samengestelde Pearke Gerben Stelling-
werf met Willie Douma, beiden Ferwoude. 
Gerben en Willie domineerden eerder al in hun 
poule door in de eerste omloop Wiebren 
Stellingwerf en Brenda Drayer te verslaan met 
5-1 6-4 In deze partij gaven Gerben en Willie al 
gelijk hun visitekaartje af. Geweldige retourbal-
len tot in het perk door Gerben met beste opsla-
gen van beiden en in het perk werd ook zeker 
geëtaleerd wat de plannen voor de dag waren. 
Bij Wiebren en Brenda draaide het allemaal wat 
minder en onzekerder, maar in de tweede omloop 
konden zij laten zien dat ook zij wel raad met de 
bal wisten. Er werd dan ook overtuigend van 
Hielke Oosterhuis met Tiny Hiemstra gewonnen 
met 5-1 4-6. Het draaide allemaal wat lekkerder en 
met meer zelfvertrouwen. Hielke en Tiny hadden 
te weinig verweer om het Wiebren en Brenda 
lastig te maken. De derde omloop traden Gerben 
en Willie weer de arena binnen tegen Hielke en 
Tiny. Gerben en Willie hadden in de pauze niets 
gewijzigd in hun strijdplan en en waren vast-
beraden op weg naar de tweede winst van de dag. 
Maar ook Hielke met Tiny dachten nog een mooie 
pot te gaan kaatsen, en dat werd het ook er werden 
drie borden verkaatst op 6-6 twee voor Gerben 
c.s. en één voor Hielke c.s. die ook het 6e bordje 
op hun naam brachten. De overige borden waren 
allemaal voor Gerben en Willie Winst Gerben 
c.s. 5-2 6-4 en tevens hiermee finalist.

In poule twee werd er veel dreger gekaatst. Alle 
drie parturen waren zeer aan elkaar gewaagt. De 
tweede finalist moest er duidelijk meer moeite 
voor doen om de finale te halen. Uiteindelijk 
was het pearke Johannes v Kalsbeek met Sabine 
Drayer het strekst. De eerste omloop tegen Lammert 

Miedema met Annie Koning werd het eerst spullen 
gelyk Johannes en Sabine pakten de leiding door 
een beste zitbal op 6-4 en het tweede spul werd 
werd binnen gehaald door een vooropslag van 
Annie. Lammert geeft het echter nooit op en 
schakeld op zulke momenten altijd een tandje 
bij. De volgende drie borden werden dan ook 
glorieus binnen gehaald met het bekende dege-
lijke Lammert Miedema spel. Het werd 5-5 en 
op een formidabele foarbij geslagen keats door 
Sabine op 6-2 was de winst voor Johannes en 
Sabine 5-5 6-2. De tweede partij in de poule werd 
een zwaarbevochten overwinning voor pearke 
Jan Stellingwerf met Marieke de Vries. Het was 
een prachtige partij om te zien met alle kaats 
elementen erin. Lammert Miedema c.s. moest 
toch te vaak in het eerst zijn meerdere erkennen 
in Jan c.s. met 5-3 6-4 Pakten zij dan ook de 
winst. De derde omloop namen Johannes c.s. het 
op tegen Jan c.s. Eindstand 5-3 6-6 winst voor 
Johannes en Sabine. Dit lijkt een walkover partij 
maar niets is minder waar. Er werden van de 
negen verkaatste eersten werden er maarliefst 
vijf op 6-6 beslecht! Vooral de beide dames 
waren goed op dreef, met in het laatse eerst op 
6-6 een dikke kaats geslagen door Sabine en 
daaarna keerde zij ook de bal voor de kaats en 
pakte daarmee de tweede finaleplaats.

De finale werd een eenvoudige klus voor eerste 
finalist Gerben Stellingwerf met Willie Douma. 
In deze eenzijdige partij kregen Johannes en 
Sabine geen schijn van kans door het beste spel 
van secondante Willie die menig punt voor haar 
partuur wist binnen te halen. Gerben die alles 
leek te kunnen, best op en uit en snel en trefzeker 
in het tussenspel vaak keerden de ballen vanuit 
het achterveld terug tot in het perk. Winst en 
applaus voor  Gerben Stellingwerf en Willie 
Douma 5-0 6-4, Zij namen de vleesprijzen 
beschikbaar gesteld door Goinga kantoorvak-
handel mee naar huis.

eigen fotoeigen foto



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 25 mei 2011

Wedstrijdprogramma vrijdag 27 mei
19:00 Makkum DA1 - Zeerobben DA1

Wedstrijdprogramma zaterdag 28 mei
14:30 Makkum 4 - Waterpoort Boys 3
10.30 Makkum A1 - Oosterlittens A1
12:45 Makkum B1 - Heeg B1
9:00 Makkum C2 - JV Bolsward C3
10:15 Makkum F3 - Sleat F2

Be Quick D 2 - Makkum 2 3 - 2
VVI 4 - Makkum 4 2 - 2
NOK B1 - Makkum B1 13 - 0
VWC C2 - Makkum C2 4 - 1
Oeverzwaluwen D2 - Makkum D2 5 - 1
Heerenveen E7 - Makkum E2 5 - 4
Oosterlittens E3 - Makkum E4 0 - 3
Makkum F1 - CVVO F1 1 - 1
Joure SC F4 - Makkum F2 5 - 2
IJVC F3 - Makkum F3 3 - 3
DWP MC1 - Makkum MC1 2 - 2

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 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Het aanleveren van materiaal voor in de 
Makkumer Belboei kan uitsluitend gestuurd 
worden naar: belboei@makkum.nl. 

Al het materiaal welke via andere kanalen 
binnen komen wordt niet geplaatst. Dit om 
misverstanden te voorkomen.

Voetbalprogramma

Voetbaluitslagen

Colofon
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Broodbak machine € 30,-, Koffiezetapparaat, 
tel.0515-336605

5 echt leren damesjasjes, maat L, alle kleuren, 
€ 35 per stuk, tel. 06 4638 8702

Kleine Kleuren TV 35 cm, € 15,- Grijs TV 
kastje br.70/h 75/d 50 cm, € 10,- tel.0515-232725

2 White wash ledikantjes 70x120 cm, icl. latten-
bodem/kwaliteitsmatrasjes en kinderdekbed. 2 
Autostoeltjes 9 mnd. tot 4 jr. Maxi Cosi Priori. 
Alles zo goed als nieuw! Gebruikt voor twee-
ling, maar ook per stuk te koop. Prijs n.o.t.k. tel: 
0515-577531.

Chinchilla 4 jaar oud. Inclusief kooi en toebe-
horen. Foto’s op marktplaats. Voor info graag 
bellen naar 06-49044844

2 Zitsbank blauw € 125,- fauteuil blauw € 75,- 
Blender €  15,- tel. 06-13263327

Airco voor lekker koel in huis en luchtontvoch-
tiging en circulatie. Nieuw nog in doos. Koopje 
€ 125.- tel. 0517-292386

Rood/grijze wipstoel, in prima staat. tel. 0517-
234907

Trommel van een oude wasmachine of een afge-
dankte wasmachine waar ik deze zelf uithaal. 
Pim Bergsma tel.0515-231885/0651504422

Elektrische kookplaat met 4 pitten, tel. 0515 
-336605 

Wie heeft twee voetballen “geleend” uit onze 
tuin, zonder te vragen? 1 voetbal Adidas (Liverpool), 
geel met paarse sterren, 1 voetbal Adidas (Wembley), 
wit met rode sterren. Graag weer terugleggen in 
onze tuin: De Pleatsen 9. Hidde en Mark Jan van 
Enkhuizen

Rode dompelpomp in witte emmer, meegenomen 
van groenstrook aan de Zalm, aub retour de 
Zalm 43 in Makkum.

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

MEEGENOMEN?

Zoekertje
Gezien in Makkum

In de tuin van de ouders van Franca Huisman 
(4 jaar) staat een bijzondere tulp. Aan de blaadjes 
van de kelk zit n.m.een afwijking. Er zitten rode 
en gele blaadjes aan dezelfde kelk. Hier op de 
foto zijn dat nu zwarte en grijze blaadjes. 

Natuurlijk hebben we even een tulpen deskundige 

geraadpleegd. Die vertelde ons het volgende. Dit 
soort afwijking komt vaker voor bij tulpen (over-
igens ook bij andere bloemen). Meestal is het 
een virus maar kan ook andere oorzaak hebben. 
Volgend jaar bloeit deze tulp waarschijnlijk weer 
gewoon. Sommige tulpen met virus verschijnselen 
worden door geteeld vanwege de mooie strepen

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

2, 3, 4 en 5 juni S.E.S. weekend in Makkum
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