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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken
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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Zonnige en verrassend grote vrijstaande woning 
met o.a. aangebouwde garage, 4 slaapkamers, 
fraaie tuin ZW aan water, 422 m² eigen grond.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Makkum, De Jister 31

Quiznight in HCR De Prins                                 Door Judith van Lavieren

Makkum – “Het NUT Makkum en Sociëteit 
Eendragt sluiten met quiznight het winter-
seizoen af”, stond te lezen op de site van het 
NUT. Bij het openen van de quiznight in de 
bovenzaal van HCR De Prins, die vanwege de 
hoge temperaturen gekoeld moest worden met 
diverse ventilatoren, merkte spelleider Albert 
van der Woude droogjes op dat het achter ons 
laten van de winter in elk geval een feit was. 
Hij was verantwoordelijk voor het verzamelen 
van de antwoordformulieren en het bijhouden 
van de stand. De vragen van deze tweede 
Makkumer Quiznight werden voorgelezen 
door Mister Bright David Visser.

De Mister Bright Quiznight is een algemene 
kennisquiz. De quiz bestaat uit 8 rondes met 
steeds 10 vragen en bevat onder meer een 
fotoronde en een audioronde. In Makkum 
kwam daar dan nog een ronde bij met vragen 
over onze vlecke. Door teams van 5 personen 
werd gestreden om eeuwige roem en fraaie 
prijzen. Op 23 mei deed het maximale aantal 
van 20 teams mee. De bovenzaal van De Prins 
stond dus helemaal vol met 20 tafels en had de 
sfeer van een klaslokaal waar zo dadelijk een 
pittige repetitie aan de leerlingen zal worden 
voorgelegd… En pittig waren de vragen wel. 
De audioronde met muziekfragmenten waarbij 
men titel en artiest moest opschrijven zorgde bij 
menig team voor een dipje en ook de vragen 
over Makkum die varieerden van het jaartal 

waarin klopgeesten in de Leerlooiersstraat 
actief waren tot de plaatsbepaling van een 
koninklijk toilet in Makkum waren echt geen 
makkie.

Aan het eind van de avond bleek dat er een extra 
vraag nodig was om de definitieve winnaars 
aan te kunnen wijzen. Na deze shoot-out was 
de uitslag als volgt:
Eerste prijs (dinerbon voor HCR De Prins) voor 
het Headteam, bestaande uit Jan en Fokje 
Lutgendorff, Meta van der Woude en Harmen 
en Ytsje de Boer.
Tweede prijs (fles beerenburg) voor NMB, 
een mannenteam bestaande uit Eelco Kooistra, 
Martijn Pals, Gerhard van der Meer, André 
Lindeboom en Leendert Kooistra.
Derde prijs (fles wijn) voor Kapper 5, het team 
van Martin van der Kooy, samen met Titia, 
Johan, Wil en Hotze.

Samen met mijn collega’s van de Makkumer 
Belboei had ook ondergetekende zich aan deel-
name gewaagd. Geprikkeld door de opmerking 
van Mister Bright tijdens het voorlezen van de 
eerste tussenstand dat de prestaties van het 
team van de Belboei hem wat tegenvielen 
haalden we uiteindelijk toch nog een zesde 
plaats. We waren gematigd tevreden zullen we 
maar zeggen… We hebben in elk geval een 
zeer genoeglijke avond beleefd en ons voor-
genomen volgend jaar weer mee te doen.  
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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      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk Meiering 
Praktijk 0514-522424 / Privé 0514-522412
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk 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, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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

Alle haar toegestoken helpende handen 
heeft ze nu moeten loslaten. 
Wat was ze sterk, wat heeft ze gevochten.

Helaas moeten we afscheid nemen van mijn 
innig geliefde vrouw, onze onvergetelijke 
mem en trotse beppe

Dieuwke Poog-Bakker
* Makkum, † Makkum,
   28 november 1941    27 mei 2012

      4 maart 1966

Siebren Poog

Maaike en Henk
  Henk
  Dieuwke

Jan

Susanna en René
  Elisa
  Ilse

Turfmarkt 77,
8754 CJ Makkum.

De afscheidsdienst zal worden gehouden
op vrijdag 1 juni om 14.00 uur in de 
Van Doniakerk, Kerkeburen 37 te Makkum, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de 
begraafplaats aldaar.

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.

Iedereen die we vergeten zijn een rouwbrief 
te sturen kan deze advertentie als uitnodiging 
beschouwen.

Wat een wilskracht en moed had jij, maar toch 
de strijd verloren. In één woord, een kanjer!

Onze lieve zus, schoonzus en tante

Dieuwke Poog-Bakker
 Makkum: Hieke Bakker                
 Sneek: Wim en Els
    Marleen, Lucas,
    Tim en  Marijn
 Lemmer: Aant (In liefde volle herinnering) 
  Rolanda
    Iris en Vera
 Groningen: Marco en Hadewij
    Fleur en Jules
 Makkum: Ronnie en Jannie
 Zwolle: Arjen en Anique
    Isa
 Makkum: Anna en Richard

Makkum 27 Mei 2012

Op 27 mei is overleden

Mevr. D Poog-Bakker
Lid van onze vereniging.
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe

Bestuur en leden 
van de Vrouwenvereniging Makkum

Stil en verdrietig zijn wij door het overlijden 
van onze schoonzus

Dieuwke Poog-Bakker
Arentje †
Pieter en Arentje
Susanna en Jakke
Arend en Tiny
Its en Rita
Elke
kinderen en kleinkinderen

Makkum, mei 2012

Jaren lang gevochten in een harde strijd
Je bleef sterk en raakte de moed nooit kwijt
De hoop nooit opgegeven
Want elke dag was er voor jou 
weer een nieuw avontuur te beleven
Nu is de tijd gekomen dat je uit kunt rusten
Op een plek met liefde en zonder pijn
Lieve beppe, welterusten
Want wij weten dat je er voor ons 
nog altijd zult zijn
Onze lieve, sterke

Beppe Dieuwke
Henk en Kelly
Dieuwke
Elisa en Mitchell
Ilse en Kevin

Uit elk dal is beppe weer omhoog geklommen 
naar de top. We zijn trots op haar.
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Old Amsterdam Gesneden Kaas.....................................per pakje

Grillham......................................per pakje 25 cent korting

Everyday Jam, pot 450 gram.....................................voor 1.35

Everyday Rijstwafels, pak à 13 stuks......................nu 45 cent

Top Afwasmiddel, flacon 500 ml...............................voor 1.15

Everyday Macaroni, 500 gram.....................................69 cent

Everyday Pastasaus, 500 gram.....................................89 cent

Everyday Augurken Zoet/zuur, pot 680...........slechts 89 cent

Aanbiedingen geldig van do. 31/5 t.e.m. wo. 6/6

Profiteer van 31 mei t/m 2 juni
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Het barbecue
seizoen is weer

begonnen!

Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s

Kortom, compleet
verzorgd voor een 
gezellige avond!

2,50

2,75

2,50

2,75

Dolgelukkig en blij zijn wij 
met de geboorte van onze zoon

en ons broertje

Brent
Albert

14 mei 2012
10,15 uur

3950 gram
54 cm

Davy, Ellen, Wout
en Willemijn Kamerbeek

It Ferset 38
8754 LC Makkum
Tel: 0515-855779

Dolblij zijn wij met de geboorte van

Caz
Hij is geboren op

18 mei 2012
om 02.42 uur

Hij weegt 3490 gram
en is 51 cm lang

Robin Linda Joy en Isa
Fam. Bennets- van Hurck

It Ferset 28 8754 LC Makkum
0515232980/0622670906
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

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

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

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

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

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

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

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

Jeugdkoor ¨Alles Kids¨ in Allingawier

Klankconcert in Centrum Wilgenhoeve

Optreden in de Doopsgezinde Kerk (het Kasteeltje) te Makkum
Kamerkoor Saudade uit Utrecht

Collecteweek Nationaal Epilepsie Fonds start 4 juni

Jeugdkoor Alles Kids gaat op 3 juni een spran-
kelend optreden geven in de Woord-in Beeldkerk 
van Aldfaers Erf in Allingawier. Alles Kids is een 
project koor voor kinderen van de laatste groepen 
van de basisschool. Ze hebben al verschillende 
projecten gedaan en prachtige optredens verzorgd 
o.a. bij Heechspanning en de kinderboekweek in 
Sneek. Vorig jaar hebben ze een CD opgenomen. 
Alles Kids zingt een vrolijk repertoire met in dit 
project veel musical liedjes. Het koor bestaat uit 
20 kinderen uit de wijde omgeving van Sneek. 
Het koor heeft professionele begeleiding. Jan 

Blanksma is de dirigent, Walter Smink begeleidt 
op piano en Hans Wempe verzorgt het geluid. 
Het concert begint om 16.00 uur.

De toegangsprijs voor zowel het Museumdorp 
Allingawier, de Speel- en Kinderboerderij als 
het concert bedraagt € 5,00 voor volwassenen en 
€ 2,50 voor kinderen onder de 12 jaar. Aan het 
einde van het concert (rond 17.00 uur) zal ook 
het Museumdorp en de kinderweide sluiten. Wij 
raden u aan er voorafgaand aan het concert een 
kijkje te gaan nemen.

Op zondag 3 juni tussen 15.00 tot 17.00 uur 
vindt er weer een klankconcert plaats in Centrum 
Wilgenhoeve te Exmorra. 
Even helemaal niets moeten, lekker op een matje 
liggen en je laten verwennen door allerlei klanken. 
Toon en geluid zorgen als het ware voor een 
klankmassage van lichaam en geest. Zij kunnen 
je zelfgenezend vermogen stimuleren en voor 
een diepe, weldadige ontspanning zorgen. Een 
bijzondere ervaring! Over de hele wereld, in alle 
culturen, gebruiken mensen klanktrillingen om 
de energie van het lichaam in harmonie te bren-
gen. De Tibetanen gebruiken van oudsher klank-

schalen en gongs. De Sjamanen van Amerika 
gebruiken ratels, trommels en fluiten. Wij maken 
bij onze klankconcerten gebruik van klank-
schalen, gongs, trommels, ratels, belletjes, zang, 
fluiten en een groot aantal instrumenten met ver-
rassende geluiden. En soms ook een didgeridoo. 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve
telefoon 0515-575169
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl
(i.v.m. de beperkte ruimte graag tevoren opgeven)

Saudade is een koor uit Utrecht van ongeveer 25 
mensen, met een repertoire dat voornamelijk 
bestaat uit a-capella muziek, van Renaissance en 
Barok tot hedendaagse muziek. Saudade is 
Portugees voor het weemoedig verlangen naar 
mensen en ervaringen die nog slechts als mooie 
herinnering bestaan. Dit poëtische woord raakt 
de kern van wat het koor, onder leiding van 
dirigent Vincent Doek, in zijn muziek wil over-
brengen: een gevoel van schoonheid, heimwee 
en vergankelijkheid. In het eerste weekend van 
juni begeven de leden van Saudade zich voor het 
jaarlijks repetitieweekend naar het Friese land, 

al waar zij in Nijhuizum intensief aan de slag 
gaan met concertrepertoire als voorbereiding op 
het najaar concert in Utrecht. Op zondagmiddag 
3 juni zal Saudade, als afsluiting van het repetitie-
weekend, het repertoire van Nederlandse com-
ponisten, dat zowel hedendaagse als meer klas-
sieke werken bevat, ten gehore brengen in de 
doopsgezinde Vermaning van Makkum, 
Bleekstraat 11. Aanvang: 15.30 uur. U bent van 
harte welkom! Toegang gratis (er is een uit-
gangscollecte ten behoeve van de restauratie van 
het orgel) Na afloop is er de gelegenheid een 
kopje koffie of thee te drinken.

In de week van 4 tot en met 9 juni gaan ruim 
30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te 
collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds 
- De Macht van het Kleine. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van 
aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie 
en individuele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. 
Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval 
krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van 
het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig 
hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij 

medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last 
houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is 
daarom van groot belang. Het Nationaal Epilepsie 
Fonds financiert onderzoeken die genezing dich-
terbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers 
zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steunen van 
onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulp-
verlening waaronder aangepaste vakantiereizen 
voor mensen met epilepsie. 
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Sfeervolle Makkumer Avondvierdaagse     door Sjirk Wijbenga

* De intocht van de Makkumer Avondvierdaagse. Met het muziekkorps “Hallelujah” voorop in 
optocht door de straten van Makkum. De twee jongste deelnemers aan de 10 kilometer waren  de 
8-jarige Anne-Marique Katsburg (links vooraan) en de 8-jarige Saar Houter (voor de fietsers).

Makkum - Onder ideale weersomstandigheden 
werd vorige week in Makkum en omgeving weer 
stevig gewandeld door jong en oud tijdens het 
meest sportieve sportevenement, De Avondvier-
daagse. Overal in het land werden de wandel-
tochten weer volop georganiseerd. Vrijwilligers 
vormden de kern van de organisatie. Zij helpen 
mee met de voorbereidingen, zorgen onderweg 
voor versnaperingen en helpen mee het verkeer 
te regelen op de drukke verkeerspunten. 

In 1909 is de term Vierdaagse voor het eerst 
geïntroduceerd in Nederland. Dat waren de 
zogenaamde wandelmarsen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden deze marsen verboden door 
de Duitsers omdat ze werden gezien als samen-
scholing tegen de bezetters. Na de bevrijding 
werd de draad weer opgepakt. Momenteel wordt 
de Avondvierdaagse in bijna alle plaatsen in 
Nederland gehouden. De organisatie in Makkum 
ligt bij de Gymnastiek Vereniging Des. Fervent 
wandelaar en natuurliefhebber Jelle de Hoop 
liep de tocht voor de 35ste keer mee. Nu is alles 

geconcentreerd om Makkum maar hij weet zich 
nog goed te herinneren dat het Martiniplein in 
Bolsward het eindpunt was van de tocht. Jelle: 
“Auto’s stienen dan klear en brochten ús nei 
Makkum werom. Ik riid altiten mei grutte Eelke 
Reinsma”. Jelle betreut het dat de eeuwenoude 
eendenkooi in Piaam uit de route is gehaald. 
“It sil syn reden wol ha mar it is sa’n bysûnder 
moai plakje”. Boudien, de zus van Jelle, liep dit 
jaar voor de 32ste keer meer. Drie minder dan 
Jelle. “Ja, dat binne dus dy trije bern dy’t ik 
krigen ha”, legt Boudien uit. 

Maar liefst 270 deelnemers wandelden in Makkum 
4 avonden de 5 of de 10 km. De kinderen van de 
basisschool waren rijkelijk vertegenwoordigd. 
De eendagsvliegen liepen de laatste avond mee 
en lieten zich langs de route gewillig toejuichen 
door familieleden en kennissen. Op de slotavond 
verzamelden alle wandelaars zich bij de Horjus-
brêge en onder begeleiding van het muziekkorps 
Hallelujah werd de Makkumer Avondvierdaagse 
met een feestelijk intocht afgesloten. 

Makkum – Ook dit jaar kan ik met de mede-
werking van het bestuur van de Gymnastiekver. 
D.E.S. terug zien op een geslaagd wandelfestijn. 
Alleen is het jammer, dat er zeer weinig wande-
laars voor de 10 km kiezen, want het zijn mooie 
routes verplichten kunnen wij het niet. Het zou 
mooi zijn als er meer wandelaars volgend jaar 
komen om de 10 km te lopen. Ook dit jaar 
kwamen de wandelaars uit de gehele omgeving, 
er was zelfs weer een groep van de ¨Oerdracht¨ 
uit Exmorra.

Wij willen iedereen bedanken voor de mede-
werking om dit evenement weer te doen slagen. 
”Bedankt hiervoor”. Vooral de oudercommissies 
van de scholen zijn voor ons belangrijk, het neemt 
ons veel werk uit de handen en niet te vergeten 
de beheerster van MFC Maggenheim Moniek 
Nauta-de Vries zij was altijd aanwezig. De slot-
dag met de medewerking van muziekkorps 
¨Halleluyah¨, die de 265 wandelaars naar 
Maggenheim brachten is altijd weer iets speci-
aals, want dan worden de medailles uitgereikt

Verslag Commissie Avondvierdaagse
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Uniek landelijk lounge-terras 
met speeltuin! 

Geniet van een heerlijk kopje koffie 
met huisgemaakte appeltaart, 

een stevige lunch 
of kom uitgebreid dineren, 

het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie 
www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Mounewetter krijgt bijdrage 
voor nieuwe duikplank van Windpark A7

Witmarsum - Eind 2011 werd door Windpark 
A7 besloten om een bijdrage van 1000 euro toe 
te zeggen aan zwembad Mounewetter. Dit geld 
is inmiddels besteed aan de aanschaf van een 
nieuwe duikplank. Aangezien Mounewetter een 
buitenbad is kon de duikplank pas donderdag 24 
mei in gebruik genomen worden. Door zelf van 
de hoge duikplank af te springen werd door de 
heer Jos Duindam, directeur van Windpark A7, 
de plank officieel in gebruik genomen.

De heer Kuipers, penningmeester van zwembad 
Mounewetter, sprak zijn dank uit voor de royale 
bijdrage van Windpark A7 en overhandigde de 
heer Duindam een fles wijn. De heer Duindam 

benadrukte dat alle verenigingen in Witmarsum 
bij Windpark A7 een aanvraag kunnen indienen 
voor een bijdrage ten behoeve van een bepaald 
project. Aan doelen die de leefbaarheid verhogen 
wordt per jaar 2000 euro beschikbaar gesteld. 
De verenigingen kunnen tot 1 oktober hun aan-
vragen indienen bij Windpark A7. Mounewetter 
is erg ingenomen met het initiatief van Windpark 
A7 en nodigt iedereen uit om langs te komen 
en een sprong te wagen in het diepe vanaf de 
nieuwe hoge duikplank. Kom dus allemaal naar 
Mounewetter. 

Voor nadere informatie bel met 0517-531704 of 
kijk op onze site www.zwembadmounewetter.com.

eigen fotoeigen foto

Rene de Jong, de winnaar van de B-klasse met 
zijn brasem van 54,5 cm.

Dronrijp - Op zaterdagmorgen 26 mei is de 
derde bekerwedstrijd van de zomercompetitie 
gevist van HSV de Voorn,  HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie 
was het van Harinxmakanaal bij Dronrijp. Het 
was heerlijk weer, zonnig en de wind bracht 
enige verkoeling. Na een half uur gevist te hebben 
werd bij Harlingen de sluis opengezet, waardoor 
het flink begon te stromen. Hierdoor werden de 
vangsten enigszins getemperd, omdat veel vissers 
het aas niet op de bodem wisten te houden. René 
de Jong wist een joekel van een brasem van 54,5 
cm te vangen, waarmee hij de grootste vis ving.  
De uitslag was als volgt:

A-klasse:
1. I. Idzenga 3681 gram
2. K. Bakker 3511 gram
3. A.D. van Assen 3201 gram
4. F. van Duinen 3143 gram
5. F. Temme 2681 gram
6. J.R. den Boer 1839 gram
7. B. Altena 1415 gram
8. H. Olde Olthof 1356 gram
9. R. Ras 780 gram
10. H. Nauta 647 gram

B-klasse:
1. R. de Jong 3638 gram
2. B. Dorenbos 1690 gram
3. T. Hooisma-Hut 1300 gram
4. J. Wijbenga 941 gram
5. P. de Jong 901 gram
6. P. Roedema 817 gram
7. T. Landskroon 709 gram
8. S. Feenstra 538 gram
9. T. Wielinga 0 gram
9. S. Kloostra  0 gram
9. J. vd Laag 0 gram

De volgende bekerwedstrijd wordt gevist op 
zaterdag 9 juni in de Boorn bij Oldeboorn. U 
dient om 06.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting. Er wordt gevist van 07.00 - 11.00 uur. 

Derde Bekerwedstrijd Zomercompetitie

eigen fotoeigen foto
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VOORDELIG EN PERFECT
SCHEREN VAN UW HAAG,

GRATIS OFFERTE.

BEL VOOR MEER INFO 
06 10647883 

OF MOOIEHAAG@HOTMAIL.NL

Agenda
Vrijdag 1 juni:
Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant
  
Zaterdag 2 juni:
Ophalen van Oud papier in Makkum om 9 uur
beginnen de Flevosanghers en Halleluyah ermee
 
Bingo in Piramide Holle Poarte aanvang: 20.00 uur
  
Zondag 3 juni:
Optreden Kamerkoor Saudade in
Doopgezinde kerk aanvang: 15.30 uur
 
Jeugdkoor Alles Kids in Woord-in beeld
kerk in Allingawier aanvang: 16.00 uur
 
Dinsdag 5 juni:
Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Eerste Communieviering te Workum
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
 
Makkum – Campingdienst 
in piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Dhr. J Roode uit Franeker
M.m.v.: A v.d. Meer – Kamstra, zang
Organist: Dhr. J Adema

* Bij de fancy fair op OBS It Iepen Stee staan 
 nog een aantal prijzen open het zijn de nummers:
 165, 167, 169, 187, 197, en 709

* U kunt deze afhalen onder schooltijd!

Sauna De Leliehof kleurrijk gerenoveerd    Door Judith van Lavieren

Makkum – In de laatste week van april was 
sauna De Leliehof gesloten voor het publiek. 
”We hebben hard gewerkt”, vertelt Wijbricht 
Bolink. ”Er is een wachtruimte gecreëerd, het 
relaxgedeelte achter de bar is opnieuw inge-
deeld, vloeren en wanden zijn vernieuwd en 
geverfd en het buitenterras werd voorzien van 
extra ligbedden. Tegelijkertijd werd de machine-
kamer gereviseerd en voorzien van nieuwe pom-
pen en leidingen.” Ook het restaurant is opnieuw 
ingericht en geverfd in de nieuwe kleuren; een 
mooie combinatie van lila, paarse en roze tinten. 
Het is smaakvol gedaan met oog voor detail. De 
nieuwe kleuren komen terug in de kussens bij de 
open haard, kaarsen en bloemen en de hand-
doeken in de behandelruimtes. 

In juni zullen er opnames gemaakt worden voor 
het televisieprogramma “lifestyle-experience” 
De cameraploeg zal ongetwijfeld mooie beelden 
kunnen schieten. De laatste jaren is in “De Leliehof” 
veel aandacht besteed aan een professionele 
bedrijfsvoering. Het personeel is gediplomeerd 
voor de behandelingen die worden aangeboden. 
Zo kan men terecht voor een pedicure of mani-
cure, een lichaamsmassage of een lichaams-
pakking, een gezichtsbehandeling of een luxe 
Balinese spa-behandeling. Dit kan in combinatie 
met een bezoekje aan de sauna, maar het hoeft 

natuurlijk niet. “Er is een aparte ingang voor de 
beauty-salon en men kan bijvoorbeeld ook 
komen voor een lichaamsmassage en daarna 
nagenieten met een kop koffie of een lunch in 
het restaurant”, aldus Wijbricht Bolink. Vind je 
het gezellig om samen met een vriendin een 
gezichtsbehandeling te krijgen, dan kun je ook 
een duobehandeling boeken.

Sinds kort is de Leliehof begonnen met bad-
kledingdagen in de sauna. Ze zijn daarmee een 
van de weinige in Friesland. Het bleek een schot 
in de roos. De dagen worden zo druk bezocht dat 
men overweegt om het aantal uit te breiden van 
twee keer in de maand naar een keer in de week.
Samen met een aantal andere sauna’s in de regio 
biedt “De Leliehof” de allcard aan. Deze kaart is 
verkrijgbaar bij de receptie van “De Leliehof”. 
De persoonsgebonden allcard kan men ook 
gebruiken tijdens de badkledingdagen. Met deze 
kaart krijgt men een jaar lang 50% korting op de 
entree. Een middagje sauna is dan al mogelijk 
voor 11,25 euro. Een aantrekkelijke aanbieding 
voor iedereen die regelmatig een sauna bezoekt, 
maar ook heel geschikt om eens (hernieuwd) 
kennis te maken met dit mooie bedrijf. 

Sauna “De Leliehof” is te bereiken op 0515-233020 
of via de site www.leliehof.nl.

Leeuwarden - Koningin Beatrix heeft dinsdag 
22 mei j.l. het Friese provinciehuis in Leeuwarden 
officieel geopend. Bij aankomst zong een groot 
koor van ruim 2000 mensen koningin Beatrix toe. 
Groep Forte deed hier ook aan mee. Van tevoren 
hebben repetities plaatsgevonden op verschillende 
locaties in groepen van 150 tot 300 zangers. Bij 
de voorbereidingen hoorde ook een rondleiding 
door het nieuwe provinciehuis. Op de dag zelf 
werden de zangers verdeeld in vier groepen, die 
van de 4 windrichtingen kwamen. Deze 4 groepen 
liepen al zingend van de gereserveerde parkeer-

terreinen naar de binnenstad van Leeuwarden. 
Voorop reden draaiorgels, die de gezongen liederen 
begeleiden. Op een groot podium voor het provin-
ciehuis zong het koor het speciaal voor de opening 
geschreven lied Mei-inoar ien (Met elkaar één). 
Zanger Syb van der Ploeg componeerde het lied 
en schreef de tekst. Dirigent Anne Oosterhaven 
leidde de korenzang. Ook werden de liederen 
'Walk on', het 'Simmerliet 2000' en het Frysk Folks-
liet ten gehore gebracht. Het weer was prachtig, de 
sfeer was goed en het werd weer eens duidelijk 
dat samen zingen ontzettend gezellig is. 

Groep Forte aanwezig bij opening Fries Provinciehuis
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KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT DE

GEBR. SMINK SCHILDERS- EN 
AFWERKINGSBEDRIJFSPARTIJ

Zaterdag 2 juni a.s. worden 
deze Federatiewedstrijden 

voor Heren- en Dames Vrije Formatie 
met verliezersronde gehouden.

Beide wedstrijden beginnen 
om 11.00 uur op “Keatslân De Seize” 

aan de Klipperstraat te Makkum.

De prijzen bestaan uit 
levensmiddelenpakketten 

en eretekens aangeb. door 
Gebr. Smink Schilders- 
en afwerkingsbedrijf.

De kransen worden aangeb. door 
Jochem’s Schilderwerken te Lemmer.

BIBLIOTHEEKACTIE
 
Niet-leden: drie maanden een gratis proefabonnement
Leden: drie maanden zonder extra kosten een comfortabonnement 
Nieuwe jeugdleden: gratis tot 18 jaar plus gratis 3 Dvd’s lenen

Lemmer ahoy en het Makkumer Skutsje

Ja Ja het was weer zover Lemmer Ahoy, een van 
de mooiste skûtsje evenementen op de IFKS na. 
16 mei voer het Makkumer skûtsje met zijn 
volgschepen richting Lemmer. De kachel kon 
nog aan en de bemanningsleden die op het skûtsje 
sliepen zijn bijna bevroren. Maar het mocht de 
pret niet drukken.

En 17 mei was om 12 uur de eerste start in de 
baai van Lemmer. Er deden 60 skûtsjes mee en 
20 Lemsteraken. De skûtsjes startten in drie ver-
schillende klassen. De A klasse dit zijn de SKS 
skûtsjes en de A klasse van de IFKS. De B 
klasse dit zijn de B en C klasse van de IFKS. 
En de C klasse dit zijn de kleine A skûtsjes van 
de IFKS.

De eerste start weinig wind maar er kon gezeild 
worden de Makkumers waren weer op dreef en 
werden 6 de van de 25 skûtsjes in hun klasse. De 
tweede start 's middags om 2 uur weer weinig 
wind maar met het zonnetje erbij lekker weer, de 
Makkumers waren weer goed aan het zeilen en 
werden deze ronde vierde. Een goed begin voor 
de eerste dag en dit werd ‘s avonds ook wel even 
gevierd.

De tweede dag 18 mei stond er een dikke bries 
windkracht 4 a 5 en de het Makkumer skûtsje 
was in zijn element s, morgens een derde plekje 

en s, middags niet te geloven tweede. Maar die 
tweede plek bleek een staartje te hebben ,de 
Makkumers waren wat te enthousiast geweest 
bij de start en hadden achteraf een valse start 
gemaakt en werden gediskwalificeerd. Wel 
jammer dat de Lemster wedstrijdcommissie de 
skûtsjes die een valse start hadden  niet terug 
roepen, maar regels zijn regels volgens de Lemsters.

De derde dag zaterdag 19 mei nog een wedstrijd 
te gaan. Windstil en wat er aan de hand was bij 
de Makkumers weten we niet. Maar het resultaat 
was niet geweldig, deze drijfpartij was duidelijk 
te veel voor de bemanning. Maar gelukkig 
konden ze deze wedstrijd aftrekken. Wel jammer 
voor de vele Makkumer fans die aanwezig 
waren, al kon het de pret niet drukken en werd er 
flink gejuicht voor het Makkumer skûtsje. En 
werden ze toch nog 8 ste in het totaal klasse-
ment. Toch een prima resultaat.

De bemanning en het Makkumer skûtsje is nu 
weer druk in training voor de komende IFKS 
wedstrijden die zijn van 11 augustus t/m 18 
augustus. Het skûtsje ligt voorlopig nog in Heeg. 
De training zijn zondags 's morgens en donder-
dagavond. Op de donderdagavond zijn er 8 
skûtsjes die ook op de Heegermeer trainen er wordt 
dan een wedstrijd baan uitgezet en er worden 
dan diverse wedstrijden gezeild.

eigen fotoeigen foto

Op 7 juni bezoeken twee succesvolle eigentijdse 
schrijfsters de bibliotheek van Sneek. Het zijn 
Elle van Rijn en Marion Pauw. Wat fascineert 
hen bij het schrijven? Wat drijft hen? Wat denken 
ze over het thema van de Maand van het 
Spannende Boek: het kwaad in jezelf – waar ligt 
jouw grens? Is iedereen tot ‘het kwaad’- bv 
moorden in staat? En hoe werken Van Rijn en 
Pauw hun ideeën uit? Ze zullen de aanwezigen 
een kijkje in de keuken geven, door over hun vak 
te vertellen, en met elkaar en de aanwezigen in 
gesprek te gaan. 

Marion Pauw (1973) is thrillerauteur, freelance 
publicist en copywriter. Haar definitieve door-

braak naar het grote publiek bereikte zij met 
Daglicht (2008), waarmee ze de Gouden Strop 
won. Elle van Rijn (1967) is bekend als schrijf-
ster, columniste en actrice. In het boek ‘Mijn 
Ontvoering – Het verhaal van Toos van der Valk’ 
vertelt zij het verhaal van de eerste bekende 
vrouw die ontvoerd werd in Nederland, een 
spannend en uitermate aangrijpend boek. 

Kaarten voor de lezing zijn te koop in de biblio-
theken in Balk, Bolsward, Koudum, Makkum, 
Sneek Witmarsum, Wommels, Workum en IJlst 
en aan de zaal. De entree bedraagt voor biblio-
theekleden € 8,- voor comfortleden € 3,- per pas 
en voor niet-leden € 10,-

Marion Pauw en Elle van Rijn in Bibliotheek Sneek
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De bibliotheek: een metamorfose in drie maanden

Slechts drie maanden waren er voor nodig om 
de bibliotheek in Makkum te verbouwen en 
opnieuw in te richten. Wat is er veel gebeurd, wat 
is er veel werk verzet door iedereen en vooral 
wat wordt het mooi! Drie maanden zaten we in 
ons tijdelijk onderkomen aan de Bleekstraat. 
Eigenlijk best wel knus. Gelukkig wisten de 
klanten ons daar ook te vinden en kon de uit-
lening gewoon doorgaan. Echter naarmate de 
verbouwing vorderde, begonnen onze handen te 
jeuken om alles weer in te pakken en terug te 
verhuizen naar de Kerkstraat. Ondertussen werd 
de bibliotheek stevig onder handen genomen. Er 
werden muren gesloopt, zodat de bibliotheek 
één grote ruimte werd, er werden plafonds ver-
vangen, nieuwe leidingen gelegd, ga zo maar 
door. Blij verrast waren we toen de schilder aan 
het werk ging. Wauw, wat een fraaie kleuren: 
modern en eigentijds. Op een maandagochtend 
in mei stonden er opeens twee enorme vrachtwa-

gens in de Kerkstraat spullen uit te laden: het 
nieuwe meubilair!
Het wordt nu hoog tijd om terug te verhuizen en 
daar hebben we zin in, want wat zijn we trots! 
De bibliotheek in Makkum heeft een metamorfose 
ondergaan! Het toegepaste bibliotheekconcept 
garandeert afstemming op de wensen van onze 
klanten. De bibliotheekbezoeker van tegenwoordig 
heeft behoefte aan gemak, wil geïnspireerd worden, 
actuele boeken lenen en die boeken ook nog eens 
gemakkelijk kunnen vinden. Daarom worden boeken 
en andere materialen aantrekkelijker gepresen-
teerd. En dat allemaal in een ontspannen sfeer 
met behulpzaam en deskundig personeel. Wij 
zijn er van overtuigd dat de klanten de biblio-
theek nog meer gaan waarderen. Wie vanaf 5 
juni een kijkje neemt in de bibliotheek kan met 
eigen ogen zien hoe de bibliotheek is veranderd!

Dilly van Empel / teamleider

Bibliotheek Makkum viert de opening met een 
feestelijk activiteitenprogramma. Drie weken 
lang genieten van kortingen, rondleidingen en 
belevenissen. Eindelijk is het zover. Vanaf 5 juni 
kunnen we los in de nieuwe bibliotheek. Ons 
team Midden komt met een aantal activiteiten 
voor jong en oud waar men gratis  aan deel kan 
nemen. De afgelopen maanden hebben we een 
retailcursus gevolgd over de nieuwe manier van 
werken in de bibliotheek. Want het wordt heel 
anders; verleidelijker, voor u en voor ons! Het 
zijn niet meer rijen kasten vol met boeken op 
alfabetische volgorde, in de nieuwe bibliotheek 
komen de boeken  in ‘werelden’ te staan. Daarom 
geven we tot eind juni iedere dag rondleidingen, 
zodat u ontdekt wat de bibliotheek u te bieden 

heeft. Iedere openingsdag geven wij een rond-
leiding om 15.00 en 17.00 uur en op vrijdag ook 
om 19.00 uur.

In juni ontvangt u korting als u lid wordt van de 
bibliotheek en wij bieden onze leden de moge-
lijkheid om het comfortabonnement drie maanden 
zonder bijbetaling uit te proberen. Nieuwe 
jeugdleden ontvangen bonnen om gratis DVD’s 
te lenen. De  precieze activiteiten blijven nog 
even een verrassing. Iedere week kunt u het 
lezen in de Belboei en mag u komen om te lezen, 
leren, luisteren en kijken, met andere woorden 
‘lêze, leare, harkje en sjen.’ De bibleteek is foar 
elkenien. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin 
in. Welkom  in de bibliotheek.

Feestelijke openingsweken in de bibliotheek

LOL IN LEZEN
Jeugd en onderwijs is één van de speerpunten van 
de bibliotheek. In bibliotheek Makkum is Pleunie 
Poepjes de persoon die zich hier mee bezig houdt. 
“Ik wil de kinderen de lol van het lezen laten beleven, 
laten ervaren hoe leuk het is”, vertelt Pleunie. “Op 
school leer je lezen, dat is soms best wel moeilijk. 
De kunst is om er dan wel plezier in te houden. Goed 
en met plezier lezen is belangrijk voor je ontwikke-
ling en bepalend voor je schoolloopbaan. Een goede 
opleiding. Pleunie onderhoudt de contacten met de 
drie basisscholen. Regelmatig bezoeken schoolkin-
deren met hun meester of juf de bibliotheek. In de 
nieuwe bieb zullen de kinderen zich de ogen uitkijken 
op de kleurrijke jeugdafdeling, die nu wel twee keer 
zo groot is. “Wat kunnen ze hier de wereld van de 
boeken beleven en ook de lol in lezen”, aldus Pleunie. 
Ook de oudere jeugd krijgt haar eigen plek in de 
nieuwe bibliotheek. Op de afdeling Young Adults 
vinden ze volop boeken voor hun eigen leeftijd. En 
het is nog steeds zo dat het lidmaatschap van de 
bibliotheek van 0 tot 18 jaar helemaal gratis is!

Bibliotheek Makkum is
verbouwd; een nieuwe 
inrichting, een nieuw concept
Er valt heel wat te beleven in de nieuwe bibliotheek: 
de collectie wordt aantrekkelijker gepresenteerd en 
er is meer ruimte. We kunnen meer bezoekers ont-
vangen, er is meer aandacht voor de jeugd en dat 
alles in een eigentijds en modern jasje. En dan ook 
met ruimere openingstijden. Ik ben ervan overtuigd 
dat onze leden en onze bezoekers blij verrast de 
bibliotheek zullen ervaren als een uitnodigende en 
gemakkelijk toegankelijke plaats voor lezen, leren, 
informeren èn ontmoeten. Het gebouw en de 
inrichting waren dan ook echt aan vernieuwing toe. 
De stellingen waren te hoog, de planken te laag, 
wat niet prettig voor de klanten en de medewerkers 
was. En ook niet acceptabel volgens de huidige 
maatstaven. Er was nauwelijks kantoorruimte, er 
ontbrak ruimte voor het ontvangen van groepen, 
zowel groepen kinderen als groepen volwassenen. 
Bovendien had het gebouw achterstallig onder-
houd. Al in 2009 hebben we plannen voor verbouw 
en herinrichting gemaakt. Daarbij hebben we 
onderzocht of het ook zinvol is de bibliotheek in te 
richten volgens een winkelconcept, zoals dat ook 
bij de Groningse bibliotheken in gebruik is genomen. 
Alle Friese bibliotheken hebben besloten de ideeën 
uit dit concept over te nemen. Makkum is de eerste 
Friese bibliotheek die volgens deze formule ver-
bouwd en ingericht is. De inrichting is misschien 
het meest in het oog springende verandering, maar 
ook de collectie en de dienstverlening zijn onder-
deel van het nieuwe concept. En dat doen we omdat 
we onze bezoekers nog meer willen stimuleren van 
de bibliotheek gebruik te maken. Lezen, leren en 
informeren is immers onze missie. Uit ervaring 
blijkt dat er meer leden en meer uitleningen zullen 
zijn. En…meer tevredenheid bij de klant. En dat 
willen wij ook, maar misschien wel juist, in deze 
tijd van bezuinigingen. Om de toekomst met ver-
trouwen tegemoet te treden. Mede dankzij de 
ondersteuning van de gemeente is de verbouwing 
begin dit jaar van start gegaan. Ook de provincie 
heeft ondersteuning verleend bij de invoering van 
het nieuwe concept. Dankzij het enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en de tomeloze energie van 
onze medewerkers zijn we nu zo ver dat u kunt 
genieten van onze nieuwe bibliotheek.

Ellen van Albada, 
directeur bibliotheken SúdWest Fryslân 

Gewijzigde openingstijden 
Bibliotheek Makkum
 
* maandag t/m donderdag van 14.00 – 18.00 uur
* vrijdag van 14.00 – 20.00 uur
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  openingstijden
 dinsdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 woensdag van  8.00 tot 18.00 uur 
 donderdag van  8.00 tot 18.00 uur
 vrijdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 zaterdag van  9.00 tot 13.00 uur

woensdagmiddag 
kinder knippen voor  10.-!

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Maak nu ook online je afspraak via 
www.kapsalonnynke-beauty.nl

  openingstijden

vanaf nu vrijdagavond 

knippen zonder afspraak 

van 19.00 tot 21.00 uur

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

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

Exmorra - Zaterdag 26 mei werd de jaarlijkse  
federatie DEL voor de categorieën Welpen,  
Pupillen Jongens, Pupillen meisjes en School-
jeugd gehouden op het kaatsveld van KV 
Exmorra. Om 13.00 starten alle categorieën. 

Bij welpen kaatsten 9 partuur in een knock-out 
systeem. Hier ging de halve finale tussen het 
partuur van Hendrik Kuiper, Allingawier en 
Germ Epema, Arum tegen partuur Ingmar 
Wijma, Makkum en Sigrid Strikwerda uit 
Exmorra. Dit was een zeer spannende finale die 
op de stand 5-5 4-6 werd gewonnen door het 
partuur van Ingmar en Sigrid.  De finale ging 
tussen het partuur van Ingmar en Sigrid en 
Christiaan Stremler, Exmorra en Silke van der 
Veen uit Lollum.  Ondanks een paar spannende 
eersten werd het een ruime overwinning voor 
Christiaan en Silke. En zij wonnen daarmee de 
Pupillenwedstrijd. 

Bij de pupillen meisjes kaatsten 4 partuur in een 
poule. Na de eerste twee wedstrijden leken de 
kaarten geschud. Eén partuur had beide wedstrij-
den gewonnen. De laatste poulewedstrijden 
gooiden echter alles op de kop. Het partuur van 
Rianne Stremler, Exmorra en Famke van der 
Veen, Lollum won de laatste wedstrijd van de 
koplopers Sigrid de Boer, Tjerkwerd en Nienke 
Zijlstra, Exmorra met 5-4 6-6 na een 4-1 achter-
stand en pakten daarmee de kransen. Voor het 
partuur van Sigrid en Nienke  resteerde de 
tweede prijs. 

De pupillen jongens kaatsten ook in een poule 
van 4 partuur. Hier was het partuur van Jelmer 
Dijkstra en Simme Tolsma uit Exmorra winnaar 
van alle poulewedstrijden en won hiermee de 
kransen. De strijd om de tweede prijs was echter 
erg spannend. Partuur Jorrit Tolsma, Arum en 
Sietse Zijlstra, Exmorra had 16 punten voor en 
14 punten tegen. Het partuur van Abe Reinsma, 
Makkum en Harmen Burghgraef, Tjerkwerd  
had ook 16 punten voor 

Bij de schooljeugd  kaatsten 12 partuur ook in 
een knock-out systeem. Hier ging de halve finale 
tussen het partuur van Lars Wijma en Alwin van 
der Weerdt uit Makkum en Sander Bruinsma, 
Bolsward en Gerrit Terluin, Exmorra. Dit werd 
een gelijkopgaande strijd die op 5-4 6-4 werd 
beslist door Lars en Alwin. Partuur Rik van der 
Gaast, Makkum en Pieter Kleinjan, Witmarsum 
bleef staan en was al geplaatst voor de finale. De 
finale was de topper van de dag. Eerst om eerst 
werd door beide parturen gestreden, maar op de 
stand van 5-5- 6-4 kaatste Pieter voor de kaats en 
pakte daarmee de kransen met zijn partuur. 

Welpen:
1. Christiaan Stremler, Exmorra 
 en Silke van der Veen, Lollum
2. Ingmar Wijma, Makkum 
 en Sigrid Strikwerda, Exmorra
3. Hendrik Kuiper, Allingawier 
 en Germ Epema, Arum 

Verliezersronde welpen:
1. Tiemen Steigenga, Exmorra 
 en Niels Steigenga, Exmorra
2. Jacco Tolsma, Exmorra 
 en Jorn Hofstra, Witmarsum

Pupillen meisjes:
1.  Rianne Stremler, Exmorra 
 en Famke van der Veen, Lollum
2.  Sigrid de Boer, Tjerkwerd 
 en Nienke Zijlstra, Exmorra

Pupillen jongens:
1.  Jelmer Dijkstra, Exmorra 
 en Simme Tolsma, Exmorra
2.  Abe Reinsma, Makkum 
 en Harmen Burghgraef, Tjerkwerd

Schooljeugd:
1.  Rik van der Gaast, Makkum 
 en Pieter Kleinjan, Witmarsum
2. Lars Wijma, Makkum 
 en Alwin van der Weerdt, Makkum
3. Sander Bruinsma, Bolsward 
 en Gerrit Terluin, Exmorra

Verliezersronde schooljeugd
1.  Anton Buwalda, Schettens 
 en Mera Hofstra, Witmarsum
2.  Jildert Stellingwerf, Ferwoude 
 en Jeltje de Boer, Gaast
3.  Gyanne Hiemstra, Ferwoude 
 en Aldert Eisma, Bolsward  

Rabobank Federatiepartij DEL in Exmorra groot succes 

eigen fotoeigen foto
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Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

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

Voetbalprogramma
Zaterdag 2 juni
Makkum 1 - SDS 1 15:00

Stoeterij Beijemastate Arum
Oosterwolde 27 Mei
Mi Dressuur -  Bobbie Ijdema met Caramba 
181 punten en 191 punten. 
Z1 Dressuur - Bobbie Ijdema met Artist 209 
punten 

Arum 28 Mei 
L1 Dressuur - Anja Oudendag met Zwarte 
Willem fan e Beijemastate 189 punten 3de prijs 
en 196 punten 2de prijs -  Bobbie IJdema met Up 
To Date,s Celina 197 punten 1ste prijs en 188 
punten 

L2 Dressuur - Pauline Wielsma met Ytzen 191 
punten 3de prijs en 191 punten 2de prijs - 
Hanneke Hiemstra met Blinker 183 punten - 
Anita Attema met Sensation Black met 182 
punten en 189 punten - Klarie Visser met Rindert 
fan Ropta 186 punten en 181 punten 
M1 Dressuur - Bobbie IJdema met Up To 
Date,s Ulkje 197 punten 1ste prijs en 203 punten 
1ste prijs
Z1 Dressuur - Louise Nieuwenhuis met 
Sieuwke fan Lutke Peinjum 213 punten 2de prijs 
en 208 punten 4de prijs - Pauline Wielsma met 
Mindert van de Terpen 204 punten 
Z2 Dressuur - Anja Oudendag met Janou fan e 
Beijemastate 210 punten 1ste prijs
Hanneke Hiemstra met Vivant 208 punten 1ste 
prijs - Anja Oudendag met Gitta fan e Beijemastate 
204 punten 2de prijs en 208 punten 2de prijs

Koornstra- Netten Federatiepartij

Makkum - Op zaterdag 19 mei werd de federatie-
partij georganiseerd met prachtig weer. Bij de 
welpen 7 partuur waar iedere omloop moest 
worden bijgeloot. Tiemen Steiginga werd iedere 
omloop bijgeloot en hij kreeg aan het eind van 
de dag een extra prijs hiervoor. De verliezers 
finale ging tussen Tiemen  en Hendrik tegen 
Marianne en Gosse-Pieter. De winst was voor 
Tiemen c.s. In de winnaarsronde ging de finale 
tussen Anouk en Hanna tegen Christiaan en 
Keimpe. Helaas konden de meisjes het niet bol-
werken tegen de jongens.

Bij de pupillen 5 partuur op de lijst. De finale 
tussen Boukje en Jelien tegen Gerben en Rianne 
werd gewonnen door Gerben c.s. Bij de verlie-
zersronde ging de finale tussen Lobke en Nynke 
tegen Dooitze en Sigrid. Deze werd gewonnen 
door Lobke c.s. Bij de schooljeugd 11 partuur op 
de lijst. De derde prijs was voor Anneke en 
Thomas die verloren van Lars en Pieter na een 
spannende partij van 5-5 4/6. De finale ging
 tussen Lars cs tegen Sjoukje en Justin. Hier 
gingen de kransen naar Sjoukje c.s. In de verlie-
zersronde ging de finale tussen Fabian en Jan-
Harmen tegen Alwin en Annemiek deze werd 
gewonnen door Fabian c.s.

Uitslag welpen 
1ste Christiaan Stremler Exmorra 
 Hendrik Kuiper Allingawier
 Keimpe Dijkstra Pingjum

2de Anouk Smink Makkum
 Hanna v.d Gaast Makkum
 
Verliezersronde
1ste Tiemen Steigenga Exmorra

Uitslag pupillen
1ste Gerben de Boer Gaast
 Nynke Kuiper Allingawier
 Rianne Stremler Exmorra
2de Boukje Bosma Makkum
 Jelien de Jong Makkum

Verliezersronde 
1ste Lobke Vlasbloem Idsgahuizum

Uitslag schooljeugd
1ste Sjoukje Stuiver Witmarsum
 Jan-Harmen Folkerts Lollum
 Justin Akkerman Waaksens
2de Lars Wijma Makkum
 Pieter Kleinjan Witmarsum
3de Anneke Smid Witmarsum
 Thomas Miltenburg Bolsward

Verliezersronde
1ste Fabian Noordhuis Bolsward
 Jan-Harmen Folkerts Lollum
2de Alwin v.d. Weerdt Makkum
 Annemiek Zuidema Exmorra
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Camping toilet ook geschikt voor boot of caravan 
incl. flessen 2½ l  € 35,- Blauwe Bench afm. 
60 x 50 x 50  € 10,- tel. 06-41010708
 
Cowboys bag zwart Z.G.A.N. 85,00 (nieuwprijs 
119,95) 06-22006418
 
Grenen eettafel 2 meter 45 euro  tel. 0618488789
 
6 erg lieve konijntjes aangeboden. mannetjes en 
vrouwtjes, glad en halflang haar, hang en staande 
oortjes. zijn erg kindvriendelijk en worden 
middelgroot. ouders aanwezig zijn nu 7 weken.
mogen weg voor een zak voer per konijn. nog 1 
lief pluizig zwart hangoor konijntje die ergens 
anders wil wonen. het is een vrouwtje en 12 
weken oud. erg lief met kinderen, maar krijgt nu 
te weinig aandacht. ze mag verhuizen voor een 
zak voer. tel. 0613781172
  

Wit konijntje (lijkt op een pandabeertje). Sinds 
Pinksterochtend, Ds.L.Touwenlaan. tel.: 0628323670
 

Mobiele telefoon in de slotmakerstraat op zondag 
27 mei.  Tel. 0515-232932

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

GEVONDEN

GEVONDEN/VERLOREN

Zoekertje
Gezien in Makkum

* B1 Kampioen!! Van harte gefeliciteerd met jullie succes.

Te huur aangeboden:

Per 1 juli nieuwbouw appartement 
(2006) in het centrum van Makkum

met uitzicht op de haven.
Gemeubileerd incl. gas/water/licht

€ 650,- per maand.

Info: 06-20504397

Oud papier
Makkum - Zaterdag 2 juni wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 
uur gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 

Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Nieuwe ‘EPKE ZONDERLAND’ in Makkum?
Dat Hylke de Jong uit Makkum top turner in 
niveau 10 is, bleek wel uit de afgelopen wedstrijden 
van dit seizoen. Bij drie plaatsingswedstrijden in 
Friesland, Groningen en Drenthe, is Hylke 3e,3e 
en 9e geworden. Door deze prestatie had hij zich 
een plaats verworven voor de Noordoost finale 
in Ede, en door het punten totaal tevens geplaatst 
voor het NK Heren turnen te Volendam.  In de 
Noordoost finale in Ede werd Hylke uiteindelijk 
9e. Tijdens deze wedstrijd heeft Hylke punten 
laten liggen door matig te presteren op de voltige 
(paddenstoel)

Om op het NK geen punten te laten liggen op het 

onderdeel voltige, oefende Hylke thuis in de 
huiskamer op de voltige. Hylke oefende op elk 
vrij moment van de dag, want hij moest en zou 4 
rondjes aaneengesloten op de voltige doen i.p.v. 
4x 1 rondje. Dit scheelde hem 2 volle winstpunten 
en hierdoor zou Hylke meer kans hebben om in 
de top van het NK te belanden. Deze inzet werd 
beloond met een prachtige 5e plaats op het NK. 
Hylke mag zich tot de 5 besten in niveau 10 
heren turnen van Nederland noemen! Hylke 
turnt bij de gymnastiekverenigingen DES Makkum 
en “de Stânfries” in IJlst. Maar wie weet, zien 
we Hylke de Jong later nog eens als de Makkumer 
Epke Zonderland op grote toernooien terug. 


